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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Haziran 2011’de kurulmuş  
bağımsız bir demokratik kitle örgütü olup, Suriye’deki  ölü 
sayıları ile ilgili tüm analizlerde BMİHYK için ana kaynak olarak 
dikkate alınmaktadır.
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I. Giriş ve Metodoloji
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011 Haziran ayında kurulmuş bir insan hakları 
örgütüdür. SNHR bağımsız, kâr amacı gözetmeyen bir sivil toplum kuruluşu olup esas 
amaçları Suriye’de yaşanan ihlalleri belgelemek ve bu ihlallerin faillerini yaptıklarından 
sorumlu tutmak ve mağdurların haklarını garanti altına almak yönünde bir ilk adım atmak 
amacıyla düzenli olarak çalışmalar, araştırmalar ve raporlar yayınlamaktır.
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)’nin, SNHR’nın çatışma mağdurları üzerine 
oluşturduğu tüm analitik istatistiklerinin en önemli ve güvenilir kaynaklardan biri olduğu 
konusunda kendilerine duyduğu güven dikkate değerdir. Bunun yanı sıra çok sayıda Arap 
ve uluslararası haber ajansı da SNHR’yi pek çok uluslararası insan hakları örgütü ile bir 
kaynak olarak kullanmaktadır.
 
2018 yılında SNHR çalışmalarına devam etmiş; yargısız infaz, tutuklama, işkence ve 
zorla sürülme, yasaklı mühimmat kullanımı ve yüksek tahrip gücü bulunan silahların 
konuşlandırılması gibi Suriye’deki çatışmaların esas taraflarınca yapılan en belirgin insan 
hakları ihlallerine ait birçok kategoride yaklaşık 137 rapor yayınlamıştır. Bu raporlar her-
hangi bir açık kaynaktan alıntı yapılmak yerine tümü doğrudan şahitler ile konuşularak elde 
edilen yaklaşık 310 adet yaralı ve diğer sağ kalanlar, sağlık görevlileri ve “merkezi sinyal” 
operatörlerine  dayandırılmıştır.
SNHR tarafından kullanılan metodoloji ile ilgili detaylı bilgi için adres

      R190109

  Pilot ve havalandığı hava üssü arasındaki radar sinyallerini ve takip çağrılarını izleme konusunda çalışan bir ağ. Bu gözlemevleri askeri hava üslerinden kalkan savaş 

uçaklarına dair haberleri duyurmakta ve hareketlerini izlemekte, ayrıca bir Rus askeri tesisi olan Hmeymim Hava Üssünden veya Suriye rejimi tarafından işletilen Hama 

ve Humus banliyolarındaki hava üslerinden kalkan savaş uçaklarını tespit edebilmektedir. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR_Methodology_en.pdf
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Üstelik SNHR raporlarında yer alan tüm saldırılar, bu saldırılar öncesinde veya sırasında 
hiçbir askeri güç veya silah cephaneliklerinin bulunmadığı sivil bölgeleri hedef almak-
tadır. Ayrıca olayın faili tarafların, gerçekleşen saldırılar öncesi uluslararası insani hukuk 
gereğince sivilleri uyardıklarına dair hiçbir kayıt bulamadık. 
 
SNHR bizim ekibimizce belgelenen video ve resimleri analiz etmiş, bunları internette yayın-
lamış veya bize yerel aktivistler aracılığıyla e-posta, Skype veya sosyal medya kanalıyla 
göndermiştir. Diğer şeylerin yanında bu resim ve videolar; yapılan saldırılar, ölü bedenler, 
yaralılar ve bu saldırıların arkada bıraktığı büyük yıkımı göstermektedir. Diğer videolar si-
lah, misket bombası, yangın çıkarıcı mühimmat kalıntılarını göstermektedir. Ayrıca işkence 
nedeniyle ölen kurbanların, çatışan güçlerin saldırılarında öldürülen tıbbi personel ve me-
dya çalışanlarının ve diğer kurbanların resimlerini de bunlara dahil ettik. Önceki raporlarda 
yer alan tüm video ve resimlerin kopyalarını sakladık, bunları bu raporda gizli bir internet 
veri tabanında ve ayrıca yedek kopyalarını da sabit disklerde tuttuk. Tüm bu verilerin asıl 
kaynak materyali ile birlikte depolanmalarını sağladık.
 
Bu rapor sadece belgeleyebildiğimiz az bir miktar ihlali yansıtmakta, Suriye’de meydana 
gelen ihlallerin büyüklük ve şiddetinin yalnızca küçük bir evrenini göstermektedir Rapor 
ayrıca bu olayların Suriye’de hayatta kalanlar, topluluklar ya da mülteciler ve diğerlerinin 
üzerinde yarattığı derin sosyal, ekonomik ve psikolojik yaraları da kapsamamaktadır.

Suriye olaylarında Uluslararası insani hukuk ve uluslararası teamül hukuku ile bunlara pa-
ralel uluslararası insan hakları kanunu, geçerli hukuk dizileridir. Çatışmanın tüm tarafları bu 
hukuk dizilerine bağlıdır.
 
II. Rapor Özeti
Bu rapor 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Suriye’deki esas çatışan taraflar-
ca yapılan insan hakları ihlallerinin en göze çarpıcı olanlarının altını çizmektedir. 
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https://drive.google.com/file/d/1s3QFD9gd61w4cxddSwRrSBjdKoPduywP/view
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1- Yargısız infazlar:
SNHR 2018 yılında içerisinde 1436 çocuk ve 923 yetişkin kadının da yer aldığı 6,964 
sivil ölümünü olayın faili taraflara göre şu şekilde belgelemiştir: 

https://drive.google.com/file/d/16lTOXJSoQ1kjrQtnQDO9TKelC_mjweNh/view
https://drive.google.com/file/d/1ylJsCAi0vSH4spzIlmhgbZL4kwrjIYtB/view
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https://drive.google.com/file/d/1zMkTiKDLM-w5hHAtM5zZnw5GCd7XOXYp/view
https://drive.google.com/file/d/1ZABfOfRrc2HBFRNcFdG8SGyorLDEeFKW/view
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- Suriye rejimi (güvenlik, ordu, yerel milisler ve yabancı milisler): 713 çocuk ve 562 kadın 
dahil 4,162 sivil, ayrıca en az 130 katliam
- Rus güçleri: 169 çocuk ve 51 kadın dahil 467 sivil, ayrıca en az 27 katliam.
- Aşırı İslamcı gruplar: 89 çocuk ve 42 kadın dahil 478 sivil, olayların failleri:
• DAEŞ (kendinden menkul ‘İslam Devleti’): 82 çocuk ve 41 kadın dahil 446 sivil. DAEŞ 
ayrıca en az sekiz katliamdan sorumludur.
• Heyet Tahrir El-Şam (esas olarak Fetih El-Şam Cephesi): Yedi çocuk ve bir kadın dahil 
32 sivil.
- Silahlı Muhalefet grupları: 14 çocuk ve yedi kadın dahil 48 sivil.
- Kürdistan Öz Yönetim güçleri (esas olarak Demokratik Birlik Partisi güçleri – Kürdistan 
İşçi Partisi’nin bir kolu): 29 çocuk ve 26 kadın dahil 285 sivil. Ayrıca Kürt Öz Yönetim 
güçleri en az dört katliamdan sorumludur.
- Uluslararası Koalisyon güçleri: 175 çocuk ve 90 kadın dahil 417 sivil. Ayrıca Uluslararası 
Koalisyon güçleri en az 28 katliamdan sorumludur.
- Diğer taraflar: 247 çocuk ve 145 kadın dahil 1107 sivil. Ayrıca diğer taraflar en az 26 kat-
liamdan sorumludur.
 
2- Keyfi tutuklamalar ve zorla kaybolma
SNHR 2018 yılında içerisinde 504 çocuk ve 699 yetişkin kadının da yer aldığı 7706 
sivil ölümünü olayın faili taraflara göre şu şekilde belgelemiştir:

https://drive.google.com/file/d/17ex5thCNMqms7STXX3r_B_EWUHZJa1cT/view
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- Suriye rejim güçleri: 355 çocuk ve 596 kadın dahil 5607 sivil.
- Aşırı İslamcı gruplar: 43 çocuk ve 16 kadın dahil 755 sivil.
• DAEŞ: 28 çocuk ve 13 kadın dahil 338 sivil.
• Heyet Tahrir El-Şam: 15 çocuk ve üç kadın dahil 417 sivil.
- Silahlı Muhalefet grupları 23 çocuk ve 13 kadın dahil 379 sivil.
- Öz Yönetim güçleri: 83 çocuk ve 74 kadın dahil 965 sivil.
 
3- Tıbbi personelin hedef alınması
SNHR 53 tıp personelinin ölümünü olayın faili tarafların dağılımına göre şu şekilde 
belgelemiştir:

- Suriye rejim güçleri: 33
- Rus güçleri: beş
- Aşırı İslamcı gruplar: 
 DAEŞ: iki
- Öz Yönetim güçleri: bir
- Uluslararası Koalisyon güçleri: dört
- Diğer taraflar: sekiz

https://drive.google.com/file/d/1Y-ytUaTNJbkgB_1DXmS_7zisNdwjV8mV/view
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4- Medya çalışanlarının hedef alınması
SNHR 24 medya çalışanının ölümünü, olayın faili tarafların dağılımına göre şu şekilde 
belgelemiştir:

 
- Suriye rejim güçleri: 13
- Rus güçleri: iki
- Aşırı İslamcı gruplar: 
• DAEŞ: bir
• Heyet Tahrir El-Şam: üç
- Silahlı Muhalefet grupları: bir
- Öz Yönetim güçleri: bir
- Diğer taraflar: üç
 
5- Yasadışı saldırılar
- Kimyasal Silahlar: Suriye rejim güçleri tarafından yapılmış altı adet kimyasal silah saldırısı 
kaydettik.
- Misket Bombaları: Misket bombaları kullanılarak yapılan 13 saldırıyı olayların faillerine 
göre şu şekilde kaydettik:
• - Suriye rejim güçleri: yedi
• - Rus güçleri: altı

https://drive.google.com/file/d/1zHOFYS8LGMwrN_TgQiW3oQhS6wKXfSS2/view
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- Ateşli Sillahlar: Ateşli silahlarla yapılan 28 saldırıyı olayların faillerine göre şu şekilde 
kaydettik:
• - Suriye rejim güçleri: 11
• - Rus güçleri: 14
• - Uluslararası Koalisyon güçleri: üç
- Varil bombaları: Suriye rejimi tarafından atılan en az 3601 varil bombası vakası kaydettik
 
III. 2017 ve 2018 yıllarında Yaşanan İnsan Hakları İhlal Biçimlerinin 
Karşılaştırılması 
Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında öldürülen sivillerin 
karşılaştırmalı sayıları

https://drive.google.com/file/d/12eb19eBgp7RWPJZBF3L2EDkw5CnNSTvn/view
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Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında işkence sonucu 
öldürülen sivillerin karşılaştırmalı sayıları

https://drive.google.com/file/d/1rgt6NZs1Y5GTxvnUei4pakuYC74rJxAH/view
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Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında yapılan keyfi tutuk-
lamaların karşılaştırmalı sayıları

https://drive.google.com/file/d/1aLmpltC9hstcp9XmgKxXqUtYJ2hk7R2q/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org12

Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında öldürülen tıp çalışan-
larının ve görev yaptıkları yerlere yapılan saldırı kayıtlarının karşılaştırmalı sayıları 

https://drive.google.com/file/d/1vnA9IbM56qwZNnKfhXNohrDNYjTfGbJr/view
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https://drive.google.com/file/d/1ubqeBMddiO0dY29WDA4PnnkCbvRGEqRO/view
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Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında öldürülen medya 
çalışanlarının karşılaştırmalı sayıları

https://drive.google.com/file/d/1g4zQgwa2WtzWmFYvo0bbZfyEWmbYn5Qc/view
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Suriye’deki esas çatışma taraflarınca 2017-2018 yılları arasında yapılan yasadışı 
saldırıların karşılaştırmalı sayıları

https://drive.google.com/file/d/15nZIgY5zTA7YmYpcDcKj2YcYFDh0bCCf/view
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IV. 2018 Yılında Meydana Gelen Başlıca Olaylar 
2018 yılında Astana görüşmelerinin dördüncü turunda sonuçlanan ve dört bölgenin (İdlib 
yönetim bölgesi ve çevresi, kuzey Humus yönetim bölgesi, Şam dışındaki Doğu Ghouta 
ve kısmen Daraa ve Kuneytire yönetim bölgeleri) çatışmalardan arındırılmasının onay-
landığı ve harita üzerinde mutabakat sağlandığı, ayrıca askeri operasyonların durdurul-
ması, yiyecek yardımı yapılması ve kayıpların geri dönüşünün sağlanması gibi konularda 
anlaşmaların sağlandığı çatışmasızlık anlaşmasının neredeyse çöktüğüne şahit olundu. 
Anlaşmanın çökmesine dair ilk belirtiler, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sadece dört ay 
sonra Eylül 2017’de Suriye-Rusya-İran ittifakının dördüncü çatışmasızlık sahasının (İdlib 
bölgesi) sınırında geniş kapsamlı bir askeri harekat başlatması ve bunun sonucunda bu 
güçlerin sözkonusu alanın yüzde 45’inin kontrolünü ele almasıyla başlamıştı. 2018 yılında 
bu çöküş, önceden Suriye rejimi ve İran milisleri tarafından mutabık kalınan çatışmasızlık 
anlaşması kapsamındaki üç adet bölgenin kontrolünün rejim güçlerinin eline geçmesiyle 
daha da derinleşmiştir. Rejimin bu alanların konrolünü ele geçirmesi yüzde yüz işgal ve 
bölge sakinlerinin bölgeden ayrılmaya zorlanmasıyla gerçekleşmiştir.
Suriye rejim güçleri, Rus ve İranlı müteffikleriyle işbirliği halinde bölgeleri teker teker alma 
politikalarını sürdürmüş; Şubat 2018’de yeniden bu stratejiyi Şam Çevresi yönetimindeki 
Doğu Ghouta bölgesinin kontrolünü ele almak üzere askeri operasyonlarını arttırma amaçlı 
olarak kullanmaya başlamıştır. Suriye-Rusya ittifak güçleri bu amaçla halk ayaklanmasının 
başladığı günden beri en ağır hava bombardımanlarını kullanmış, Doğu Ghouta’da çeşitli 
silah türleri ve yüksek patlayıcı mühimmat ile halı bombardımanı gerçekleştirmiştir. Bin-
lerce kişi şiddetli bombardımandan korunmak için bodrum katları ve ilkel braınaklarda 
aylarca kalmak zorunda bırakılmıştır. Tüm bunların yanı sıra, Suriye Rejim güçleri Doğu 
Ghouta’nın kontrolü için girdikleri çatışmalarda birçok kez kimyasal silahlar kullanmış, 
en sonuncusu Duma şehrine Nisan 2018’de yapılan saldırı haberine konu olan 39 sivilin 
yaşamını yitirdiği ve geride kalanların Suriye rejimi ile mutabakatı kabul etmeye zorlanıp 
Doğu Ghouta’nın son şehirlerini de terketmek zorunda bırakıldıkları olayda yaşanmıştır.
 
Nisan 2018 sonunda Suriye Rejim güçleri, Doğu Ghouta’dakine benzer bir anlaşmaya tabi 
olmadan önce şiddetli bombardımanların sona ermediği ikinci çatışmasızlık bölgesine (Hu-
mus’un kuzey ve Hama’nın güney kesimleri) doğru harekete geçiş, en az 35 bin sivil Suri-
ye-İran ittifak güçlerinin yarattığı korku nedeniyle bölgeden Kuzey Irak’a göç etmiştir.
Yılın ortasında Rus hava kuvvetleri tarafından desteklenen Suriye Rejim güçleri, güney 
Suriye bölgesinde Rusya-Amerika anlaşması ile de korunan üçüncü çatışmasızlık 
bölgesinin kontrolünü ele geçirme amaçlı yoğun hava saldırıları, baskınlar ve çeşitli girişim-
ler başlatmıştır. Suriye Rejimi 45 gün içinde tüm Daraa ve Kuneytire yönetim bölgelerinin 
kontrolünü ele almış, bu bölgelerde yaşayan binlerce kişi Kuzey Irak’a zorla göç ettirilmiştir. 

http://sn4hr.org/blog/2018/03/07/51669/
http://sn4hr.org/blog/2018/03/25/51746/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/25/51623/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/25/51623/
http://sn4hr.org/blog/2018/05/11/52183/
http://sn4hr.org/blog/2018/07/31/52504/
http://sn4hr.org/blog/2018/07/31/52504/
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SNHR, Ağustos ayı başından itibaren askeri kolların dördüncü ve son çatışmasızlık bölgesi 
(Idlib ve kısmen Halep, Hama ve Lazkiye bölgeleri) sınırlarına mevzilendiklerini izlemiştir. 
Bu hareketlenme, Suriye-İran ittifakının İdlib bölgesinin kontrolü için geniş çaplı bir hücum 
başlatma niyetinin açık bir göstergesiydi. Suriye Rejim güçleri tarafından 17 Eylül 2018 
tarihinde yürülüğe giren Soçi Anlaşması’nın ardından sona ermeden önce İdlib’in güney 
köylerine gerçekleştirdiği birtakım hava akınları ve ağır top saldırıları belgeledik.
Bu anlaşma, savaş uçaklarının uşuşlarını duraklatıp hava bombardımanı ve benzer 
ölümcül saldırıları durdurmada – geçici de olsa - yarattığı başarıya karşın, ağır top bom-
bardımanını durdurmada başarı sağlayamamıştır. Bu geçici duruma karşın Suriye Rejim 
güçleri, temas hattına komşu köy ve kasabalar üzerindeki baskısını hemen her gün topçu 
ateşi ile sürdürmüştür. SNHR, Soçi anlaşmasının en göze çarpan ihlallerini önceden ayrı 
bir rapor halinde belgelemişti.

Bu esnada İdlib bölgesi, bölgedeki birçok yeri kontrol altında tutan ve üyelerinin birçok köy 
baskını gerçekleştirip içinde yerel aktivistler, yardım görevlileri ve cami imamlarının da yer al-
dığı onlarca insana şiddetli saldırılar düzenlediği terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam tarafından 
gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin artmasından muzdaripti. Bu şiddet eylemleri görünüşe 
bakılırsa 17 Eylül tarihli Türkiye-Rusya anlaşması öncesinde ortaya çıktı. Ayrıca bu eylemler 
bölgedeki birtakım köy ve ilçelerde güvenliği ve istikrarı bozmuş, bir panik durumu meydana 
getirmiştir. Önceki bir raporda biz Heyet Tahrir el-Şam’ın, yapılan anlaşma neticesinde İdlib 
bölgesinde yaşanan durulmayı eylemlerini arttırarak nasıl bozduğunu belgelemiştik.

Bununla birlikte, Deyrizor gibi çatışmasızlık anlaşması tarafından kapsanmayan bölgelerde 
Suriye Rejim güçleri ve Suriye Kürt Demokratik güçleri tarafından kontrol paylaşılmış, sınırlı 
da olsa DAEŞ varlığı da bu bölgelerde görülmüştür. Bu bölgeler Suriye Demokratik güçlerinin 
DAEŞ’in halen kontrolü altında bulunan bölgelerin kontrolünü onlardan geri aldıklarına dair 
açıklamada bulunduğu, Hajin kasabasında binlerce sivili kuşatma altında tuttuğu, Uluslarar-
ası Koalisyon savaş uçakları tarafından yoğun hava saldırıları ile desteklenen ağır top ateşi 
ve füze rampası saldırıları gerçekleştirmeye başladığı 11 Eylül tarihine kadar göreceli olarak 
sakin kalmıştı.  

Son olarak, Suriye Rejim güçleri kontrolü altındaki alanlar 2018 yılında tüm Suriye 
yüzölçümünün yaklaşık yüzde altmışını içine alacak şekilde genişlemiş, gözaltı ve işkence 
vakaları devam etmiştir. Hatta Suriye rejiminin sınırları genişledikçe tutuklama sayısının 
arttığı görülmektedir. Bu raporda kapsanan süre boyunca Suriye Rejim güçleri tarafından 
güvenli yerleşim önlemlerine tabi tutulduğu varsayılan yurttaşların tutuklamalarında artış 

http://sn4hr.org/blog/2018/12/24/52942/
http://sn4hr.org/blog/2018/12/24/52942/
http://sn4hr.org/blog/2018/10/21/52779/
http://sn4hr.org/blog/2018/12/29/52947/
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görülmüş; yapılan bu anlaşmalara karşın Suriye Rejim güçleri çoğunun akibetleri henüz 
bilinmeyen bu bireyleri tutuklamış, böylece bunları güç zoruyla kaybolan insanların safları-
na eklemiştir.
Suriye rejimi, Suriye’de demokrasiye yönelik yaygın hareketlerin başladığı 2011 Mart’ında 
başlatttığı tutuklanan onbinlerce kişinin akibetlerini bilerek saklayıp bu kişilerin ailelerin-
in aşırı derecede sıkıntı, üzüntü ve aşağılama yaşamalarına neden olan politikalarından 
yıllar sonra, rejimin önceden güç kullanarak ortadan kaldırdığı ve nüfus müdürlüğü kayıtları 
aracılığıyla bu kayıtlarda ölü olarak tescil edilmiş olan bazı Suriye vatandaşlarının akibet-
lerini açıkladı. SNHR bu ürkütücü olay ve belgelenen olgular üzerine iki rapor yayınlamıştır.
 
Hedef gözetmeyen saldırılar ve yasaklı silahlar
Her ne kadar Suriye-Rus güçlerinin önceden Silahlı Muhalefet grupları’nın kontrolü al-
tındaki Doğu Ghouta ve güney Suriye’deki bölgelerin çoğunu yeniden ele geçirme amaçlı 
gerçekleştirdiği yoğun çarpışmaların ardından kullanım sayıları önemli ölçüde düşmüş 
olsa da, Suriye-Rus güçleri Suriye’deki sivillere karşı misket bombası kullanmaya devam 
etmiştir. Yine de uluslararası barış ve güvenliğe karşı en büyük tehdit, Suriye Rejim güçler-
inin 2018’in ilk yarısında ülkede hem kara kuvvetleri topçu mermisi hem de zehirli matery-
allerle doldurulmuş varil bombaları kullandığı İdlib yönetim bölgelerinde ve Şam çevresinde 
kimyasal silahların tekrarlı kullanımı  olmuştur. 7 Nisan’daki Duma saldırısı, 39 sivilin 
hayatını kaybettiği son yıllardaki en kanlı eylemlerden biri olmuştur. Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü (OPCW) 2018’de dört rapor yayınlamış, bunlardan sonuncusu Duma 
şehrinde 7 Nisan’daki zehirli gaz kullanımını kesin olarak ispatlayan aşamalı bir rapordur
 
Suriye-Rus ittifakı ayrıca cephe attından uzaktaki tarımsal ve meskun alanlarda ateşli silah 
kullanımını sürdürmüştür. Bu kullanım, ittifakın Doğu Ghouta ve İdlib bölgesindeki askeri oper-
asyonları kapsamında artış göstermiştir. Ayrıca tarafımızca Deyrizor’un doğusundaki köylerde 
Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından atılan üç ateşli silah saldırısı tespit edilmiştir. 
Bu arada, Suriye rejimi helikopterleri ve sabit kanatlı savaş uçakları Güvenlik Konseyi 
Kararları 2139’u yok sayarak varil bombaları atmayı sürdürmüş, Güvenlik Konseyi ise bu 
gelişmeler ışığında durumu görmezden gelerek Suriye rejimini bu barbar silahın kullanımı 
konusunda suçlu bulmamıştır. Yüzlerce varil bombası Suriye Rejim güçlerinin kontrolü 
dışındaki bölgelere düşmüş, sivil nüfusu ve canlı sivil tesislerini hedef almıştır. SNHR 
tarafından bu tür savaş gereçleri kullanımının 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde elliye 
yakın azaldığı gözlenmesine karşın bunların kullanımı 2018 yılında da devam etmiştir.

http://sn4hr.org/blog/2018/07/13/52450/
http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/13/51578/
http://sn4hr.org/blog/2018/03/17/51732/
http://sn4hr.org/blog/2018/03/17/51732/
http://sn4hr.org/blog/2017/12/25/49915/
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Çocuklara ve kadınlara yapılan sürekli ihlaller
Suriye’deki çocuklar ölüm,tutuklanma ve işkence tehditi altında bulunmaya devam etmekte, 
birçoğu travma ve yakın akrabalarının kaybına bağlı psikolojik rahatsızlıklardan zarar görme-
ktedir. Bombalı toplu katliam, kuşatma veya işkenceden kurtulanların birçoğu, çoğunluğu 
Suriye rejimi ile ilişkili aşırı uç örgütler ve yerel milisler ve bir kısmı da Silahlı Muhalefet gru-
pları tarafından gerçekleştirilen silahlı çatışmaların içine karışmıştır. Kürt Demokratik Biriği 
Güçleri de ayrıca çocukları zorunlu askere alma politikasını sürdürmüştür.

Bazı bölgelerde okullara kayıt yaptırma oranı yüzde sıfıra düşmüştür. Bu düşüşün en 
önemli nedenlerinden biri istihdam olanaklarının güçlüğü ve okulların esas olarak Suri-
ye-Rusya koalisyon güçleri tarafından kasıtlı olarak bombalanmasıdır.
Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da Suriyeli kadınların Suriye toplumuna karşı 
yapılan ihlallere tabi kalmaya devam ettiklerini, ayrıca bundan başka psikolojik, sosyal ve 
fiziksel yüklerden muzdarip olduklarını kaydettik. Suriye toplumundaki erkeklerin yüksek 
ölüm oranları ve buna bağlı kayıplar da kadınlara ekstra yük bindirmiş, kadınların yönettiği 
aile sayısı keskin biçimde artmış, bu da kadınların normal rollerine ek olarak yeni rol ve 
sorumluluklar yüklenmelerine neden olmuştur.
Cinsel şiddet 2018 yılında da yaygın olarak devam etmiş, özellikle Suriye rejimi ve İran 
yanlısı milisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Tacize uğrayan, soyunmaya zorlanan ve 
sözlü cinsel tacizden başlayarak, tecavüz ve sayısız mezhep kaynaklı cinsel şiddet dahil, 
cinsel şiddetin en kötü örneklerine maruz kalan kadınlar belgeledik.
 
Suriye rejimi ile DAEŞ’in kuzey ve güney Suriye’de açık ve doğrudan yaptıkları koordi-
nasyon yılı
2018 yılında, Suriye rejimi ile DAEŞ arasında geçmiş yıllarda kuzey ve güney Suriye’de 
doğrudan ve önceden planlanmış düzenli bir koordinasyon yapıldığına dair açık belir-
tiler ortaya çıkmıştır. Bu durum 2018 başında doğu Hama çevresi ve güneydoğu İdlib  
çevresinde belirgindi. Her iki taraf arasında ileri sürülen düşmanlığın öyküsüne göre, kuv-
vetlerinin temasa geçtiği bölgelerdeki bu çarpışmalar sırasında birbirleriyle çatışmış olma-
ları gerekiyordu, ancak gerçekte olan şey Suriye Rejim güçlerinin aktif olarak DAEŞ terörist 
kollarının rejimin kontrolündeki alanlardan geçişlerini kolaylaştırmak olmuş, rejim DAEŞ 
güçlerinin Heyet Tahrir el-Şam veya Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaki cephe 
hatlarına doğru ilerlemelerini sağlamıştır. Süveyde yönetim bölgesi’ne 25 Temmuz 2018 
tarihinde yapılan saldırılarda da olduğu gibi aynı senaryoyu birçok kez gözlemleme olanağı 
bulduk. Bu saldırılardan aylar öncesinde Suriye Rejim güçleri doğu Süveyde çevresindeki 
temas hatları boyunca mevzilenmiş oldukları alanları boşaltmış, ardından DAEŞ üyelerini 
Şam’ın güneyinde bulunan Yermük Kampı alanından Süveyde yönetim bölgesi doğusun-
daki doğu çöl alanlarına doğru aktarmış, örgütün yerel alanlarda birçok baskın ve terörist 
saldırılar gerçekleştirmesine ön ayak olmuştur.

http://sn4hr.org/blog/2018/11/20/52859/
http://sn4hr.org/blog/2018/11/25/52880/
http://sn4hr.org/blog/2018/11/25/52880/
http://sn4hr.org/blog/2018/03/31/51773/
http://sn4hr.org/blog/2018/03/31/51773/
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Evsizlik ve zorla yerinden edilme
Suriye halkının yaşadığı en büyük trajedilerden biri de demokrasi için halk hareketinin ortaya 
çıktığı Mart 2011’den beri büyük çapta yaşanan ve her geçen sene büyüyüp kötüleşerek ko-
rkunç bir olgu haline gelen evsizlik ve zorla yerinden edilme olmuştur. 2018 yılı yine yerinden 
edilen çok sayıda insanın, çatışma taraflarınca başlatılan ve özellikle bu yerinden edilmelerin 
çoğundan sorumlu Suriye-Rusya ittifak gücü tarafından yapılan askeri operasyonlar sonu-
cunda evlerini ve yaşadıkları yerleri terketmelerine neden olan bir yıl olmuştur.

Afrin bölgesi’nde Kürdistan İşçi Partisi’nin Suriye’deki bir kolu olan Demokratik Birlik Partisi 
güçleri ile Türk ordusu tarafından desteklenen Silahlı Muhalefet grupları arasında meydana 
gelen silahlı çatışmalar, çoğu bölge sakininin bölgeyi terk etmesine yol açmıştır. Biz pek çok 
ev ve mülkün muhalefet grupları tarafından soyulduğunu, ayrıca sahiplerinin Demokratik Bir-
lik Partisi güçleri ile ittifak içinde oldukları iddiasıyla birtakım evlerin gasp edildiğini kaydettik. 
 
SNHR 2018 yılında yaklaşık 670,000 insanın zor kullanılarak yerinden edildiğini, bunlardan 
134,000 tanesinin ise uluslararası insani hukuka aykırı anlaşma ve mütarekeler sonucu 
zorla yerinden edildiğini tahmin etmektedir.
 
Kasıtlı yapılan uygulamalar, ülke içinde yerinden edilmiş insanların ve mültecilerin 
geri dönüşünü engelliyor
Önceden Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaki çoğu yeri tekrar ele geçirmesinin 
ardından Suriye-İran ittifakı ve milisleri bu alanlarda yaşayanlara karşı acımasız bir misil-
leme hareketine girişmiş, büyük çapta tutuklama ve mülk istimlakı gerçekleştirmiştir. 
SNHR 2018’de güvenlikli yerleşim prosedürlerine bağlı olarak bazıları zor kullanılarak kay-
bedilen en az 687 tutuklama kaydetmiştir.
Ayrıca 2018’de SNHR, diğer ülkelerden Suriye’ye dönen Suriye diasporasına mensup 
en az 157 kişinin tutuklandığını kaydetmiştir. Bu tutuklamaların esas amacı rejimin askeri 
gücüne zorla asker sağlamaktı. 
Suriye ve İran rejim güçlerince uygulanan tutuklanma  zorla kaybolma ve mülk yağma-
lanması tehlikelerine ek olarak mülteci ve yerinden edilen insanların dönüşlerine engel 
olan başka bir başlıca sebep ise, Suriye ve Rusya savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava 
saldırılarının neden olduğu ve toplulukları enkaz haline getiren yoğun tahribattır.  Sonuç iti-
bariyle, Suriye rejimi etki altındaki bu bölgelerin demografik yapısında önemli değişikliklere 
neden olabilecek yeni şehir planlama şemalarını tanıtmaya başlamış, bu da o yörelerin 
esas sakinlerinin dönüşlerini daha da baltalayan bir durum meydana getirmiştir.
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Tüm bu nedenlerden dolayı Mayıs 2014’ten by yana üzerinden birçok yıl geçmesine karşın 
Darayya şehrine ve eski Humus semtlerine buranın sakinlerinin dönüş yaptığına dair 
gerçek bir belirtiye rastlayamadık. Bunun esas nedeni ise insanların haklı olarak Suriye re-
jiminin yarattığı terörden ve tutuklanma ve işkence korkusundan kaynaklanmaktadır. Yöre 
sakinlerinin dönüşlerine dair belgeleyebildiğimiz az sayıdaki sınırlı yerde yerel makamların 
bazı altyapı ve hizmetleri iyileştirmeye çalıştıklarını, diğerlerinde ise bunun yapılmadığını 
gözlemledik.
SNHR 2018’de ayrıca Şam’ın doğusundaki El-kabun ve Tişrin mahallelerinde dip taraması 
ve mülk tahribatlarında artış olduğunu, Daraa valiliğine bağlı al Laja bölgesinde de benzer 
bir yıkımın gerçekleştiğini kaydetmiştir. Suriye rejimi tarafından Nisan 2018’de düzenlenip 
yürürlüğe giren ve rejim güçleri tarafından ve askeri ve güvenlik operasyonları ile önceden 
yerinden edilmiş ve esas olarak mal ve mülküne el konulmuş Suriye vatandaşlarının mülk-
lerini kontrol etme imkanı tanıyan 10 sayılı Kanun uygulanmıştır.
Rakka valiliğinde, özellikle de Suriye Demokratik güçlerinin yönetimi altındaki bölgede 
yapılan yoğun tahribatın etkileri bilhassa şehre hakim olmaya devam etmiş, DAEŞ’in şe-
hirden ayrılmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra bile şehrin yeniden inşası ve onarımı, 
restore edilen sadece birkaç hastane, okul ve köprü ile sınırlı kalmıştır. Önceki nüfusun 
yaklaşık yüzde 35’inin döndüğünü tahmin etmemize karşın, 2018 yılında önemli bir dönüş 
belgeleyemedik. Şunun da beliirtilmesi lazım ki insanları geri dönmekten vazgeçiren ana 
unsurların içinde DAEŞ tarafından döşenen birçok mayın, DAEŞ’in katlettiği ve toplu 
mezarları halen şehrin içinde bulunmaya devam eden kurbanlar, DAEŞ baskısı altında 
travma geçirmiş şehir sakinlerinin bir de Suriye Demokratik güçleri tarafından tutuklanması 
vardır.  Uluslararası Koalisyon güçleri politik ve ekonomik istikrara ulaşılmasına yardımcı 
olmak için küçük yardımlar yapmış olsalar da, şehirde devam eden istikrarsızlığın başlıca 
sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Konuyla ilgili olarak SNHR başkanı Fadel Abdul Ghany: 
“2011 yılından beri Suriye rejimi topluma karşı zalimce uyguladığı şiddet örnekleri arasında 
onbinlerce kişinin tutuklanması ve işkence görmesi, diğer yüzbinlerce kişinin ölümü, bun-
ların yanısıra Suriye halkının yarısının yerinden edilmesi- ki bu iktidarın toplumu parçalam-
ak, cezalandırmak ve sonsuza dek iktidar ailesinin egemenliğine tabi kılmak amacıyla 
bilerek ve kasten yaptığı bir harekettir- bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumun özgürlük, 
itibar ve politik çoğulcu dönüşüm talebi neticesinde ödediği yüksek bedel nedeniyle yeni 
bir harekete yönelik herhangi bir fırsat ve hatta bir fikir ileri sürme durumu bile tamamen 
ortadan kalkmıştır. Ancak iktidar ailesi bu acımasız hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek 
maddi ve insan kayıplarını, Suriye devletinin bölünmesine yol açacak olsa bile önemse-
memiştir” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
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V. 2018 Yılında En Öne Çıkan Siyasi ve Askeri Olaylar
Siyasi olaylar
• 23 Ocak Salı günü Paris’te 30 ülkeden temsilciler Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız 
Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık toplantısı için bir araya gelmiştir.
• 25 Ocak Perşembe günü Viyana’da; Birleşik Devletler, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi 
Arabistan’ın BM Suriye Özel Temsilcisi Stephan de Mistura’ya kaleme aldıkları bir tavsiye 
belgesi sundukları Cenevre Konferansı dokuzuncu turu düzenlenmiştir. “Pratik Yaklaşım”  
başlıklı belgede, Genevre’de Suriye üzerine alınmış 2254 sayılı karara dayanılarak politik 
sürecin yeniden hayata geçirilmesiamaçlanmaktaydı.
• 30 Ocak Salı günü Rusya’nın Sochi kentinde, farklı siyasi yönelimlerden 1600 Suriyeli’nin 
katıldığı Suriye Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans sonunda, 2254 
sayılı BM Güvenlik Konseyi gereğince anayasanın yeniden düzenlenmesi için Suriye reji-
mi ve muhalefetinden temsilcilerin yer aldığı bir anayasa komitesi kurulmasına yönelik bir 
anlaşma kararı alındı.
• 24 Şubat Cumartesi günü, AB Güvenlik Kurulu oybirliği ile Suriye topraklarında 30 günlük 
ateşkes ve koşulsuz insani yardım öngören 2401 sayılı Kararı onayladı. Karar Suriye Rejim 
güçlerinin Doğu Ghouta’da başlattığı acımasız askeri harekat sonrası alındı.
• 2 Nisan Pazartesi tarihinde Suriye rejimi, Suriye’nin tamamında yeniden inşa alanında 
uzmanlaşmış örgütsel bölgelerinin kurulmasına olanak tanıyan 2018 tarih ve 10 sayılı 
Kanunu yayınlamıştır.
• 4 Nisan Çarşamba tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Rusya, İran ve Türkiye dev-
let başkanlarının katılımıyla Suriye’deki durumun tartışıldığı bir üçlü zirve gerçekleştirildi.
• 10 Nisan Salı günü BM Güvenlik Konseyi, Suriye rejimi güçlerinin gerçekleştirdiği kimy-
asal saldırı sonrası bir acil durum toplantısı düzenledi. Birleşik Devletler,kimyasal silahların 
kullanımına yönelik soruşturma komisyonu kurulması için bir karar taslağı sundu. Rusya 
karar taslağını reddetti ve Suriye halk hareketinin başlangıcından bu yana kimyasal silah 
kullanımına ilişkin altıncı, toplamda ise onikinci kez bir öneriyi veto etmiş oldu.
• 25 Nisan çarşamba günü Brüksel’de “Suriye ve Bölge’nin Geleceğinin Desteklenmesi” 
üzerine ikinci konferans düzenlendi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in ev sahipliği 
yaptığı etkinliğe 85 ülkeyi temsilen delegeler ve çeşitli Birleşmiş Milletler kurum ve kuru-
luşlarının temsilcileri, Suriye’deki savaştan etkilenen milyonlarca sivil için fon oluşturulması 
nın yanı sıra ülkede barış sürecine destek sunmak amaçlı olarak katılmıştır.

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/disarmament-and-non-proliferation/international-partnership-against-impunity-for-the-use-of-chemical-weapons/events/article/chemical-weapons-ending-impunity-23-01-18
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/disarmament-and-non-proliferation/international-partnership-against-impunity-for-the-use-of-chemical-weapons/events/article/chemical-weapons-ending-impunity-23-01-18
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-01-26/note-correspondents-statement-special-envoy-syria-staffan
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/syrian-opposition-says-will-boycott-russia-brokered-peace-talks-in-sochi-idUSKBN1FG022
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/syrian-opposition-says-will-boycott-russia-brokered-peace-talks-in-sochi-idUSKBN1FG022
http://www.mfa.gov.tr/no_-30_-socideki-suriye-ulusal-diyalog-kongresinin-sonuclari-hk_en.en.mfa
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3046246
https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.doc.htm
https://www.youtube.com/watch?v=i729X_zBpJA
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-iran/turkey-iran-russia-say-will-work-for-stability-in-syria-idUSKCN1HB106
https://news.un.org/en/story/2018/04/1006991
https://www.un.org/press/en/2018/sc13284.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/sc13284.doc.htm
http://www.unesco.org/new/en/brussels/about-this-office/single-view/news/syria_eu_un_to_co_chair_second_brussels_conference_on_24_2/
https://www.icrc.org/en/document/brussels-conference-syria-2
https://www.mofa.go.jp/me_a/me1/sy/page1e_000222.html
https://www.unocha.org/story/donors-pledge-44b-help-affected-people-syria-and-region
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• 14 Mayıs Pazartesi günü Kazakistan’ın başkenti Astana’da tüm tarafların katılımıyla Suri-
ye konulu dokuzuncu Astana toplantısına başlanmıştır. Toplantıdan çıkan sonuç doğrul-
tusunda Astana görüşmelerinin garantörleri, çatışmasızlık bölgelerinde çalışmaların ve 
bu bölgelerin korunmasının devamı, ayrıca Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve 
güvenli yardım erişiminin sağlanmasına vurgu yaparak Suriye’deki ateşkesin muhafaza 
edilmesi konularında mutabık kalmışlardır.  
• 31 Mayıs Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri , Heyet Tahrir el-Şam’ı terörist 
örgütler listesine katmış, isminin “el Nusra Cephesi” nden “Heyet Tahrir el-Şam” a 
dönüşmesinin kendilerini aldatmayacağını ileri sürmüştür.
• 28 Haziran Salı günü Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, 
yaptığı açıklamada çatışmasızlık bölgelerinin uzun dönemli değil, insanların kabul edilebilir 
koşullarda yaşayabilmeleri amacıyla sınırlı bir süre için kurulduklarını ifade etmiştir. Neben-
zya ayrıca Dera yönetim bölgesinde aşırı uç İslamcı örgütlere mensup 15000 teröristin 
bulunduğunu ileri sürmüştür.
• 16 Temmuz Cuma günü Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de  ABD Başkanı “Donald 
Trump” ve Rusya Başkanı “Vladimir Putin” arasında bir toplantı düzenlenmiştir. Bu zirve, 
Suriye Rejim güçlerinin Dera yönetim bölgesinin çoğunluğunun  kontrolünü ele geçirme-
sinden sonra gerçekleşmiştir. Rusya Başbakanı son açıklamasında, Golan’daki durumun 
1974 Anlaşması kapsamındaki durumuna dönmesi ve Suriye ile İsrail arasında iyi bir 
uzlaşma sağlanması için Güvenlik Konseyi’nin 338 sayılı kararına geri dönüş koşullarının 
oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.
• 30 Haziran Pazartesi günü Rusya’nın Soçi şehrinde Suriye konulu onuncu Astana toplantısı 
başlamıştır. Burada yapılan son bildiride anayasa komitesi ve mülteci sorunu dahil olmak 
üzere birçok konu ele alınmıştır.
• 7 Eylül Cuma günü, Rusya Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdo-
gan ve Iran Başkanı Hassan Rouhani’yi bir araya getiren Tahran zirvesi gerçekleştirilmiştir. 
Zirvede İran ve Rus liderleri Suriye rejiminin İdlib yönetim bölgesinde kontrolü yeniden 
ele alması gerektiğini vurgularken, Türkiye başbakanı İdlib bölgesinde ateşkes yapılması 
çağrısında bulunmuştur.

• 17 Eylül Pazartesi gün Rusya’nın Soçi kentinde İdlib bölgesi üzerinde bir ateşkes ant-
laşması düzenleyebilmek amacıyla Türkiye ve Rusya Başkanları arasında bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda birçok konu üzerinde mutabakat sağlanmış olup, bunlar arasında 
çatışmasızlık bölgesinin 15-20 km içinde silahsızlandırılmış bir alan kurulması, bu alandan 
tüm ağır silahların 10 Ekim 2018 tarihine kadar kaldırılması ve tüm «terörist» grupların 15 
Ekim 2018’e kadar kaldırılması ve 2018 sonuna kadar M4 (Halep - Lazkiye) ve M5 (Halep - 

http://mfa.gov.kz/en/content-view/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-14-15-maa-2018-g
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282880.htm
http://webtv.un.org/assets/rss/video3804186128001/watch/press-conference-ambassador-vassily-nebenzia-permanent-representative-of-the-russian-federation-to-the-united-nations-and-president-of-the-security-council-for-the-month-of-june-28-june-2018/5803217977001/?term=&lan=arabic
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-putin-russian-federation-joint-press-conference/
http://www.mfa.gov.tr/no_-205_-30-31-temmuz-2018-tarihlerinde-socide-astana-formatinda-duzenlenen-suriye-konulu-yuksek-duzeyli-toplanti-hk.en.mfa
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3310508
http://www.mfa.gov.tr/iran-rusya-turkiye-ortak-aciklamasi_en.en.mfa
http://www.irna.ir/en/News/83025706
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/russia-turkey-iran-fail-to-agree-on-ceasefire-for-syrias-idlib-idUSKCN1LN0ZD
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58574
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-erdogan-hope/russia-and-turkey-agree-to-create-buffer-zone-in-syrias-idlib-idUSKCN1LX1BU
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-erdogan-hope/russia-and-turkey-agree-to-create-buffer-zone-in-syrias-idlib-idUSKCN1LX1BU
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Hama) yolları üzerinden geçit oluşturulması yer almaktadır. İki lider ayrıca Idlib’de silahtan 
arındırılmış bölgenin sınırlarındaki ateşkesi gözlemlemek üzere 29 adet gözlem noktası 
(10 tanesi Rusya, 12’si Türkiye ve 7’si İran’a ait olmak üzere) kurulması üzerinde mutab-
akat sağlamıştır. 
• 15 Ekim Pazartesi günü, Suriye Rejim güçlerinin Temmuz 2018’deki Güney Suriye an-
laşması ardından geçişin yönetimini ele geçirmesinden sonra Suriye ile Ürdün arasındaki 
Nasib sınır kapısı açılmıştır. Geçiş, Silahlı Muhalefet grupları tarafından ele geçirilmesinin 
ardından neredeyse üç senedir tamamen kapalıydı.
• 27 Ekim Cumartesi günü Türkiye’nin İstanbul kentinde Suriye’deki durumu tartışmak 
üzere Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderlerinin yer aldığı dört taraflı bir zirve 
gerçekleştirilmiştir. 
• 28 Kasım Çarşamba günü  11. Astana Toplantısı başladı. BM Suriye Özel Temsilcisi 
Stephan de Mistura, konuyla ilgili olarak: “Rusya, Türkiye ve İran, Kazakistan başkenti 
Astana’daki bir toplantıda bir Suriye anayasa komitesinin oluşturulmasına yönelik somut bir 
gelişme kaydedememiştir” açıklamasında bulundu.
•19 Aralık Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump sosyal ağ platformu “Twitter” daki 
kişisel hesabında, ABD askeri güçlerini Suriye’den geri çekme konusunda istekli olduğunu 
belirtti. Bunun ardından Beyaz Saray tarafından yapılan bir resmi açıklamada, kuzeydoğu 
Suriye’de Fırat Nehri’nin kuzeyindeki alanın tümüne yayılmış bulunan ABD askerlerinin 
doğuya Irak sınırına ve kuzeye Türkiye sınırına doğru çekildikleri doğrulandı. 
 
Askeri olaylar
• 3 ocak Çarşamba günü Kürt ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri, DAEŞ güçleriyle 
yaptıkları çarpışmaların ardından el Mhimiyda köylerini ve Deyrizor kenti doğu banliyo-
su Meyadin’in kuzeydoğusundaki el Zir ve el Macit alanlarını kontrol altına aldıklarını 
bildirmiştir.
• 20 Ocak Cumartesi günü Fırat Kalkanı birlikleri (Birtakım Silahlı Muhalefet grupları ve 
Türk kuvvetleri ittifakı), Afrin bölgesinin kontrolü için Kürt çoğunluklu Suriye Demokratik 
güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonu başlattıklarını bildirmiştir. 
• 22 Ocak Pazartesi günü Suriye rejimi; güneydoğu Idlib, güney Halep ve doğu Hama’da 
birkaç ay süren ve İranlı milisler ile Rus güçlerinin de yardım ettiği çatışmaların ar-
dından Idlib’in güneydoğusundaki Abu al Duhur Askeri Hava Üssünün tam kontrolünü ele 
geçirmiştir.
• 3 Şubat Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı tarafından, sabit kanatlı bir SU-25 
Rus savaş uçağının omuzdan ateşlemeli bir uçaksavar füzesi ile İdlib’in doğusundaki el 
Sawamea köyüne düşürüldüğü açıklanmıştır. Aynı gün Rusya Savunma Bakanı ayrıca 
uçağın düştüğü alanda bombalama yapıldığını, “teröristler” olarak niteledikleri 30 kişinin 
öldürüldüğünü bildirmiştir.  

https://arabic.sputniknews.com/interview/201809041035071178-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/
http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=79187&lang=ar&name=news
http://en.kremlin.ru/structure/president
https://www.dw.com/en/syria-summit-chancellor-angela-merkel-calls-for-free-elections-alongside-russia-turkey-france/a-46062464
https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-talks/u-n-says-astana-meeting-on-syria-a-missed-opportunity-no-progress-idUSKCN1NY0VS
http://mfa.gov.kz/en/content-view/joint-statement-by-iran-russia-and-turkey-on-the-international-meeting-on-syria-in-astana-28-29-november-2018
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075528854402256896
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• 10 Şubat Cumartesi günü bir İsrail savaş uçağı, Suriye’deki İran hedeflerini hedef aldığı 
sırada Suriye rejiminin karada yerleşik uçaksavar ateşi sonucu parçalanmıştır.
• 9 Nisan Pazartesi günü Israil savaş jetleri Humus’un doğusundaki T4 askeri hava üssünü 
hedef alarak hava akınları başlamış, hava üssü sekiz adet füze ile hedef alınmıştır.  Rusya 
Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun bunlardan beşini düşürdüğü açıklaması 
yapılmıştır.
14 Nisan Cumartesi günü; ABD, İngiliz ve Fransız kuvvetleri tarafından Suriye içinde 
başkent Şam yakınlarındaki Barza mahallesindeki Bilimsel Araştırma Merkezi ve Humus 
yönetim bölgesi batısındaki Şenşar’da bulunan iki adet kimyasal silah üretim ve depolama 
merkezi olmak üzere üç hedefe hava ve deniz saldırısı gerçekleştirilmiştir  Saldırılar Suriye 
rejiminin 7 Nisan’da Duma kentinde kimyasal silah kullanmasına tepki olarak gerçekleşti.
• 28 Mayıs Pazartesi günü, İdlib çatışmasızlık bölgesindeki en başta gelen Silahlı Mu-
halefet gruplarından meydana gelen Özgürlük için Ulusal Cephe (FNL) kuruldu. Bu oluşum 
Faylak el Şam, Özgür İdlib Ordusu, 1. Kıyı Tümeni, 2. Kıyı Tümeni, 1. Piyade Tümeni, 2. 
Ordu, Elit Ordu, Ceyş El Nasr, İslam Şehitleri Tümeni Daraya taburu, el Hurriye Tümeni ve 
23. Tümenden oluşmaktadır.
• 4 Haziran Pazartesi günü Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı, Uluslararası 
Koalisyon güçlerinin desteğiyle gerçekleşen “El Cezire Fırtınası” askeri harekâtının ikinci 
aşaması kapsamında DAEŞ’in kontrolünde bulunan Hasaka şehri el Dayşa kasabasının 
kontrolünü ele geçirmek üzere askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. 17 Haziran tarihin-
de kasaba üzerinde kontrol sağlandı.
• 25 Temmuz Çarşamba günü DAEŞ kendi medya organları aracılığıyla  Süveyde kentin-
deki birtakım saldırılardan sorumlu olduklarını, örgütün şehre attığı seri bombalar sonucu 
100 kişiyi öldürmeyi başardığını duyurdu.
• 11 Eylül Salı günü Suriye Kürt Demokratik güçleri, Suriye’nin uzak doğusundaki Deyri-
zor yönetim bölgesinde halen DAEŞ’in kontrolü altında bulunan bölgelerde DAEŞ’e karşı 
yeniden savaş başlatıldığını duyurmuş ve Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından yoğun 
hava akınları ile desteklenen ağır top ve füze saldırıları başlatmıştır. 
• 9 Kasım Cuma günü Suriye Rejim güçleri, Sochi anlaşmasına karşın İdlib çatışmasızlık 
bölgesinde al Zallakiyat ekseni boyunca Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaki 
bölgelere zorla girme teşebbüsünde bulunmuşlardır.
• 29 Kasım Perşembe günü İsrail güçleri uzun menzilli füzeler kullanarak başkent Şam, 
Kisve bölgesi, Şam çevresi yönetim bölgesi ve Suriye rejimi ve Kuneytire yönetim bölgesi 
çevresinde Suriye rejimi ve İranlı milislerin askeri alanlarını hedef almıştır. 
• 15 Aralık Cumartesi günü Suriye Demokratik güçleri, DAEŞ ile neredeyse üç ay süren 
çatışmaların ardından Deyrizor kenti doğusundaki Hajin kasabasını ele geçirmiştir.

http://sn4hr.org/blog/2018/10/16/52773/
http://sn4hr.org/blog/2018/10/16/52773/
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• 27 Aralık Perşembe günü Suriye Demokratik Güçleri Hajin kasabasına bağlı Ebu Hasan 
köyünü ele geçirmiş, DAEŞ’in El Sosa kasabası, el Bagoz köyü ve el Şafa mahallerinde 
bulunan üslerini kuşatma altına almıştır.
 
En göze çarpan yerel anlaşmalar
• 13 Mart Salı günü Şam’ın güneyindeki el Kadam yerleşim bölgesini kontrol altında tutan 
Silahlı Muhalefet grupları ile Suriye rejimi arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma 
muhalefet savaşçılarının ve sivillerin Suriye’nin kuzeyine çekilmelerini ve yörede kalmak 
isteyenlerin yerleşimlerini sürdürmelerine olanak tanıdı. 
• 21 Mart Çarşamba günü Suriye rejimi ile Harasta şehrini kontrol altında tutan Silahlı Mu-
halefet grupları arasında Rusya sponsorluğunda görüşmeler gerçekleştirildi.  Görüşmeler, 
savaşçıların ve sivillerin İdlib yönetim bölgesine çekilmeleri ve kentte kalmak isteyenlerin 
durumlarını çözüme kavuşturulmasını şart koşan bir anlaşmayı beraberinde getirdi.
• 23 Mart Cuma günü Suriye Rejimi ile Silahlı Muhalefet grupları arasında Rusya sponsor-
luğunda, Şam kırsalındaki Doğu Ghouta’nın merkez kesimindeki kasabaları da (Irbeen, 
Zamlaka, Ein Tarma ve Hazza) içeren bir anlaşma imzalandı. Anlaşmada, savaşçıların 
ve sivillerin İdlib yönetim bölgesine çekilmeleri ve kentte kalmak isteyenlerin durumlarını 
çözüme kavuşturulması şart koşuldu.
• 8 Nisan Pazar günü, Suriye rejimi ile Şam çevresi yönetim bölgesindeki Douma ken-
tini kontrol eden Silahlı Muhalefet grupları arasında bir anlaşma imzalandı.  Anlaşma, 
savaşçıların ve Suriye’nin kuzeyine çekilmek isteyen sivillerin bölgeden ayrılmalarını, yöre-
de kalmak isteyenlerin yerleşimlerini sürdürmelerine olanak tanıdı. 
• 19 Nisan Perşembe günü Suriye rejimi ile Silahlı Muhalefet grupları arasında Rusya’nın 
himayesinde doğu Kalamun’a bağlı Dmair kasabasını da içeren bir anlaşma imzalanmış; 
bu 12 Nisan’da Kalamun’un doğu kasabalarını (Rhaiba, Jeiroud, Naseriya) da içerecek 
şekilde genişletilmiş ve bu bölgelerde kalmak isteyen yöre sakinlerinin durumlarını çözüme 
kavuşturmuştur.
• 30 Nisan günü el Yermük Kampındaki Reyja semtini kontrol kontrolü altında tutan Heyet 
Tahrir el-Şam ile Suriye rejimi arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, daha önceden 
Heyet Tahrir el-Şam tarafından kaçırılmış olan 85 kişinin Jisr El Shoghour’a bağlı Eshtar-
bak kasabasından serbest bırakılmasını, ayrıca İdlib banliyolarındaki Fu’a ve Kafrayya 
kasabalarının 19 Temmuz tarihinde boşaltılması sonucu Heyet Tahrir el-Şam unsurları ve 
ailelerinin kuzey Suriye’ye tahliyeleri karşılığında Dört Şehri (genişletilen) kapsayan bir an-
laşmaya ilaveten, Fu’a ve Kafrayya kasabalarının tahliyesini öngören şartlar içermektedir.      
• 2 Mayıs Çarşamba günü Silahlı Muhalefet grupları ile Suriye rejimi arasında kuzey 
Humus banliyosu ve güney Hama banliyosunda bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma, 
savaşçıların ve sivillerin Suriye’nin kuzeyine çekilmelerine ve yörede kalmak isteyenlerin 
yerleşimlerini sürdürmelerine olanak tanıdı. 
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• 3 Mayıs Perşembe günü Silahlı Muhalefet grupları ile Suriye rejimi  arasında güney 
Şam’daki Babbila, Yalda ve Beit Sahem sakinlerinin Suriye’nin kuzeyine tahliyesi ve kasa-
balarda kalmaya devam etmek isteyenlerin durumlarının çözümlenmesine ilişkin bir anlaş-
ma imzalanmıştır.
• 6 Temmuz Cuma günü Silahlı Muhalefet grupları ile Rus güçleri arasında Daraa valiliği 
doğu banliyolarının geri kalanı ve Daraa kenti mahallelerini kapsayan bir anlaşma duyurul-
muştur. Anlaşmada düşmanca eylemlerin durdurulmasını ve Suriye Rejim güçlerinin Ürdün 
sınır geçidi Nasip te dahil anlaşmada kapsanan alanlara giriş yapmamasını şart koşan 
maddeler yer almıştır.
• 14 Temmuz Cumartesi günü, Daraa’nın kuzey-doğu banlyolarını (el Jaidour bölgesi) kap-
sayan Daraa Anlaşması imzalanmışır. Anlaşma hükümleri; Inkhel, Jasem, Namar, el Harra, 
Zemreen, Kafr Shams, Kafr Nasej, el Qeniya, Mhajja, el Fqea, el Sanamayn, el Qita ve el 
Delli’de ateşkes yapılmasını, ayrıca Suriye Rejim güçlerinin alandaki askeri garnizolarına 
geri çekilmelerini ve kuzey Suriye’ye gitmek isteyen savaşçıların ve sivillerin tahliyesini 
içermektedir.
• 19 Temmuz Perşembe günü Kuneytire, Daraa Anlaşmasına benzer bir anlaşmaya tabi 
olmuş, bunun ardından Kuneytire banliyolarındaki Nabea el Sakhr, Ein el Tina, ve el Hajja 
köylerinde eşi benzeri görülmemiş bir askeri çekilmeye tanık olunmuştur.  
• 28 Temmuz Cumartesi – 31 Temmuz Salı günleri arasında Suriye rejimi ile DAEŞ arasın-
da Yermük Havzası (Abdin, el Shajra, Beit Ara, Koya ve M’araba kasabaları) ile ilgili bir 
anlaşma imzalanmış, terörist grubun yüzlerce üyesinin Suriye Çölüne gönderilmesi sağl-
anmıştır. 20 Mayıs günü el Yermük Kampı’nda, kampı ve el Tadamun ile el Hajar el Aswad 
mahallerini elinde tutan DAEŞ’in Suriye Çölüne gidişi ile sonuçlanan benzer bir  anlaşmaya 
tanık olunmuştur.  
 
VI. 2018 Yılında Bölge Kontrollerinde Yaşanan Değişiklikler
2018 yılının başlangıcında Suriye Rejim güçleri Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 53’ünü, 
Suriye Demokratik güçleri ise yüzde 27’sini kontrol ederken, DAEŞ’in kontrolü altındaki 
alan %3’ten daha aşağıya inmiş, geri kalan yerler ise Silahlı Muhalefet grupları ve Heyet 
Tahrir el-Şam’ın tarafından paylaşılmıştır. 
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2018 yılı ortasında Suriye rejimi, İran milisleri ve Rus güçlerinin desteğiyle, daha önceden 
Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altında bulunan çatışmasızlık bölgelerinden Şam 
Banliyolarındaki Doğu Ghouta valiliği ve kuzey Humus banliyolarını ele geçirmiştir. Böylece 
Suriye Rejim güçlerinin kontrol ettiği alan yaklaşık yüzde 58’e çıkmıştır. Suriye Demokratik 
Güçlerinin elinde tuttuğu alanlar Fırat Kalkanı güçlerinin (Silahlı Muhalefet grupları ile Türk 
kuvvetleri arasındaki bir ittifak) Mart 2018’de Afrin bölgesinin kontrolünü almasıyla biraz 
azalmış olsa da, DAEŞ’in Deyrizor’un doğu banliyolarındaki bazı köyleri boşaltmasının 
ardından tekrar genişlemiştir.

https://drive.google.com/file/d/1ccJpWG9AJjqprGlAGYkFPeljZ6AUdrip/view
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2018 yılının ikinci yarısında Suriye Rejim güçleri, İran milisleri ve Rus güçlerinin yardımları 
ile, Güney Suriye’deki üçüncü çatışmasızlık bölgesi (Daraa ve Kuneytire vailiklerinin bazı 
kısımları) üzerinde de kontrol sağlamış ve böylece Suriye toprakları üzerindeki hakimiyetini 
yaklaşık yüzde 60’a çıkartmışken, Suriye Demokratik güçleri Deyrizor’un doğu banliyoların-
da ilerlemiş ve Hajin bölgesini kuşatarak hakimiyet alanını yüzde 29’a yükseltmiş, DAEŞ’in 
kontrolündeki alanlar ise unsurlarının Suriye Çöl’ündeki mevcudiyetleri dışında bir tek 
kaldıkları el Sousa kasabası, el Bagouz köyü ve el Sh’afa şehrinin bazı kısımları ile yak-
laşık yüzde 1’e düşmüştür.      

https://drive.google.com/file/d/1XSJujiuqr_xjHxIxoY1bvngNA9raXGIO/view
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Silahlı Muhalefet grupları ve Heyet Tahrir el-Şam ise halen Suriye topraklarının yaklaşık 
yüzde 10’unu kontrol etmekte olup, İdlib çatışmasızlık bölgesinde (Halep, İdlib ve Lazki-
ye valiliklerinin bazı bölümleri) ve ayrıca Suriye-Ürdün sınırında Uluslararası Koalisyon 
Güçlerinin el Tanf askeri üssünün yakınındaki el Rukban kampında yoğunlaşmışlardır.  

https://drive.google.com/file/d/1T0eQRIlr3LN4L4REnM_JQqdisOkr6_ps/view
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VII. Rapor Detayları
A: Suriye rejimi (güvenlik, ordu, yerel milisler ve yabancı milisler)):
I. Sivillerin ve savaşçı askerlerin tedavisi ile ilgili ihlaller
A: Katliamlar ve diğer yasadışı cinayet eylemleri:
2018 yılı başlangıcı 1 Ocak 2018 ile bu raporun derlendiği 2018 yılı sonuna kadar SNHR, 
713 çocuk ve 562 kadın (yetişkin kadın) dahil Suriye rejim kuvvetlerince öldürülen 4,162 
sivili ve ayrıca gerçekleştirilen 130 katliamı belgelemiştir. 
Kadınların ve çocukların toplam sivil mağdur sayısı içindeki oranı yüzde 31’dir. Bu, Suriye 
Rejimi kuvvetlerinin, ayrım gözetmeden bombalama ve infaz yoluyla sivilleri kasıtlı olarak 
hedef aldıklarının açık bir göstergesidir.
2017’de Suriye Rejimi kuvvetleri, SNHR arşivine göre 754 çocuk ve 591 kadın (yetişkin 
kadın) dahil 4,148 sivili öldürmüş ve 129 katliam gerçekleştirmiştir.

6 Ocak 2018 Cumartesi günü, saat 14:00’de, sabit kanatlı Suriye Rejimi harp uçakları, 
Şam’ın banliyölerinde Doğu Ghouta’daki Hamouriya kasabasındaki bir yerleşim ma-
hallesine füzeler attı ve bu altı çocuk, altı kadın ve 25 kişinin yaralanması dahil 17 sivilin 
ölümüyle sonuçlandı.
Olay anında Silahlı Muhalefet hiziplerinin kontrolünde olan kasaba, bu raporun derlendiği 
tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolündeydi.

Sabit kanatlı Suriye Rejimi güçleri tarafından Şam Banliyölerinde Hamouria kasabasında bir hava 
saldırısında ölen çocuk - 6 / Ocak / 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1t9Sog357-EilMSOLw3Ac5S0MlGB36ro-/view
https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1fRobjlx0okeky80HeIzqLFRNw7AhoG2X/view
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22 Şubat 2018 Perşembe günü, Suriye Rejimi kuvvetleri doğu Şam Valiliğine bağlı banli-
yölerinde Doğu Ghouta’daki Douma kentine füze ateşlemek için bir füze fırlatıcısı kullandı, 
bu da bir çocuk ve üç kadın da dahil olmak üzere 13 sivilin ölümüyle ve 20 kişinin yaralan-
masıyla sonuçlandı. Olay anında Silahlı Muhalefet hiziplerinin kontrolünde olan kasabanın, 
bu raporun derlendiği tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolünde olduğu belirtilmiştir. 

16 Nisan 2018 Pazartesi günü, El Meshrfa köyündeki Askeri Mühendislik Kolejinde görev 
yapan Suriye Rejimi kuvvetleri, Humus Valiliği’nin kuzey banliyölerinde El Za’farana köyünde 
füze ateşlemek için füze fırlatıcıları kullandı ve bu bir kadın da dahil olmak üzere yedi sivi-
lin ölümüyle sonuçlandı. Olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolündeki köyün, bu 
raporun derlendiği tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolünde olduğu belirtilmiştir.
10 Haziran 2018 Pazar günü, (Su-22) sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları, Idlib Val-
iliği’nin kuzey banliyölerinde, Taftanaz kasabasının batısındaki El Noor Çocuk Hastane-
si’nin etrafına füzeler attı ve bu dördü çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 12 sivilin ölümüyle 
sonuçlandı. Olay anında Silahlı Muhalefet hiziplerinin kontrolünde olan kasabanın, raporun 
hazırlandığı tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolünde olduğu belirtilmiştir.

İdlib’deki Taftanaz kasabasında sabit kanatlı Suriye Rejimi hava 
saldırısının ardından öldürülen kurbanların cesetleri- 10 / Haziran / 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1642&token=ZEf520hxdGPq3PcFC104v6tlysqbEjxu
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Taftanaz,+Syria/@35.9969267,36.7856561,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525129c2fb0bd5b:0x43096d4b57211142!2sTaftanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.9960232!4d36.7846436!3m4!1s0x1525129c2fb0bd5b:0x43096d4b57211142!8m2!3d35.9960232!4d36.7846436
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1658&token=AfNrEaztqwGp6AoRFfuBxUcfRIeyxMwY
https://drive.google.com/file/d/13XjqvBFVgVITO1M2lpiFpLp-SpYFBuWx/view
https://drive.google.com/file/d/1QqXHEF-2fdFfy9dTo9hUkkgJx-N0r_7F/view
https://drive.google.com/file/d/1lg7ZjCLVpcnKj31efbxl9aFDMldqBDl-/view
https://drive.google.com/file/d/1UTEYQi4AOdrMJyFigIikdWIxn6aoO6Nx/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org33

17 Temmuz 2018 Salı günü, yaklaşık 08:30 - 09:00 sularında, Suriye Rejimi helikopterleri 
Kuneytire valiliğinin güney banliyölerinde Ein el Tina köyüne dört tane varil bombası attı. Bu 
varil bombaları ortaokulun önüne düştü; okul binasını ve komşu dükkanları kısmen tahrip 
etmenin yanı sıra, yedi sivilin (beş çocuk ve iki kadın) ölümüne ve en az 20 sivilin de yaralan-
masına yol açtı. Olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kasabanın, rapo-
run hazırlandığı tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolünde olduğu belirtilmiştir. 
 
26 Ekim 2018 Cuma günü Suriye rejimi topçu kuvvetleri tarafından İdlib Valiliği’nin 
doğusunda yer alan el Ruffa köyünün güneydoğu eteklerindeki sivillerin evlerinin hedef 
alındığı bombalı saldırıda dört sivil (üç çocuk ve babaları) hayatını kaybetti. Diğer mermil-
er köyün ortasına düştü, iki kadının ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına neden oldu. 
Silahlı Muhalefet ve Heyet Tahrir el-Şam’ın hiziplerinin ortak kontrolü altında olan köy, 
Idlib valiliği ile ilgili Soçi anlaşmasında Rusya ile Türkiye arasında kararlaştırılan silahsı-
zlaştırılmış bölgede bulunuyor.
 
2 Kasım 2018 Cuma günü, İdlib’in doğu banliyölerinde bulunan Ijaz köyünde bulunan 
Suriye rejimi topçu kuvvetleri, İdlib Valiliği’nin doğusundaki Jarjanaz kasabasının merkez-
indeki banliyölerden geçen ana yol boyunca pek çok yere arka arkaya düşen yaklaşık 16 
mermi ateşledi. Bombardıman, en az iki çocuk da dahil olmak üzere sekiz sivilin ölümüyle 
sonuçlandı ve en az 13 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kasaba, olay anında Silahlı Mu-
halefet grupları ve Heyet Tahrir el-Şam hiziplerinin kontrolü altındaydı.
 
B: Keyfi Tutuklama ve Yasadışı Gözaltı:
Suriye rejimi güçleri tarafından 2018’de gerçekleştirilen baskınların ve keyfi tutuklamaların 
çoğu, Şam Banliyölerinde ve Daraa’da, bu bölgelerin sakinlerinin çoğunun güvenlik an-
laşması prosedürlerine tabi tutulduğu ana taraflar arasında anlaşmaya varılan Valilikler, 
Humus Valiliği’nin kuzey banliyöleri, Hama Valiliği’nin güney banliyöleri ve Şam ve Kuneyt-
ire valiliklerinin banliyöleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu tutuklamalar güvenlik anlaşması 
yapmış ve eskiden Silahlı Muhalefet hizipleri için çalışan kişileri, ayrıca medya aktivistler-
ini, insani yardım görevlilerini veya yerel konsey üyelerini hedef almıştır. Bu tutuklamalar, 
intikamcı bir güdülenme ile yapılmış, ardından tutuklananlar zorla kaybedilmiştir. Bu tu-
tuklamalar, Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen toplam tutuklama 
sayısının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Suriye Rejimi kuvvetlerinin Yerinden Çıkarma 
Anlaşmaları kapsamında zorla yerinden edildikten sonra Suriye’nin kuzeyinden esas alan-
larına dönen tutuklamaları kaydedildi. Bu tutuklamalara ek olarak, Suriye Rejimi tarafından 
çıkarılan af yasaları ve ilan edilen uzlaşma teklifleriyle korunmalarına rağmen, komşu ülkel-
erden dönüşlerini takiben insanların tutuklandığını da belgeledik.

https://drive.google.com/file/d/1hEfKKMGiU_MEDTv1cmWcnWIX0FTAgs0k/view
https://drive.google.com/file/d/1EiSwR5mY43jNNqJe6ufJbqpw7ScWmEdh/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202018%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2026%2010%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202018&slrid=59afba9e-f0e3-7000-eb93-bc837399d179
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202018%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2026%2010%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202018&slrid=59afba9e-f0e3-7000-eb93-bc837399d179
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2018’in başından bu yana Suriye Rejimi kuvvetleri esas olarak askere almak amacıyla 
keyfi tutuklamalar yapmakta; konut mahallelerinde, sokak pazarlarında ve üniversitelerde 
ve aynı zamanda rejim kontrol noktalarından geçerken baskın ve rastgele tutuklamalarla 
gözaltına alınan kişilerle birlikte olmak üzere, özellikle öğrenciler ve devlet çalışanları dahil 
olmak üzere 18-48 yaş grubundaki gençleri ve yetişkin erkekleri hedef alan tutuklamalarda 
bulunmaktadır.

2018’de Suriye Rejimi, demokrasiye yönelik yönelik halk hareketinde aktif olan sivilleri ar-
ama politikasını sürdürdü. Biz ayrıca Suriye Rejimi kuvvetlerinin, Silahlı Muhalefet grupları 
üyeleriyle yakın bağları olan tüm ailelere baskınlar düzenleyip tutuklamalar gerçekleştird-
iklerini de belgeledik. Bu tutuklamalar özellikle Hama, Lazkiye ve Humus kentlerinde 
yoğunlaştı ve kadınlar ile çocukları ayırmadı. 

SNHR 2018 yılında 355 çocuk ve 596 kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere 5,607 
kişinin tutuklandığını belgelemiş olup, bu rakam 303 çocuk ve 674 kadın (yetişkin kadın) 
da dahil olmak üzere 4,796 kişinin tutuklandığı bir önceki 2017 yılının neredeyse çeyreği 
kadar artış göstermiştir.

Şam Banliyö Valiliği’nin doğusundaki El Dmair kentinden 60 yaşındaki Sabah Muhammed 
el Şeyh El Kilani, 8 Ekim 2018 Pazartesi günü El Dmair kentinde Suriye Rejimi kuvvetleri 
tarafından tutuklandı. Akibeti SNHR ve ailesi tarafından bilinmemektedir.
 
Daraa kentinden Felsefe mezunu 1975 doğumlu Mufid Abu Nabbout, 18 Kasım 2018 
Pazar günü, daha önce yerleşim anlaşmasını kabul etmiş olan Daraa kentinin doğusundaki 
Kashif semtindeki Ceza Güvenliği binasında Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından tutuklandı. 
Açıklanmayan bir yere götürüldü ve akibeti SNHR ve ailesi tarafından bilinmiyor.
 
Idlib kentinden 1976 doğumlu Nawal Mustafa el Omar, 20 Kasım 2018 Salı günü İdlib’den 
çıktıktan sonra Halep Valiliği’nin doğu banliyölerinde Tayha köyündeki bir kontrol noktasın-
da Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından tutuklandı ve Şam Kenti’ne doğru açıklanmayan bir 
yere götürüldü, akibeti SNHR ve ailesi için sır olarak kaldı.
 
Daraa kentinden 1989 doğumlu bir çocuk doktoru olan Amjad Zaher al Jamous, 22 Ağus-
tos 2018 Çarşamba günü Suudi Arabistan’dan döndükten sonra Şam Uluslararası Havali-
manı’ndaki Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından tutuklandı. Akibeti SNHR tarafından bilinme-
mektedir. 

https://drive.google.com/file/d/1t929GZZjAIx25PvVxLH-ajd4YOBV70cC/view
https://drive.google.com/file/d/1t929GZZjAIx25PvVxLH-ajd4YOBV70cC/view
https://drive.google.com/file/d/1k4UTHbKxaTekGYCP4Frtj5XHlJcevbHV/view
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Suriye Sivil Savunma Teşkilatı’nın eski bir gönüllüsü olan ve daha önce yerleşme an-
laşmasını Kabul etmiş olan Hama Valiliği’nin güney banliyölerinde bulunan Al Dmai-
na köyünden Ali al Jad’i, 4 Ekim 2018 Perşembe günü güneydeki Al Tloul el Humr’da 
Hama valiliği banliyölerinde Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından tutuklandı. Akibeti SNHR 
tarafından bilinmemektedir.
 
5 Eylül 2018 Çarşamba günü Suriye Rejimi kuvvetleri, Şam Banliyö Valiliği’nin doğusun-
da Doğu Ghouta’daki Al Dmair kentinde bir baskın ve tutuklama harekatı düzenledi. Daha 
öncesinde tümü yerleşme anlaşmasını kabul etmiş olan 25 sivilin tutuklandığını belgeledik. 
Bunların akibeti SNHR tarafından bilinmemektedir.
 
15 Ekim 2018 Pazartesi günü, Suriye Rejimi kuvvetleri, Daraa Valiliği’nin doğu banliyöler-
inde Busr al Harir kasabasında bir baskın ve tutuklama harekatı düzenledi. Daha önceden 
tümü yerleşme anlaşmasını kabul etmiş olan 20 sivilin askere alınma amaçlı olarak tutuk-
landığını belgeledik. Bunların akibeti SNHR tarafından bilinmemektedir.

C. Gözaltı Merkezlerinde İşkence:
Suriye rejimi; tutuklama emri olmadan tutuklama, tutukluların bir avukatla temasa geçme-
sini engelleme, aşırı sert gözaltı koşulları yaratma ve tutuklulara sistematik işkenceler yap-
maya kadar değişen çeşitli suçlar işlemiştir. Mağdurları Belgeleme Ekibi, ortalama günlük 
olarak işkence nedeniyle öldürülen en az bir tutuklu olduğunu kaydetmektedir. SNHR her 
ay sekiz adet aylık rapor yayınlamaktadır; bunlardan biri, o ay boyunca işkence nedeniyle 
belgelenen ölüm sayısına ilişkin bir rapordur.
Mayıs ayının başından bu yana, Suriye rejimi tarafından daha önce zorla kaybedilen 
sevdiklerinin kaderini öğrenen ailelerin raporlarını almaya başladık; kaybedilenlerin aile-
leri, ilgisiz düzenli prosedürler için yerel Sivil Kayıt Sekreteryası ofislerine rutin ziyaretlerde 
bulundular. Suriye rejimi, bu kişilerin en az 836’sının durumunu ifşa etti, bunların tümü 
ölü olarak belgelendi. Rejim, aileleri ölüm sebebi konusunda bilgilendirmedi, kurbanların 
cesetlerini ailelerine teslim etmedi ve olayın gerçekleştiği zaman ölümleri bildirmedi. Re-
jim daha önce gözaltı merkezlerinde zorla kaybetmelerin varlığını da reddetmişti. Zor kul-
lanılarak kaybedilmiş ve ardından nüfus müdürlüklerinde ölü olarak kaydedilen kişilerin 
durum ve ayrıntılarını iki ayrı raporda kaydettik. Tanıştığımız aileler, sevdiklerinin işkence, 
tıbbi ihmal veya infaz sonucu öldüğünü doğruladı.

http://sn4hr.org/blog/2018/07/13/52450/?fbclid=IwAR1uDwwb31s99IKerPv-GuC0AFA50vdVYNIit3MnYUZ46RzvTTQfXEvXEEk
http://sn4hr.org/blog/2018/08/27/52615/?fbclid=IwAR3RIHyuHdNf1e9jo1Mzqrv0VADZBeCX2zbV_Ew7FUbBe7Ri6-AWdiIesjE
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2018’de SNHR, 11 çocuk ve iki kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere Suriye Rejimi 
kuvvetlerinin işkenceleri sonucu en az 951 kişinin ölümünü kaydetti; bu, SNHR’nin Suri-
ye Rejimi kuvvetleri tarafından işkence görmesi nedeniyle biri çocuk ve iki kadın (yetişkin 
kadın) olmak üzere 211 kişinin ölümünü kaydettiği önceki 2017 yılında belgelenen toplamın 
dört katından fazlaydı.
 
Halep’teki El Zarzour Hastanesi kurucularından biri olan anestezist Abdul Ghafour Khalasi, 
Suriye rejim güçleri tarafından, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü Şam’ın doğusundaki Şam 
Uluslararası Havaalanı Yolu’ndaki evlerinde kardeşi Yousef ile birlikte tutuklandı. 7 Ağustos 
2018 Salı günü, Nüfus İdaresi’nde ölmüş olarak kaydedildiklerini doğrulayan bilgiler aldık. 
Bir rejim gözaltı merkezinde muhtemelen işkence yüzünden öldüklerini düşünüyoruz. Abdul 
Ghafur’un kardeşi Yousef Khalasi, 1963 doğumlu, İslam Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
eskiden Ferdous mahallesindeki Camii ve El Şeriat Okulu’nda vaizlik yapıyordu.
 
Halep şehrinin doğusundaki Myassar semtinden Avukat ve Halep Belediye Meclisi üyesi 
1984 doğumlu Mahmud Hayo, 1 Eylül 2017 Cuma günü Halep’te Suriye Rejimi kuvvetleri 
tarafından tutuklandı ve 6 Nisan 2018 Cuma günü, bir gözaltı merkezinde işkence sonucu 
öldüğünü doğrulayan bilgiler aldık.
 
Önceden Avrupa Üniversitesi olarak bilinen Arap Uluslararası Üniversitesi Bilgi Mimarisi 
bölümü 2012 yılı mezunu 1990 doğumlu Layla Shwekani, ABD vatandaşlığına sahip ol-
masına ragmen aslen Şam’lı olup 2015 yılında insani aktivizm alanında çalışmak üzere 
Suriye’ye geri dönmüş, Şubat 2016’da Suriye Rejim güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.
Shwekani 26 Aralık 2016 Pazartesi günü Adra Merkez Cezaevinden açıklanmayan bir 
yere transfer edilmiş, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü Nüfus İdaresi kayıtlarında ölü olar-
ak kaydedildiğine dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ölüm cezasına çarptırıldığına ve Şam 
Banliyö Valiliği’ndeki Sydnaya askeri cezaevinde idam edildiğine inanıyoruz.
 
Hama şehrinin batısındaki Bab Qebli’li bir medya aktivisti olan Saoud Mahmoud Balwat 
1983’te doğdu. 6 Haziran 2011 Pazartesi günü, Hama kentindeki işyerinden Suriye Rejimi 
kuvvetleri tarafından tutuklandı ve zorla kaybedilenler arasındaydı. 3 Haziran 2018 Pazar 
günü, ailesi, Hama kentindeki Sivil Sicil Dairesi’ni ziyaret ederken, Sa’d’ın 2013 yılında 
öldüğünün kayıtlarda olduğunu öğrendi. 

https://drive.google.com/file/d/1IRiGCVaUnCQdW1UQ_dvUHuCCE1IBMMLv/view
https://drive.google.com/file/d/1MxCKAaAcKBSW3IZBH6Xp-wvCFI0AN8YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1MxCKAaAcKBSW3IZBH6Xp-wvCFI0AN8YZ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1HYYYtEq49BhaQwwaAFqc5P7_cI9XMHKy/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1W-KFw8_ayWUSOVzT9P8fV57dCpHQHYz3/view
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D. Cinsel Saldırı:
2018’de, çoğu Suriye rejiminin gözaltı merkezlerinde ya da 2018’de Suriye Rejimi kuv-
vetleri tarafından kontrol edilen şehir ve kasabalarda veya kadınların zorunlu tutulduğu 
toplu barınaklarda meydana gelen baskınlarda kadınlara karşı en az 12 cinsel şiddet olayı 
kaydettik. Bu olayların başlıcaları üstünü soymak, sonra arama bahanesi altında cinsel ta-
cize maruz bırakmaktır. Bu soruşturmalar sırasında, tutukluların sözlü cinsel tacize maruz 
kaldıkları ve Silahlı Muhalefet üyeleriyle ilişkiye girmekle suçlandıkları bildirildi. Gözaltında 
tutulan kadınlara, yeni kıyafetler almak, ailelerinin ziyaret etmesine izin vermek veya tele-
fon görüşmesi yapmak için izin verilmesi gibi bazı ihtiyaçlarının karşılanması karşılığında 
cinsel saldırı uygulanmaktadır.
Kadınlar bize cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklamak konusunda oldukça isteksizler. 
Suriye toplumunun kültüründe, bu tür kabuller, bunu gerçekleştirenden ziyade mağdur için 
bir utanç kaynağı olarak görülmeye devam etmektedir. Bu nedenle çoğu kadın, aileleri 
veya daha geniş toplumları tarafından dışlanma korkusu veya hatta ölüm tehdidine maruz 
kalma korkusuyla bu tür olayları kabul etmemeyi tercih etmektedir. 

E. Çocuk Haklarının İhlalleri:
Özellikle yerleşim bölgelerinde çocuklar, erkekler veya kadınlar arasında ayrım gözet-
meden yapılan bombardımanlar çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesine neden ol-
maktadır. Bu durum, yerleşim alanlarının kasıtlı olarak çocuklar ve yetişkinler arasında 
herhangi bir ayrım yapma çabası olmaksızın, orantısız saldırılarla ve hedef gözetmeksizin 
bombardımanla hedef alındığını göstermektedir. 2018’de Suriye Rejimi kuvvetleri en az 
713 çocuğu öldürdü; belgelenen cinayetlerden en acımasız ve vahşi olanı ise işkenceye 
maruz kalan 11 çocuğun bir gözaltı merkezinde öldürülmesiydi; burada failler, hiçbir şekilde 
merhamet göstermemiş veya çocuk mağdurlarının özellikle savunmasız olmalarını dikkate 
almamışlardır.
Suriye’deki çocuklar, 2011 yılının Mart ayından bu yana en az 1,179 okula ciddi zarar 
veren ya da tahrip eden ve Suriye’de 3 milyondan fazla çocuğu eğitim sürecinden mahrum 
bırakan günlük bombardıman ve tahribatın neden olduğu kümülatif fiziksel, duygusal ve 
psikolojik yıkıma maruz kaldı. Çocukların aşılanma oranları da düşmüştür. Yakın veya uzun 
vadeli bir gelecekte Suriye’nin çocukları için tüm bu travmanın psikolojik sonuçlarını ve 
boyutlarını şimdiden tahmin etmek neredeyse imkansızdır.
Bu konuda daha fazla bilgiyi Mart 2011’den bu yana Suriye’deki çocuklara yönelik ihlalleri 
belgeleyen “Suriye’de ve Bölge’de Çocuklara İstikrar Yoksa, Ülkede de İstikrar Olamaz” 
başlıklı raporumuzda bulabilirsiniz.

http://sn4hr.org/blog/2018/11/20/52859/
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7 Şubat 2018 Çarşamba günü sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları, Doğu Şam Ban-
liyo Valiliği’ndeki Doğu Ghouta Hamouriya kasabasına bir dizi füze attı ve bu sekiz çocuk 
ve bir kadın olmak üzere 11 sivilin ölümüyle sonuçlandı. Olay anında Silahlı Muhalefet 
hiziplerinin kontrolünde olan kasaba, bu raporun hazırlanmasına tarihte Suriye Rejimi kuv-
vetlerinin kontrolündedir.
 
11 Nisan 2018 Çarşamba günü, sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları Hama Valiliği’nin 
batı banliyölerindeki Kastun köyünde iki füze ateşleyerek altı sivilin (aynı aileden dört çocuk 
ve iki kadın) ölümüne neden oldu. Köy olay esnasında Silahlı Muhalefet hiziplerinin kon-
trolü altındaydı.
 

 
II. Düşmanlıklar Sonucu Yapılan İhlaller:
A. Kanunsuz Saldırılar
1. Topçu ve hava saldırıları:
Suriye Rejimi kuvvetleri, ülkenin kuzeyi ve güneyi boyunca ayrım gözetmeden varil bom-
baları, Scud füzeleri ve diğer göze çarpmayan bombardıman silahlarını yerleştirdi. Bu 
saldırıların yüzde 87’si savaşçılar ve siviller arasında ayrım yapamayan aşırı rastgelelikle 
nitelendirilirken, kalan yüzde 13’ü savaşçıların veya askeri merkezlerin karargahlarını 
hedef aldı. Bu saldırıların çoğu, askeri karargah askeri olmayan binalarla çevrili olduğunda 
uygulanacak orantılılık ilkesini göz önüne almayı başaramadı.
Suriye rejiminin 2017’de 6,243 varil bomba kullandığını belgelemesi ile, 2018 yılında Suri-
ye Rejimi hava kuvvetleri bu sayıyı bir önceki yıl kullanılan varil bomba sayısına kıyasla en 
az 3,601 varile kadar düşürdü. 

11 Nisan 2018’deki Hama - Kastun köyündeki sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları tarafından 
bir hava saldırısında öldürülen kurbanların cesetleri. 

https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1506&token=rRmn8aYuhVg7GfvuSja28doUBRTmNEd4
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1505&token=5XelsPfoGWi8NRyyH6XGn06TmxrM81v3
https://drive.google.com/file/d/1dvuwWOny-dQK9FUBIiotfJddZJ-6GuUO/view
https://drive.google.com/file/d/1HMPRZxtogO8aFOkREYjAVWbpilz51QV8/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Qastoun,+Syria/@35.6826852,36.3842119,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1524457177c14fdd:0x223ee13f3ecc5dc8!8m2!3d35.6854208!4d36.3904282?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1cnSEQbm9PuCLJbsLIvj0rkZB6Jpy86UW/view
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23 Şubat 2018 Cuma günü, Suriye Rejimi helikopterleri, Şam Banliyö’nün doğusunda, 
Doğu Ghouta’daki El Ash kentindeki tıbbi rehabilitasyon merkezine hizmet veren amb 
Nokta 140’taki ambulans merkezine birkaç varil bomba attı. Bu olay üç sağlık personelinin 
ölümüyle sonuçlandı ve merkezin binasına büyük yıkım yaparak hizmet dışı bıraktı. Olay 
anında Silahlı Muhalefet gruplarınin kontrolünde olan kasaba, raporun hazırlanmasına ka-
dar geçen sürede Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolündedir. 
9 Mart 2018 Cuma günü Suriye Rejimi helikopterleri, Şam Banliysunun doğusunda bu-
lunan Doğu Ghouta’daki Misraba kasabasında misil bombaları attı; bunun sonucunda 8 
kadın dahil olmak üzere aynı aileden gelen dokuz sivil hayatını kaybetti. Olay anında Si-
lahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kasaba, raporun hazırlanmasına kadar geçen 
sürede Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolündeydi.

2. Keskin Nişancı Saldırıları:
Rejimin kentlerdeki keskin nişancıları kullanması, keskin nişancıların silahlarındaki dürbün 
vasıtasıyla kurbanlarına yakından göz atarken kendilerini gizleyebilmesi ve onları öldürme-
den önce kimliklerini tamamen bilmesi avantajına sahiptir. Bu infazlara benzer, çünkü bu 
durumda katil kurbanının özelliklerini tam olarak bilmekte ve kasıtlı olarak öldürmektedir, 
ancak Suriye Rejimi keskin nişancıları kurbanlarının kimliklerini önemsemeden erkekleri, 
kadınları veya çocukları ve hatta engelli insanları bile kesinlikle din ayırımı da yapmaksızın 
hedef almaktadır. 2018 yılında hükümete bağlı keskin nişancılar tarafından öldürülen 
bir çocuk ve iki kadın da dahil olmak üzere 29 sivilin ölümlerini kaydettik. Bu rakam, ke-
skin nişancılar tarafından 13 çocuk ve yedi kadın dahil 77 sivilin ölümünü kaydettiğimiz 
2017’deki sayıya göre daha düşüktür.
 
27 Ocak 2018 Cumartesi günü al Rastan şehrinde, Suriye rejim kuvvetlerine bağlı bir kes-
kin nişancı tarafından vurularak öldürülen Halima Qasem al Basha’nın ölümünü kaydettik. 
 
29 Eylül 2018 Cumartesi günü El Zebiyan köyünde, Deyrizor’un doğu valiliği banliyosun-
daki El Mayade kentinde konuşlanmış Suriye rejimi kuvvetlerine bağlı bir keskin nişancı 
tarafından vurularak öldürülen Rawaha Jad’an al Hafal’ın ölümünü kaydettik. 

B. Özel koruma altındaki bireyler ve nesneler
1. Hastaneler ve sağlık merkezi çalışanları
Suriye Rejimi kuvvetleri; doğrudan öldürme, hapishanelerde işkence etme veya kaçırma 
ve kısıtlama yoluyla tıbbi çalışanları tekrar tekrar hedeflemenin yanı sıra hastaneleri, tıbbi 
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tesisleri ve eczaneleri hedef almaya devam etmiştir. Silahlı Muhalefet grupları tarafından 
kontrol edilen bölgelerde yaralıları kurtarmak için çalışan Sivil Savunma ekiplerini hedef 
alan operasyonlar artmıştır. Tüm bu faktörler tıp personelini, özellikle tıp uzmanlarını; 
öldürülme, işkenceye uğrama veya zorla kaybedilme korkusundan dolayı kaçmaya zor-
lamış, bu da geride kalan az sayıdaki veteriner, diş hekimi ve hemşirelerin uzmanlık gerek-
tiren ameliyatları yapmaya zorlandıkları bir durum yaratmıştır. Bu faktörlerin tümü, genel 
olarak zaten kritik olan tıbbi durumu giderek daha da kötüleştirmiştir.
 
2018’de Suriye rejimi güçlerinin elindeki en az 33 sağlık personelinin ölümlerini kaydettik. 
Ayrıca hastanelere ve tıbbi tesislere en az 60 saldırı düzenlendi. Bu rakamlar, 32 sağlık 
personelinin ölümünü ve hastanelere ve sağlık tesislerine yapılan en az 37 saldırıyı belgel-
ediğimiz 2017’deki rakamlara göre artış göstermektedir.
Suriye rejimi kuvvetlerinin, bu tesislere mümkün olduğunca fazla zarar vermek ve sivillere 
hizmet verilmesini engellemek amacıyla bazı tıbbi tesisleri kasıtlı olarak hedeflediklerini 
fark ettik. Son kalan hastane veya okul gibi kendi alanlarında tek kalan birçok hayati sivil 
tesisin, Suriye Rejimi ve müttefik kuvvetleri tarafından bombardıman ile kasıtlı olarak hede-
flenip hizmet dışı bırakıldığını belgeledik. Bu minvaldeki saldırılar birçok alanda gerçekleşti. 

Sağlık personeli arasında en dikkat çeken mağdurlar
Doğu Ghouta’daki Irbeen kentinde bir hemşire olan Kholoud al Sheikh Hasan, Jisreen 
kasabası Tıbbi Ofisi’ne bağlı Jisreen Hastanesinde çalışıyordu. 6 Şubat 2018 Salı günü, 
Şam Banliyö Valiliği’nin doğusunda Doğu Ghouta’daki Saqba kentinde sabit kanatlı Suriye 
Rejimi savaş uçakları tarafından bir füze saldırısında öldürüldü.
 
Filistinli mülteciler için El Yarmouk Kampında görev yapan bir yardımcı hekim olan Jamal 
Samih Hamid, 20 Nisan 2018 Cuma günü Suriye Rejim güçlerinin yakındaki bir bölgeyi 
hedefleyen bir füze fırlatıcısıyla düzenlediği bir saldırıda atılan yüzeyden yüzeye özellikli bir 
füze ile hayatını kaybetti. Hamid, saldırı esnasında El Yarmouk Kampındaki Filistin Hastan-
esi’nde önceki saldırılarda yaralanan insanlara yardım ediyordu.
 
Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği (UOSSM) için çalışan bir ebe olan Maysoun İbrahim 
el Harbat, 21 Haziran Perşembe günü, saat 17:00 sularında Suriye Rejimi kuvvetlerinin 
saldırısında kızı ile birlikte öldürüldü. Bu saldırıda Daraa Valiliği’nin kuzeydoğu banliyöler-
inde El Hrak şehrini hedef almak için bir füze fırlatılmıştı.

https://drive.google.com/file/d/19Vsl4mEuyAUwLUKSJ1NATA_PXokjJ9rW/view
https://drive.google.com/file/d/19Vsl4mEuyAUwLUKSJ1NATA_PXokjJ9rW/view
https://www.uossm.us/uossm_midwife_killed_in_daraa
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Tıbbi tesislere yapılan en belirgin saldırılar
8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 15:00 sularında, Suriye Rejimi topçu kuvvetleri 
tarafından Şam Banliyosu’nun doğusundaki Doğu Ghouta’da bulunan Saqba şehrinin 
merkezinde Doğum Hastanesi olarak bilinen El Zahraa Hastanesinin bitişiğindeki bir alana 
ateş açılmış, bu saldırı hastane binasında orta derecede maddi hasarlara neden olmuştur. 
Olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kent, raporun hazırlanmasına 
kadar Suriye Rejimi güçlerinin kontrolündeydi.
 
29 Nisan 2018 Pazar günü sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları tarafından Humus 
Valiliği’nin kuzey banliyölerinde el Za’farana köyündeki El Za’farana sahra hastanesinin 
yakınındaki bir bölgeye iki adet füze atılmış, bu saldırı Hastane binasının üst katına ve taş 
döşemeli giydirmesine orta derecede zarar vermiştir. Olay anında Silahlı Muhalefet gru-
plarının kontrolünde olan köy, raporun hazırlanmasına kadar geçen sürede Suriye Rejim 
güçlerinin kontrolündeydi.
8 Eylül 2018 Cumartesi günü Suriye Rejimi helikopterleri, güneyde Suriye Yardımlaşma ve 
Geliştirme Örgütü (SRD) tarafından desteklenen bir yeraltı tesisi olan İdlib Valiliği’nin güney 
banliyölerinde Hass köyü Nabd al Hayat Hastanesi’nin (eskiden Şam Cerrahi Hastanesi) 
girişinin önüne iki adet varil bombası attı. Saldırı, hastanenin elektrik jeneratörlerini ateşe 
vermenin yanı sıra, hastane binasında ve donanımında ciddi hasara neden oldu. Köy, olay 
anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaydı. 

İdlib’deki Hass köyündeki Nabd el Hayat Hastanesinde Suriye Rejimi helikopterlerinin 
bombardımanından kaynaklanan zararlar - 8 Eylül 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5204844,36.3828564,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!2sSaqba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137!3m4!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1fYH-6WTM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z-2BovBeKU4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/16tgYzCB7mwZppbxK1Bu5mVyPiem8GeqV/view
https://drive.google.com/file/d/1c00FtlY_gdzQ4J7Cz9QiRGkfnAmRy8eP/view
https://drive.google.com/file/d/1vlJqQS3kowUytUvfimKAjvrVuVLbtaRU/view
https://drive.google.com/file/d/1bzPhaWWPyeGvqW2bRpY72UoPc3hYcf1W/view
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2. Dini alanda çalışan işçiler ve kültürel özellikler
Suriye Rejim güçleri; camiler, kiliseler ve benzeri ibadet yerlerini de günlük bombardıman-
larında boş geçmedi. Bazı durumlarda bu yerler kasıtlı olarak hedef alındı. Suriye rejim 
kuvvetlerinin yakın bölgelere saldırılar düzenledikleri askeri üsler olarak ibadet yerlerini 
kullandığı da kaydedildi. 2018’de Suriye Rejimi kuvvetlerinin ibadet yerlerine yaptığı en az 
67 saldırı kaydedildi. Sekiz adet aylık özel raporumuzdan birinin ibadet yerlerinin hedeflen-
mesi de dahil olmak üzere sivil tesislere yönelik hayati saldırıları belgelemeye adandığı 
belirtilmelidir.
 
31 Ocak 2018 Çarşamba günü Suriye Rejimi helikopterleri, Idlib Valiliğinin doğu banliyöler-
indeki Sarakeb kenti yakınlarındaki Kafr Amim köyünün ortasındaki El Omrai al Kabir Camii 
yakınına bir dizi varil bombası attı. Saldırı, cami binasında ve mobilyalarında orta derecede 
maddi hasarlara neden oldu. Köy olay sırasında Heyet Tahrir el-Şam’ın kontrolü altında 
bulunuyordu.
 
27 Şubat 2018 Salı günü Suriye Rejimi kuvvetleri, Şam Banliyölerinin Valiliği Doğu Ghou-
ta’daki Douma şehrinde Abu al Rahj camii olarak bilinen Um Habiba Camii’ni bombalama 
amaçlı bir füze fırlatıcısı kullandı. Saldırı, cami binasını kısmen tahrip etmiş, ayrıca mobily-
alarına büyük zarar vermiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Caminin on gün önce 17 Şubat 
Cumartesi tarihinde ‘Feel’ füzeleri kullanılarak aynı kuvvetlerin bombardımanı altında hasar 
gördüğünü belirtmek isteriz. Olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kent, 
raporun hazırlanmasına kadar geçen sürede Suriye Rejimi güçlerinin kontrolündeydi.

Suriye rejimi kuvvetlerinin bir füze fırlatma aracıyla bombaladığı Um Habiba Camii’ne verilen 
maddi zarar, Douma şehri, Şam Banliyöleri - 27 Şubat 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.8149108,36.8610995,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15251989ca5c91b7:0xba70779437fb5a23!8m2!3d35.8143884!4d36.870769
https://drive.google.com/file/d/10rgQ3ZBxM-39HDERAqXLmJSRgDOlDIoT/view
https://www.youtube.com/watch?v=At0ZkaZIt-Y
https://drive.google.com/file/d/1s5lLKrksBKwA-Bo7IhIlx0UMA9LNIakD/view
https://drive.google.com/file/d/1h4_1n0oxpC6Reno2LuW2pZ8-ClJuo372/view
https://drive.google.com/file/d/1h4_1n0oxpC6Reno2LuW2pZ8-ClJuo372/view
https://drive.google.com/file/d/1AFERYnhmAn8xCJ0Kl4lhN_97dZxoN-pY/view
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30 Nisan 2018 Pazartesi günü sabit kanatlı Suriye Rejimi savaş uçakları, Humus’un kuzey 
banliyölerindeki al Rastan kentinin merkezinde el Omari Camii olarak bilinen Omar Bib el 
Khattab camii yakınına iki adet füze ateşledi. Bu, hastane binasında kısmi tahribatın yanı 
sıra hastane giydirmelerine, iç donanımlarına ve donanımlarında kısmen zarara neden 
oldu. Olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kent, raporun hazırlan-
masına kadar geöen sürede Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolündeydi.
 
3. Medya Çalışanları:
2011’den bu yana yaptığı gibi, Suriye hükümeti medya çalışanlarını ve gazetecileri hedef 
alma konusundaki geleneksel stratejisini sürdürdü. Hükümetin medya çalışanlarına yönelik 
işlediği ihlal türleri çeşitlilik göstermektedir ve öldürme ve tutuklama gibi ihlalleri içermekte-
dir. Suriye Rejimi güçleri sadece 2018’de 13 medya çalışanının ölümüne neden olmuş, 17 
medya çalışanının öldürüldüğü bir önceki yıl olan 2017’ye oranla sayı artmıştır. 

Hazem Abdul Aziz Abdul Wahed
9 Ocak 2018 Salı günü Hazem, Şam’ın doğusundaki Doğu Ghouta’daki Sakba kentinde 
bulunan evinin yakınındaki bir bölgeye füze ateşleyen sabit kanatlı Suriye Rejimi Banliyö 
valiliği savaş uçaklarının saldırısında bir şarapnel tarafından öldürüldü. Olay anında Silahlı 
Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kent, raporun hazırlanmasına kadar geçen sürede 
Suriye Rejimi güçlerinin kontrolündeydi.
Şam Banliyö Valiliği’nin doğusundaki Harran El Awamid kasabasındaki Nabd Vakfı’nın 
fotoğrafçısı olan Hazem, 1986 yılında doğdu. Ortaokul diploması bulunan Hazem evli ve üç 
çocuk babasıydı.
 
Niraz Saeed Manad
16 Temmuz 2018 Pazartesi günü, Suriye rejimi gözaltı merkezinde Niraz’ın işkence so-
nucu ölümüyle ilgili bilgi aldık. 2 Ekim 2015 Cuma günü Şam’daki Suriye Rejimi güçleri 
tarafından tutuklandığını not ediyoruz.
1991 doğumlu bir fotoğrafçı olan Niraz, aslen Filistin’deki Olem köyünden geldi. Eşi ile 
Şam’ın güneyinde El Yarmouk Kampında yaşıyordu ve ortaokul diplomasına sahipti. Niraz, 
özellikle En İyi Haber Fotoğrafı dalında UNRWA ödülünü aldığı “Üç Kral” isimli fotoğrafının 
yanısıra “Yarmouk’tan Mektuplar” eseri ile çeşitli uluslararası ödüller kazanmıştı.

https://www.google.com.tr/maps/place/Alomari+Mosque,+Ar+Rastan,+Syria/@34.922844,36.7293262,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1523711a3d8c9ff1:0xa67db3608787b804!2sAr+Rastan,+Syria!3b1!8m2!3d34.9249587!4d36.733459!3m4!1s0x15237108efbea825:0x6ff972e46398211!8m2!3d34.9273018!4d36.735186?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=o-6gvg_4MfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o-6gvg_4MfU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1NzAw6BFVXf8jQFyzHW-EOidg5eq7M361/view
https://drive.google.com/file/d/1QZGOF9qdk3mg9JD_T6ybrj1SFaujBTG-/view
https://drive.google.com/file/d/1wq7EzxfYabEX8dcuitQk9_6moOzr6E1V/view
https://drive.google.com/file/d/1_rkU_XkSXRxnRgd4YG4LinP5_i1qM-Ac/view
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C. Yasaklanmış Silahların Kullanımı
1. Kimyasal Silahlar:
SNHR’nin arşivine göre Suriye rejimi, 2018 yılı başından bu yazının hazırlanma tarihine 
kadar geçen sürede altı adet kimyasal silah saldırısından sorumluydu. Bu sayı 2017 yılında 
17 idi. Bu saldırılar Suriye rejiminin tüm ilgili Kararları, yani 2118, 2209 ve 2235 sayılı Kara-
rları ihlal ettiğini göstermektedir.
Suriye rejiminin 2018’deki kimyasal silah saldırıları, 10 çocuk ve 15 kadın olmak üzere 
39 sivilin ölümüyle sonuçlandı. Bu kurbanların tümü 7 Nisan 2018’de Şam Banliyö Valil-
iği’ndeki Duma kentindeki kimyasal saldırıda öldürüldü.
 
4 Şubat 2018 Pazar günü saat 21:20 civarında, Suriye Rejimi helikopterleri İdlib Valiliğinin 
doğu banliyölerindeki Sarakeb şehrinin doğu semtindeki sivil evleri hedef alan zehirli gaz 
içerikli iki varil bomba attı ve sekiz sivil nefes alamamaları sebebiyle boğuldu. Sivil Savun-
ma üyeleri etkilenenleri tedavi etmek için bölgeye geldiğinde, bu kurtarma işçilerinden üçü 
gazın neden olduğu boğulma etkilerine maruz kaldı. Etkilenen tüm hastalar tedavi için sah-
ra hastanelerine götürüldü. Kent, saldırı anında Silahlı Muhalefet ve Heyet Tahrir el Şam 
hiziplerinin ortak kontrolü altındaydı. Saldırının ayrıntılarını belgelediğimiz bir rapor daha 
önce yayınlanmıştı.

Worldweatheronline’dan alınan verilere göre, saldırı günü Sarakeb kentindeki sıcaklık saat 
21:00’de 15 derece iken, rüzgar hızı saatte 2 mil idi.

Hükümet helikopterleri tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısından sonra görünen iki 
gaz bombası kalıntısı - zehirli gaz içerdiği iddia ediliyor - Saraqeb - 4 Şubat 2018

https://drive.google.com/file/d/1bXSccWw8svVVsHLveyArME4tuht2GAmh/view
https://drive.google.com/file/d/1q9ihwoQoX_2aOET2XO2bCGjDi6eUUog_/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOcKtdwkMIDO2FrxoRlmzIy8tTo1x8Xf/view
http://sn4hr.org/blog/2018/02/13/51578/
https://drive.google.com/file/d/1sZR6EwAkbqDLDEshJ-Fxf_1HH1932bBG/view
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Kimyasal saldırının yerini gösteren bir harita

 
5 Mart 2018 Pazartesi günü 21:00 - 22:00 arasında bir Suriye Rejimi helikopteri, Hamouriya 
kasabasının güneydoğusundaki yerleşim bölgelerine zehirli gaz içeren bir varil bombası attı. 
İki Sivil Savunma gönüllüsü de dahil olmak üzere yirmi beş sivil, atılan gaz sonucu nefes 
darlığı ve mide bulantısı yaşadı. Kasaba, saldırı anında Silahlı Muhalefet gruplarının kon-
trolü altındaydı. Saldırının ayrıntılarını belgelediğimiz bir rapor daha önce yayınlanmıştı.
 
Worldweatheronline’ndan elde edilen verilere göre, Şam kentindeki ve etrafındaki sıcaklık, 
saldırıdan yaklaşık 1 saat önce 17 derece civarında iken, rüzgar hızı saatte altı mil idi.
Hamouriya kasabası halkı da dahil olmak üzere, Doğu Ghouta bölgesi sakinlerinin büyük 
çoğunluğu, rejimin ağır hava baskınlarının yarattığı korkudan dolayı saldırı anlarında ev-
lerin bodrum katlarında saklanıyordu. Bu durum da gazın bodrum ve alt katlarda yoğun-
laşmasına neden olup etkisini daha da arttırdı. Veri tabanımızda, olay yerinde bulunan ve 
önceden bu nitelikteki saldırılarda kullanıldığını belgelediğimiz savaş gereçlerine çok ben-
zeyen sarı bir silindirin gösterildiği bir video bulundurduk.

https://www.youtube.com/watch?v=rgmacZ6WvME&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1G3_Jb8G8UL5e-S3c80HKZL3O17S4IkmC/view
https://drive.google.com/file/d/1sYeH1TvgMk-5r4x8wP4JIhEW4AJFxEud/view
http://sn4hr.org/blog/2018/03/17/51732/
https://drive.google.com/file/d/13FF7938LAwdTQMbOf6cUXSNEq1C60hSV/view
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7 Nisan 2018 Cumartesi günü, Suriye rejimi Douma şehrinin kuzeyinde iki kimyasal saldırı 
başlattı. Zehirli gazla dolu namlu bombalarını kullanan saldırıların gerçekleştirilmesinden 
helikopterlerin sorumlu olması muhtemeldir. İki saldırı bölgesi arasındaki mesafenin 300 
metre olduğu tahmin ediliyor.
Saldırıların kesin zamanlamasını belirlemede bazı zorluklarla karşılaştık çünkü o sırada 
sürekli ve şiddetli bombardıman nedeniyle insanların ve tanıkların çoğu bodrumda sak-
lanıyordu. Çalışmalarımızı, hayatta kalanların hesaplarının çoğuna çapraz referans ver-
erek, ilk saldırının akşam 3 ile akşam 4 arasında kabaca gerçekleştiğini, ikinci saldırının 
da tahminimize göre akşam 8 civarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Saldırı günü Silahlı 
Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kent, bu raporun hazırlandığı tarihte Suriye Rejimi 
kuvvetlerinin kontrolündeydi.
SNHR ekibi, ikinci saldırı sonucunda 10 çocuk ve 15 kadın (yetişkin kadın) olmak üzere 
39 sivilin ölümlerini kaydetti ve bu da yaklaşık 550 kişinin çeşitli solunum semptomlarına 
maruz kalmasına neden oldu.

Sivil Savunma’nın iki üyesi, 5 Mart 2018’te Şam Banliyösü’nün Hamouriya kasabasında Suriye rejimi helikopterinin 
başlattığı kimyasal saldırının kurbanlarını kurtarırken küçük etkilere maruz kaldı.

https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
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Worldweatheronlinendan elde edilen verilere göre, 7 Nisan’daki Şam kentindeki sıcaklık 
neredeyse 24 derece iken, rüzgar hızı ortalama saatte altı mil idi. İki saldırıyı belgeleyen bir 
raporu daha önce yayınlamıştık.

Görsel analiz, iki kimyasal saldırıdan birinin yerini gösteriyor

Duma kentinde Suriye rejiminin başlattığı kimyasal saldırının ardından oksijen 
maskesi bulunan yaralı çocuk - 7 Nisan 2018

http://sn4hr.org/blog/2018/05/11/52183/
http://sn4hr.org/blog/2018/05/11/52183/
https://drive.google.com/file/d/17NxRW5qlUwYzt5UcentLXYMCAai4c2a2/view
https://drive.google.com/file/d/1SNe-9uD95npeUten1xxuD0Y4Nzx6ZsCS/view
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İki kimyasal saldırının yerini gösteren bir harita.

2. Misket Bombaları
SNHR, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Suriye Rejim güçlerinin mis-
ket bombaları kullandığı en az yedi saldırı belgelemiş olup, bu rakam en az 10 saldırının 
gerçekleştiği 2017 verilerine göre biraz daha düşmüştür.

2 Aralık 2018 Salı gecesi, Suriye Rejimi kuvvetleri, Idlib Valiliği’nin doğu banliyölerindeki 
Jarjanaz kasabasını hedef alarak ayrım yapmaksızın, misket bombası yüklü bir dizi füzeyi 
ateşlemek için bir füze fırlatıcısı kullandı. Saldırı, birçok sivilin yaralanmasının yanı sıra, bazı 
evlerde orta düzeyde hasara yol açtı. Bölge, saldırı anında Silahlı Muhalefet gruplarının ve 
Heyet Tahrir el-Şam’ın birliklerinin ortak kontrolü altındaydı.

https://drive.google.com/file/d/1fGBLcUh_N6pYA_C1ZWmjxwT2U71I3Kly/view
https://drive.google.com/file/d/1-CDQq3LgRQ1srtX6AYGI4rez75EiwBjd/view
https://drive.google.com/file/d/1GEcfFGYqE2zDfCd9Vqd35_7usJFYjNHj/view
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22 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00 sularında, Suriye Rejimi kuvvetleri tarafından 
Daraa Valiliği’nin doğu banliyölerine bağlı El Msaifra kasabasının merkezini hedef alan bir 
saldırı sırasında misket bombası dolu yüzeyden yüzeye özellikli füzeler atılmış, bunun so-
nucunda mal kaybı meydana gelmiştir. 
 
3. Ateşli Silahlar
Suriye rejimi kuvvetlerinin 2018’de başlattığı 11 adet saldırı silahı saldırısını, 2017’de bel-
gelenen saldırı sayısından çok daha yüksek bir oranda kaydettik. 
2 Mart 2018 Cuma günü saat 22:45 sularında Suriye Rejimi kuvvetleri, Şam Banliyö Val-
iliğinin doğusundaki Doğu Ghouta’daki Misraba kasabasının merkezini hedef alan, ateşli 
cephane ile yüklü birkaç füzeyi ateşlemek için bir füze fırlatıcısı kullandı. Saldırı yaklaşık 10 
evi ateşe verdi. Saldırı günü Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolünde olan kasaba, rapo-
run hazırlandığı tarihte Suriye Rejimi kuvvetlerinin kontrolündeydi.
 
20 Mart 2018 Salı günü Lazkiye banliyölerinde görev yapan Suriye Rejimi kuvvetleri, Idlib 
valiliğinin batı banliyölerindeki Bdama kasabasını hedef alan, yangın çıkarıcı malzeme dol-
durulmuş birkaç füzeyi ateşlemek için bir füze fırlatıcısı kullandı. Saldırı sivillerin evlerine 
orta derecede zarar verdi. Kasaba, saldırı günü Silahlı Muhalefet grupları ve Heyet Tahrir 
el-Şam’ın birliklerinin ortak kontrolü altındaydı.

Suriye rejimi kuvvetlerinin bir füze fırlatma aracıyla yaptığı saldırının ardından İdlib’deki Jarjanaz kasabasında misket 
bombasının kalıntıları bulundu - 2 Ocak 2018

https://drive.google.com/file/d/1MH4XXr_noCiLV02lCWw_d8VSWqFPTcdl/view
https://drive.google.com/file/d/1I59jjqNtWBUS-QzQsLWlpG78QWxnCIvW/view
https://drive.google.com/file/d/1iu_YP65bCkSanNMBmfsJyMgq0uq14Uwb/view
https://drive.google.com/file/d/1kiz6xG7rySvyGxMebImBeR47p6NY8G7y/view
https://drive.google.com/file/d/1v33gTrk2ywLAgW6GHZKwj1C69Br8Ylxc/view
https://drive.google.com/file/d/1v33gTrk2ywLAgW6GHZKwj1C69Br8Ylxc/view
https://drive.google.com/file/d/1Od8EyOqU0Lgg_TRpAm7QVAxzxL03yjev/view
https://drive.google.com/file/d/1T5ELp4bLCBBQ9UnE9_Px7glqw7UsuQrO/view
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D. Kuşatma
Suriye rejimi kuvvetleri, son yıllarda kuşattıkları Humus’un kuzey banliyöleri, Hama’nın 
güney banliyöleri ve Şam Banliyölerinin valiliklerine ait Doğu Ghouta bölgesi gibi bölge-
lerin kontrolünü yeniden ele almayı başarmıştır. Bununla birlikte, bunu başarmak için re-
jim güçleri kuşatmanın şiddetini eş zamanlı olarak yoğunlaştırmak zorunda kalmış, bu da 
alanların bombardımanında ve yıkımında bir artışa ve dolayısıyla sivillerin zarar görmesine 
neden olmuştur.
Ekim 2018’de Suriye rejimi kuvvetleri, Suriye-Ürdün sınırındaki El Rukban Kampına 
giden tek yol olan Şam-Bağdat yolunu kapattı. Bu, kaçak yiyecek ve ilaçların kampa ul-
aşamamasına neden oldu. Bu acımasız abluka, korkunç bir gıda kıtlığına yol açtı ve bunun 
sonucunda neredeyse iki katına çıkan gıda tüketiminde neredeyse yüzde 100’e varan ilave 
bir artışa yol açtı. Sonuç olarak, kamptaki birçok insan arasında yetersiz beslenme belirtil-
eri ortaya çıkmaya başladı ve halihazırda kritik sağlık durumunun kötüleşmesine ek olarak 
insanlar daha fazla zarar gördü.
Suriye Rejimi’nin dayattığı açlık ve kuşatma politikası, 2018’de sekiz çocuk ve dört kadın 
(yetişkin kadın) dahil olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu rakam, 2017’de 
kaydedilen 14 çocuk ve dokuz kadın dahil 34 sivilin hayatını kaybettiği tabloya göre biraz 
daha düşüktür.

• Suriye’deki aktif Şii milisler tarafından gerçekleştirilen ihlaller
Suriye’deki Suriye hükümeti için savaşan Şii milislerinin ve birliklerinin ilk belirtileri 2011 
sonunda, isyancıların önde gelen Irak Şii lideri Mukteda el Sadr’ın başkanlık ettiği ve 
isyancıların Suriye’ye bu milisleri gönderen Jaysh al Mehdi’nin savaşçılarını tutukladıkları 
zaman ortaya çıkmaya başladı. Şii birliklerinin Suriye’deki varlığına ilişkin başlıca gelişme, 
2012 yazında Liwa Ebu el-Fadhal El-Abbas’ın yanında milisler ile Suriye’ye gelmesi 
ve diğer Şii oluşumlarına sürekli olarak sözümona Şii türbelerini ama esasen Sayeda 
Zeyneb’in türbesini korumak amacıyla Suriye’ye gelip savaşmaları çağrısında bulunması 
neticesinde meydana geldi. Tüm bunlar, günlük gazetelerdeki özelliklerden TV programları-
na ve sosyal medya kapsamına kadar çeşitli medya kuruluşları tarafından başlatılan muaz-
zam bir mezhepsel propaganda kampanyasıyla birlikte yürütüldü.
Nisan 2013’te, Lübnan’daki Hizbullah grubu, açıkça Qsair kentinde ve banliyölerinde çatış-
maya gireceklerini açıkladı. Sonraki aylarda Suriye’deki Şii birliklerinin sayılarına dair kay-
da değer bir gelişme görülmüş, çoğu zaman Irak’taki ana gruplarına bağlı olaraktan her 
geçen gün daha fazla Şii grubu ortaya çıkmıştır. Bu, Irak’taki Şii siyasi ve askeri güçlerinin 
çoğunun Suriye rejimi lehine hissettiği güçlü bağlılık duygusunun önemini vurgulamak-
tadır. Bu aynı zamanda, savaşçıların Suriye’ye girmesini kolaylaştıran Irak hükümeti için 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org51

de geçerlidir; birçok gösterge bunların Suriye’deki çatışmaya doğrudan dahil olduğunu 
göstermektedir. Harakat Hizbullah el Nujaba ve Liwa el Quds’lu milislerin de çatışma-
da yer aldıkları görüldü, ki İran’ın İslam Devrim Muhafızları Birliği’ndeki (IRGC) yoğun 
katılımından bahsetmeye gerek bile yok. Suriye rejimini mezhepler temelinde destekleyen 
Şii savaşçılarının çoğunluğu Iraklılar ve Lübnanlıyken, çeşitli milletlerden gelen Afganlar, 
Pakistanlılar, Yemenliler ve hatta Afrika vatandaşlarından oluşan savaşçıların varlığını ve 
ölümlerini de belgeledik:
2018’de Şii milislerinin Suriye Rejim güçlerine katılımı Doğu Ghouta’yı yeniden kazanmak 
için yapılan savaşta ortaya çıkmış, bu savaşta İran Devrim Muhafızları ile Abu El Fadhal El 
Abbas, Zo al Faqar ve Liwa İmam Hüseyin milislerinin katılımı da tarafımızdan kaydedilmiştir. 

Sonuçlar
Suriye rejimi kuvvetleri yargısız cinayetlerden cinsel şiddete, tutukluları serbest bırak-
mamaktan işkenceye ve diğerlerine kadar insanlığa karşı suç oluşturan çeşitli suçları 
sistematik ve yaygın bir şekilde işlemiştir. Ek olarak, Suriye rejimi güçleri kuşatma, 
ayrım gözetmeden bombardıman ve bina ve tesislerin imhası gibi savaş suçlarından 
sorumludur. Suriye rejimi sadece uluslararası insani hukuk ve gelenek kanununu ihlal 
etmekle kalmadı, aynı zamanda Güvenlik Konseyi kararlarını - özellikle de 2139, 2209 
ve 2235 sayılı kararlarla, zehirli gazların kullanımını ele alan 2139 ve 2042 sayılı kara-
rları ihlal etti. Bu sorunların tümü, Rusya-Çin koruması ve batı sessizliği ile sağlanan 
bir meşruiyet ışığında herhangi bir hesap verilebilirlikle ele alınmamıştır.

B. Rus Kuvvetleri
A. Yargısız İnfaz
2018 yılı, Suriye’ye 30 Eylül 2015’te başlayan Rus müdahalesinin üçüncü yılı olmuştur. 
2018’de Rus kuvvetleri saldırılarını İdlib, Hama ve Daraa Valiliklerine yoğunlaştırdı. Rus kuv-
vetlerinin kasıtlı olarak sivilleri ve hayati sivil tesisleri hedef aldığı yüzlerce saldırı kaydettik.
2018’de Rus kuvvetleri tarafından içinde 169 çocuk ve 51 kadının (yetişkin kadın) da yer 
aldığı 467 sivilin öldürüldüğünü ve 27 katliam yapıldığını kaydettik. 2017 yılında ise içinde 
439 çocuk ve 284 kadının (yetişkin kadın) yer aldığı 1,436 sivil Rus güçleri tarafından 
öldürülmüş, ayrıca 83 katliam gerçekleşmişti.
29 Ocak 2018 Pazartesi günü, Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları (Su-
25), Sarakeb şehrinin kuzeyinde “eskiden Alwais fabrikası” olan yeni patates pazarında 
küçük boy füzeler kullanarak makineli tüfekle İdlib Valiliği’nin doğu banliyölerinde 11 sivilin 
ölümü ve yaklaşık 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir baskın düzenledi. Kent, olay 
anında Silahlı Muhalefet grupları ve Heyet Tahrir el-Şam birliklerinin ortak kontrolü altındaydı.

https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1476&token=V7LZIiDYpvBO3ZrPkdZ27EEukde4WzqH
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1477&token=t1HH6GMMk5BXxr88p4aGzo66PotQtPAN
https://drive.google.com/file/d/1-HmlJfcXTDODewJ6Fi1Gu406L6D60FPO/view
https://drive.google.com/file/d/1-HmlJfcXTDODewJ6Fi1Gu406L6D60FPO/view
https://drive.google.com/file/d/16HJAif689h4H8Ys3pdLibfY326PboUEd/view
https://drive.google.com/file/d/1ZHqbuklBcmSFrj50YMr5BTxJHsfwtabp/view
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1 Şubat 2018 Perşembe günü, Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, 
Hama Valiliği’nin kuzeybatı banliyölerinde bulunan Kafr Nbouda kasabasının el Shamalia 
mahallesinde iki füze ateşledi, bu da iki çocuk ve bir kadın dahil olmak üzere sekiz sivilin 
ölümüyle sonuçlandı. Kasaba, olay sırasında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaydı.
 
9 Mayıs 2018 Çarşamba akşamı, Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları 
tarafından Idlib Valiliği’nin güney banliyölerinde bulunan Kafr Zita köyünde bir mağara 
sığınağına bir adet füze atıldı, bu olay beş çocuk ve iki kadın da dahil olmak üzere hepsi 
bir aileden sekiz sivilin ölümüyle sonuçlandı. Köy olay sırasında Silahlı Muhalefet gru-
plarının kontrolü altındaydı.
 
10 Ağustos 2018 Cuma günü 18:31 ve 18:52 arasında, Rus olduğuna inandığımız sabit 
kanatlı savaş uçakları, Urm el Kubra’nın kuzeybatısında bir yerleşim kompleksini hedef 
alan en az 8 patlayıcı füze ile köye üç baskın düzenledi. Bombardıman 20 çocuk ve yedi 
kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere 36 sivilin ölümüne ve en az 45 kişinin yaralan-
masına, ayrıca en az 25 konut binasının tamamen tahrip olmasına neden oldu.
Saldırılara maruz kalan alanı gösteren görsel bir analiz 

https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Nabudah,+Syria/@35.4319122,36.4718361,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152464308e47086b:0xd046f4c8b09397cc!8m2!3d35.4294145!4d36.4908151
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1542&token=XUGs6MaKiEIG30nhzLqcy7n43nFFWJMJ
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1540&token=etDTwOm7WnHMH8gZ6bks8MEpbOFwN63R
https://drive.google.com/file/d/1hycw84P0WlGLqdp8u7nJhi1E4OyHYuaa/view
https://drive.google.com/file/d/1hycw84P0WlGLqdp8u7nJhi1E4OyHYuaa/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1651&token=EOehgnGEcbT9RCZZCgvIThkPdf5lZxCt
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1652&token=ZLy7zFUABl4rRy8UQtwUSQuoLLJr90bY
https://drive.google.com/file/d/1bawrYC_CNjMJCTUfC-R0p-yYCDJxQ011/view
https://drive.google.com/file/d/1reByLQJqYsGQrXASvWwYeUPmdZWFc-b1/view
https://drive.google.com/file/d/15Fmw7JIJIL8Ekb3gONHFRGyQsH3BQPAC/view
https://drive.google.com/file/d/1dat7uRU-hSyF-j2Jo7w9l9ZgARWFbfX_/view
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B. Sağlık personeli ve ilgili tesisleri hedef alma
1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Rus olduğuna inandığımız beş tıbbi per-
sonelin saldırılar sonucu ölümünü, aynı zamanda tıbbi tesislere 25 saldırı gerçekleştirdiğini 
belgeledik. Buna karşılık, 2017 yılında 12 sağlık personelinin ölümünü ve sağlık tesislerine 
yaklaşık 47 saldırının gerçekleştiğini kaydetmiştik. 

Sağlık personeli arasında en dikkat çeken kurbanlar
İdlib Valiliği doğu banliyölerinden Jarjanaz kasabası doğumlu genel bir pratisyen hekim 
olan Ahmet Abdül Karim El Shehada, evli ve İdlib Valiliği’nin banliyölerinde bulunan Al 
Ghadfa köyü hastanesinde görev yapan acil bir doktordu. Jarjanaz kasabasının doğusun-
da bulunan Fa’loul çiftliğinde Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçaklarının 
saldırılarının ardından 7 Ocak 2018 Pazar günü ailesinin bazı bireyleriyle birlikte öldürüldü.
 
İdlib Valiliğinin güney banliyölerinde bulunan El Tah köyünden bir dişçi olan Muhammed 
Mahmud El Hosrum, evli ve iki çocuk babasıydı. Ailesinin bazı bireyleriyle birlikte 22 Mart 
2018 Perşembe günü saat 16:10’da, İdlib Valiliği’nin kuzeybatı banliyölerinden Harim kasa-
bası güneyindeki eski halk pazarı ve çevresindeki bölgede Rus olduğuna inandığımız sabit 
kanatlı savaş uçaklarının katliama dönüşen saldırısında öldürüldü.
 
Tıbbi tesislere yapılan en belirgin saldırılar
12 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 08:00’de Rus old-
uğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, Hama 
Valiliğinin kuzey banliyölerinde, Kafr Zita şehrinin batı 
semtindeki Kafr Zita Uzman Hastanesi’ne bir füze attı. 
Bu özellikle kadın ve çocuk bölümlerinde geniş çapta 
tahribata yol açarken, hastanenin hizmet dışı kalmasına 
ve büyük maddi hasarlara neden oldu. Hastanenin bir 
önceki gün aynı savaş uçakları tarafından atılan bir füze 
nedeniyle hasar gördüğü dikkat çekti. Kent, olay anın-
da Silahlı Muhalefet ve grupları Heyet Tahrir el-Şam’ın 
hiziplerinin ortak kontrolü altındaydı.

Rus olduğuna inandığımız sabit 
kanatlı savaş uçaklarının saldırısı 
sonucu Kafr Zita Uzmanlık Hasta-
nesinde oluşan tahribat - Kafr Zita, 
Hama - 12 Mart 2018

Ahmet Abdül Karim El Sheha
https://drive.google.com/file/d/1UnjAm3JqOtJ0sChKAixS5LBn60FWN2PA/view
https://drive.google.com/file/d/1UnjAm3JqOtJ0sChKAixS5LBn60FWN2PA/view
https://drive.google.com/file/d/19Mg34KbIlzZGJ_ibvcNnKhqQRA8ad8A9/view
https://drive.google.com/file/d/1K6SNx_fTb3uk6dbLq9XO5r-3je_9VB86/view
https://drive.google.com/file/d/1YTSF3hw54BsuuanuFngmxGJG8FtHXIVn/view
https://drive.google.com/file/d/1RcufVP1sub3sEmVMLWRO83byn1KQBnrj/view
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8 Eylül 2018 Cumartesi günü Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, Idlib 
Valiliği’nin güney banliyölerindeki Han Sheikhoun kasabasında bulunan Han Sheikhoun 
Ambulans Merkezine bir takım füzeler fırlatmış, Merkez binasında ve merkeze ait bir am-
bulansta orta çaplı maddi hasara neden olmuştur. Saldırı sonrası aynı merkezin etrafına 
birkaç varil bombası atan Suriye Rejimi helikopterleri görülmüştür. Kent, olay anında Silahlı 
Muhalefet ve grupları Heyet Tahrir el-Şam’ın birliklerinin ortak kontrolü altındaydı.
 
C. Medya Çalışanlarının hedef alınması
1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Rus olduğuna inandığımız saldırılarda iki 
medya çalışanının ölümünü belgeledik. Buna karşın, 2017 yılında dört medya işçisi Rus 
kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. 

Fuad Mohammad al Hussien
6 Şubat 2018 Salı günü Fuad, Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçaklarının 
saldırısında, İdlib’in güney banliyölerinde yaşadığı Termala köyünde bir füzenin yakınına 
düşmesinin ardından başını yaran bir şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Olay anında 
valilik Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolündeydi.
Event haber ajansının muhabiri 1986 doğumlu Fuad evli ve iki çocuk babasıydı. Fuad, 
Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümü mezunuydu.
 
D. Yasaklanmış silahların kullanımı
1. Misket bombası
Rus kuvvetleri özellikle hava bombardımanlarında misket bombası kullandı. 2018’de bu 
mühimmatın kullanıldığı belgelenen saldırıların sayısı en az altı ve kullanım yeri çoğunlukla 
Idlib olup, 2017 yılında Idlib, Hama ve Halep Bölgelerinde belgelenen bu tür 47 saldırıya 
kıyasla daha düşük bir rakamdır. 
15 Ocak 2018 Pazartesi günü Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları 
tarafından İdlib’in doğu banliyölerinde bulunan Ma’are An banliyölerindeki al Ghadfa 
köyünün güney eteklerinde bulunan ana su tankının yanına düşen misket bombalarıyla 
dolu bir füze ateşlenmiş, herhangi bir zarar kaydedilmemiştir. Bölge, olay günü Silahlı Mu-
halif grupları birlikleri ve Heyet Tahrir el-Şam’ın gruplarının ortak kontrolü altındaydı.
 
26 Mart 2018 Pazartesi günü Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, Idlib’in 
güneyinde yer alan Abdin ve el Nakir köylerinin eteklerinde askeri bir bölge olan El Ahrash 
bölgesini hedef alan ShOAB-0.5 misket bombacıkları yüklü bir RBK-500 bombası fırlattı. 
Herhangi bir zayiat kaydedilmedi. Bölge, Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolündeydi.

https://drive.google.com/file/d/1oxiMtlvnP2tWyvxlc5eoVuZmAHsm-BT6/view
https://drive.google.com/file/d/1Hq88kpeBpysB9bXcQY-65TQHbyMFA08y/view
https://drive.google.com/file/d/1fi47nowvUPcCP_ijb5Tavxjjx1COfvUB/view
https://drive.google.com/file/d/1pQbgnply6oFSk2RBC4tR8EIzkfOQSYhr/view
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2. Ateşli Silahlar
SNHR, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Rus olduğuna inandığımız güçler-
in yangın çıkarıcı mühimmatlar kullanarak en az 14 saldırı gerçekleştirdiğini belgelemiştir. 
Bu saldırıların çoğu İdlib Valiliği’nde gerçekleşti. 2017’de Rus kuvvetleri, çoğunluğunu 
Hama ve İdlib banliyölerinde gerçekleştirdikleri en az 35 saldırıda bu tür mühimmatlar kull-
anmışlardı.
Bu silahlar meskun ve tarımsal alanlarda kullanılmıştır. SNHR, savaş alanlarında Silahlı 
Muhalefet gruplarıyla mücadelede kullanılan bu silahların hiçbir örneğini kaydetmedi, bu 
mühimmatlar yalnızca kalabalık bölgelerde konuşlandırıldı.
 
3 Ocak 2018 Çarşamba günü Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, İdlib 
Valiliği’nin doğu banliyölerinde, Sarkeb şehrinin kuzey semtinde, yerel meclisin garajına 
bitişik olan yerel meclis fırınını hedef alan yangın çıkarıcı silahlar kullandı.  Saldırı, fırında 
yangına neden olduğu gibi, binasında ve ekipmanında orta derecede hasara yol açtı. Fırının 
daha önce Yeni Idlib garajları olarak bilinen, yolcuların kullandığı bir otobüs terminal bi-
nasının bir bölümünde bulunduğu görülmektedir. Kent, olay sırasında Heyet Tahrir el-Şam’ın  
kontrolü altındaydı.

Abdur ve El Naqeir köylerinin eteklerinde Rus olduğuna inandığımız bir hava saldırısının 
ardından küçük bir ShOAB-0.5 misket bombacığı bulundu, Idlib - 26 Mart 2018

https://drive.google.com/file/d/11joZC781DiE2x9xx9rYEn5eVcHpr_tkS/view
https://drive.google.com/file/d/1AaB6U6s56NkZHjLL0xKJ2594lmWBtrv_/view
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30 Ocak 2018 Salı günü, Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçakları, Idlib 
valisinin güney banliyölerinden Ma’r Htat köyü yakınlarındaki tarım alanlarını hedef alarak 
yangın silahları kullanmış ve saldırı alanında yangına yol açmıştır. Bölge, Silahlı Muhalefet 
gruplarının kontrolündeydi.
 
Sonuçlar
Rus güçleri, kuşkusuz, Güvenlik Konseyi’nin 2139 sayılı kararını ve ayrım gözet-
meyen bombardıman yoluyla 2254 sayılı kararını ihlal etmiştir. Ayrıca Rus güçleri 
bu saldırılarda özellikle aşırı güç uygulayarak ayrım gözetmeksizin ve orantısız 
bombardıman yoluyla yüzlerce savaş suçu işlemiş, birçok uluslararası insani hukuk 
kuralını ihlal etmiştir.

C. Aşırı İslamcı gruplar
1- DAEŞ (ilan edilmiş ‘İslam Devleti’)
A. Yargısız İnfaz
SNHR, DAEŞ’in 2018’de 82 çocuk ve 41 kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere 446 sivil 
öldürdüğünü ve en az sekiz katliam gerçekleştirdiğini belgelemiştir. Bu, DAEŞ’in 281 çocuk 
ve 148 kadın olmak üzere 1421 sivil öldürdüğü ve en az 19 katliam gerçekleştirdiğinin bel-
gelendiği 2017 rakamlarına göre bir düşüşe işaret ediyordu.

Sarakeb kenti üzerinde Rus olduğuna inandığımız sabit kanatlı savaş uçaklarının yangın 
silahlı saldırıları sonucu meydana gelen yangınlar, Idlib - 3 Ocak 2018

https://drive.google.com/file/d/1WE5LZ-ZJ9J42CBZVoaNTIdW3-ipQuDpr/view
https://drive.google.com/file/d/1dve694kPdnoYiidany-fPhkdFGNiE-E8/view
https://drive.google.com/file/d/1kDG__QCq_SGEOroK4AaN_W76bYFYHy_E/view
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17 Ekim 2018 Çarşamba günü DAEŞ, Kürt ağırlıklı Suriye Demokratik güçleriyle temas 
kurdukları ve Uluslararası Koalisyon güçlerine DAEŞ’in merkez koordinatlarını sağladıkları 
gerekçesiyle Deyrizor valiliği doğu banliyosundaki el-Şafa kentinde gerçekleştirdiği bir toplu 
infazda beş sivili öldürdü. El Sh’afa, olay sırasında DAEŞ ‘in kontrolü altındaydı.

B.Tutuklama, zorla kaybetme ve işkence
2018 yılında DAEŞ, kontrol altına alınamayan bölgelere saldırıları sırasında özellikle Su-
veyde ve Deyrizor Valiliklerinin banliyölerinde kitlesel kaçırma olaylarıyla sivilleri hedef aldı 
ve ayrıca savaş operasyonlarından kaçmak için kendi kontrolündeki bölgeleri terk etmeye 
çalışan sivilleri tutukladı. DAEŞ’in elinde tuttuğu birçok alanı kaybetmesi sonucu gözaltı 
merkezlerinin boşaltılması neticesinde DAEŞ tarafından gözaltına alınmış ve kaçırılmış 
kişiler kaybedilmeye başlanmış, bu kişiler bilinmeyen bir yerlere götürülmüş veya toplu tas-
fiyelere maruz bırakılmıştır. 

2018’de SNHR, 28 çocuk ve 13 kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere, DAEŞ tarafından 
en az 338 kişinin tutuklandığını belgelemiştir. Bu sayı, örgütün 75 çocuk ve 37 kadın olmak 
üzere en az 539 kişiyi tutukladığı şeklinde belgelendiği 2017 toplamından daha azdır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, DAEŞ’e bağlı silahlı teröristler, Suveyde Valiliği’nin 
doğusundaki Shbeki köyünden 10 kadın da dahil olmak üzere 29 sivil kaçırdı ve açıklan-
mayan bir yere götürdüler. DAEŞ tarafından gözaltında tutulurken 2 Ağustos 2018 Perşem-
be günü hayatını kaybeden Muhannad Zoqan Abu Ammar ve 2 Ekim Salı günü hayatını 
kaybeden Tharwat Fadel Abu Ammar’ı belgeleyebildik. DAEŞ in gözaltısında üç yaşındaki 
Zahia Fawwaz al Jba, tıbbi ihmal nedeniyle öldü. 8 Kasım 2018 Perşembe günü, Suriye 
Rejimi güçleri, kaçırılanların geri kalanının serbest bırakıldığı, ayrıntıları net olmayan bir 
operasyon gerçekleştirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi günü, DAEŞ’e bağlı silahlı teröristler, Deyrizor Valiliği’nin doğu 
banliyölerinde bulunan Ghranij kasabasında yaşayan dokuz sivili tutukladı ve açıklanma-
yan bir yere götürdü. 

DAEŞ, gözaltındaki kişilerin sorgulamaları sırasında, onlardan bilgi almak veya intikam 
almak, korkuyu yaymak ve kontrol altındaki diğer tutukluları ve sivilleri korkutmak için çeşit-
li işkence yöntemleri kullanmaktadır. İşkence seviyeleri, eylemcilere, askeri tutsaklara ve 
yabancı kaçak adamlara ayrılmış en şiddetli işkenceyle tutuklu aleyhindeki suçlamalara 
göre değişir. DAEŞ’in gözaltı merkezlerinde kullandığı en dikkat çekici işkence yöntemleri 
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arasında “Biter”, elektrik çarpması, kırbaçlama, suya düşme, “Şabeh” (veya “Hayalet”), gaz 
boğulma, açlık ve uyku yoksunluğu sayılabilir. Bunların yanısıra tutukluların vücut çevreler-
ine ateş etmek ve grup olarak yapılan korkunç cinayetlerin görüntülerini izlemeye zorlamak 
ta sert psikolojik işkenceler arasındadır. SNHR daha önce DAEŞ tarafından kullanılan en 
dikkat çekici işkence yöntemleri hakkında bir rapor yayınladı.

SNHR, 2018’de DAEŞ’in elindeki bir kadının işkence nedeniyle öldüğünü, 2017 yılında da 
yine örgütün elindeki bir kişinin işkenceye bağlı olarak öldüğünü belgelemiştir.

C. Sağlık personelinin ve ilgili tesislerin hedef alınması
SNHR’nin 2018 belgelerine göre DAEŞ tarafından iki sağlık personeli öldürülmüş olup, bu 
sayı örgütün 2017 yılında öldürdüğü iki sağlık personeli ile aynıdır. 

Lazkiye Tishreen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 29 yaşında bir çocuk diş 
doktoru olan Suzanne Fattoum, 16 Ocak 2018 Salı günü DAEŞ füze bombardımanın-
da grubun bir füzeyi ateşlemesi sonucu Hama Valiliği’nin doğu banliyölerinde, Salamiya 
şehrinin eteklerinde yer alan el Se’in köyünde hayatını kaybetti.

Deyrizor Valiliği’nin doğu banliyölerinde Mouhasan kentinden bir diş hekimi olan 40 
yaşındaki evli ve üç çocuk babası Mahmud İsmail Matar El Naser El Assaf, 6 Nisan 2018 
Cuma günü, Deyrizor Valiliği’nin banliyölerindeki El Cezire bölgesinde Deyrizor - Rakka 
yolu üzerinde DAEŞ’in yerleştirdiği bir mayın patlaması sonucu öldü.

D. Medya çalışanlarının hedef alınması
2018’de SNHR, DAEŞ’in bir medya çalışanını öldürdüğünü duyurdu, bu da örgütün 2017 
yılında öldürdüğü 10 medya çalışanı rakamını azalttı.

Ehab Ballan
20 Nisan 2018 Cuma günü, Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve Suriye Rejim güçlerine 
sadık medya kuruluşları, örgüt ile Suriye Rejim güçleri arasında Güney Şam bölgesinde 
çıkan çatışmalarla ilgili medya haberleri üzerine çalışırken DAEŞ’in silahlı saldırısı sonucu 
öldürülen Ehab’ın ölümüne yas tuttu. Çeçen Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov da Ehab 
için sosyal paylaşım sitesi ‘Vkontakte’deki hesabında yas ilan etti. Ehab, Çeçenistan’daki 
Grozny radyo ve televizyon ağında muhabir olarak görev yapmıştı.

http://sn4hr.org/blog/2016/04/25/21031/
https://drive.google.com/file/d/1vrZkC8HIcgLUMI7BbAmADsgNi-MJhwOR/view
https://drive.google.com/file/d/1w5yy7C-ZFDJt5-Z6y25FMfslvumx5pzf/view
https://drive.google.com/file/d/1WBnguIf5uPvNrORehqyG_Ja5VVv7vque/view
https://www.sana.sy/?p=740999
https://drive.google.com/file/d/10UsoevpaGQLX4_MOCQU8jgeVWzpbEAlh/view
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E. Bölge sakinleri üzerindeki kısıtlamalar
20 Ocak 2014 tarihinde DAEŞ, insanların şehirdeki geçim ve hareket özgürlüğü ve ayrıca 
kıyafetleri ile ilgili olarak yaşamları ve mahremiyetine ilişkin talimatları listeleyen bir bildiri 
yayınladı. Örgütün kontrolü altındaki tüm alanlara yayılmış olan bu açıklama, özel müfre-
datın eğitim kurumlarına dayatılmasına yol açmıştır.
Suriye’nin en doğu bölgelerinde DAEŞ’in varlığı azaldıkça ve 2018’de örgütün askeri duru-
mu daha istikrarsız bir şekle büründüğü için, nüfusun kontrolünü elinde tutmasını engelley-
en politikaları değişti.
Eylül 2018’den bu yana SNHR tarafından DAEŞ’in; Deyrizor’un doğu banliyölerinde, Hjin 
kentinden al Bagouz kasabasına kadar uzanan köy ve kasabalarda kendi kontrolündeki 
bölgelerde yaşayanların buralardan gitmelerini önlediğini belgelenmiştir. 11 Ekim 2018’de 
DAEŞ’in, Suriye Demokratik Güçleri tarafından kurulan ve Hajin bölgesinden kaçmış kişil-
erin sığındığı Hajin Badia Kampı’na yaptığı bir saldırıyı kaydettik. DAEŞ, yerinden edilmiş 
ailelerin çadırlarını yakmış ve yüzlerce yerinden olmuş kişiyi kontrolündeki alanlara geri 
dönmeye zorlamıştır.

2- Heyet Tahrir el-Şam (bir Fatih el -Şam Cephe örgütü koalisyonu ve bir takım Silahlı 
Muhalefet grupları)
Heyet Tahrir el-Şam 28 Ocak 2017’de ortaya çıktı. Grup öncelikle Fatih el Şam Cephesi 
(eski adı el Nusra Cephesi) ve Silahlı Muhalefet’in (Kataeb Nour el Din Zenki, Jaish al Sün-
na) çeşitli gruplarından oluşuyor. Ayrıca Silahlı Muhalefet gruplarından kopup ayrılan ve 
Ansar al Din hiziplerinden biri olarak kabul edilen Mujahedoun Ashidaa, Katibat Soqour el 
Ezz, Katibat Osoud el Rahman ve Lewa Ahrar al Jabal gibi aşırı İslamcı hizipler bu oluşu-
ma katıldı.
 
A. Yargısız İnfaz
2018’de Heyet Tahrir el-Şam’ın yedi çocuk ve bir kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere 
32 sivil öldürdüğünü, 2017’de iki çocuk ve bir kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere 25 
sivil öldürdükleri rakamın arttığını kaydettik.
 
5 Ekim 2018 Cuma günü, Heyet Tahrir el-Şam bileşenleri Halep’in batı banliyölerindeki 
Kafr Halab köyünü kuşatmadan önce, Suriye Kurtuluş Cephesi’ne bağlı birkaç kişiyi hedef 
alan bir baskın ve tutuklama harekatı gerçekleştirmiş, saldırı sırasında köyü kontrol altında 
tutan SLF komutanlarından biri olan Raed al Abdo’nun evi hedef alınmıştır. Bazı yöre sak-
inleri tarafından aldığımız bilgilere göre Abdo’nun evi saldırıya uğramış ve akrabalarından 
biri vurulmuş; bu da Heyet Tahrir el-Şam ve Suriye Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalara 
neden olmuş ve bir sivil (Mutaz Assaf) ve Raed al Abdo ailesinin (Amal ve Ela Assaf) evin-
de iki kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanmıştır. 

https://drive.google.com/file/d/1ZDoNQ9n24i8MRCnP5W1O7701z-qZ6YaZ/view
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B. Tutuklama, zorla kaybetme ve işkence
28 Ocak 2017’de kurulmasından bu yana, Heyet Tahrir el-Şam, politikalarını eleştiren ve 
gruba katılmayı reddeden Silahlı Muhalefet gruplarına saldırı başlattı. Heyet Tahrir el-Şam, 
İdlib Valiliği’ndeki kontrolünde olmayan alanlara da baskınlar yapmaya devam ediyor. 
Grup, keyfi tutuklamalara, güvenlik soruşturmasına ve Şeriat mahkemelerinin çağrısına 
güvenmektedir.

Eylül 2018’in başından bu yana, Idlib bölgesindeki Heyet Tahrir el-Şam ihlallerinin oranının 
belirgin bir şekilde arttığını, grubun çeşitli köylere baskın düzenlediğini ve yerel aktivis-
tler, yardım görevlileri ve cami vaizleri (Khatib) de dahil olmak üzere düzinelerce kişiyi 
tutukladığını belirttik. Heyet Tahrir el-Şam’ın bu yükselişinin, Türkiye’deki Rus anlaşması 
beklentisiyle gerçekleştiğini, grubun mümkün olduğunca fazla kazanmayı ümit ettiği an-
laşılıyor. 17 Eylül’de yürürlüğe giren anlaşmanın ardından yerel halk, bombardıman ve 
öldürme oranlarının özellikle bazı temel gereklilikleri güvence altına almak için düştüğü bir 
normale dönüş durumundan faydalandı. Ancak Heyet Tahrir el-Şam’ın ihlalleri, toplumun 
çaresizce ihtiyaç duyduğu bu kırılgan güvenlik ve istikrar durumunu baltaladı ve birçok 
köyde ve bölgede paniğe yol açtı.
 
SNHR, Heyet Tahrir el-Şam’ın 2018’de 15 çocuk ve üç kadın olmak üzere özellikle İdlib 
Valiliği’nin kontrolü altındaki bölgelerde, ayrıca Hama ve Halep Valiliklerinin banliyölerinde 
yaklaşık 417 kişiyi tutukladığını belgelemiştir. Bu rakam, 304 kişinin tutuklandığı bir önceki 
2017 yılına göre artış göstermiştir. 
 
Halep valiliğinin batı banliyölerinde bulunan Kafr Hamra köyünden bir medya aktivisti olan 
Jum’a el Omari, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Idlib valiliği kuzey banliyölerinde bulunan 
Termanein köyünde Heyet Tahrir el-Şam’a bağlı silahlı kişiler tarafından tutuklandı. Akıbeti 
SNHR tarafından bilinmemektedir.
 
Güney Idlib banliyölerinde Kafranbel kentinde ikamet eden ve halk ayaklanmasında avukat 
ve eylemci olarak yer alan 1970 yılı Şam Banliyo Valiliği’nin batısındaki El Demas kasabası 
doğumlu Yasir Abdul Rahim el Salim, 21 Eylül 2018 Pazar günü Kafranbel şehrinde ikamet 
ettiği yere yapılan baskın sonrasında Heyet Tahrir el-Şam’a bağlı silahlı kişiler tarafından 
tutuklandı. Akıbeti bilinmemektedir.

https://drive.google.com/file/d/1P16xewedDx51L1g6CoeiCToP3A4H70xB/view
https://drive.google.com/file/d/1X49odZRBANGLQ4XRxjEk4g9SJnO6RZRY/view
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D. Medya çalışanlarının hedef alınması
2018’de Heyet Tahrir el-Şam tarafından üç medya işçisinin ölümünü belgeledik. Bu rakam, 
örgüt tarafından geçtiğimiz 2017 yılında öldürüldüğünü belgelediğimiz 1 medya çalışanına 
kıyasla artış göstermiştir.
 
23 Kasım 2018 Cuma günü, Şam yerel saati ile 12:00 sularında insanlar Cuma namazını 
kılarken, Raed Fares medya aktivisti meslektaşları Hamoud Jneed ve Ali El Dandoush ile 
birlikte otomobiliyle URB’den Kafranbel’in ana pazarına doğru bir akrabasının evine gidi-
yordu. Bu arada arabadakiler, başka bir araçtaki silahlı kişiler tarafından takip ediliyordu; ve 
Raed arabasını akrabasının evinin önünde durdurduğunda, diğer araçtaki silahlı saldırgan-
lar onu ve meslektaşı Hamoud’u öldürdü. Biz SNHR olarak Heyet Tahrir El-Şam’ın büyük 
olasılıkla bu suikastın arkasında olduğuna inanıyoruz ve bu olay hakkında kapsamlı bir 
rapor yayınlandık.

Raed Fares’in arabada hem meslektaşı hem de saldırganlar ile gittiği rotayı gösteren bir harita.

http://sn4hr.org/blog/2018/11/29/52887/
http://sn4hr.org/blog/2018/11/29/52887/
https://drive.google.com/file/d/10d4pTon-Pb9L3jgLc_CtisZo6xvbZCu4/view
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“Radio Fresh” direktörü Raed, demokrasi için halk ayaklanmasında önemli bir eylemciydi. 
1972’de Idlib’in güneyindeki Kafranbel şehrinde doğdu. Raed evli ve üç çocuk babasıydı.

Hamoud, Radio Fresh’in ekibinden ve Kafranbel şehrinden bir medya aktivistiydi. 1980 
yılında doğdu, evli ve özel ilgi gerektiren bir kızı olan dört çocuk babasıydı. Gösterileri filme 
almada aktif olarak yer aldı ve Suriye rejiminin kentteki bombardımanını birçok fotoğraf ve 
video ile belgeliyordu. Ayrıca Radio Fresh için birkaç rapor hazırladı.
 
Sonuçlar
Aşırılıkçı İslamcı örgütler, yaşam hakkı gibi birçok temel hakkı ihlal etmiştir. Ayrıca 
ayrım gözetmeyen bombardıman, yerinden etme, yağmalama, kaçırma ve işkence 
yoluyla yapılan sayısız savaş suçunun yanında, işkence ve zorla kaybetme gibi 
sayısız ihlal de uyguladılar.

D. Silahlı Muhalefet grupları
A. Yargısız infaz
Suriye hükümetine karşı çıkan Silahlı Muhalefet gruplarının çoğu, ayrım gözetmeyen 
bombardıman da dahil olmak üzere birtakım ihlaller gerçekleştirdi - özellikle Suriye Rejimi 
tarafından kontrol edilen bölgelere karşı harç mermilerinin kullanılması gibi. Ayrıca, Silahlı 
Muhalefet gruplarının kendileri arasında çatışma ya da Silahlı Muhalefet grupları ile aşırılık 
yanlısı İslamcı gruplar arasındaki çatışmalar sivillerin hayatını tehlikeye sokmuş ve çok 
sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanmıştır. 2018 yılında Silahlı Muhalefet grupları tarafından 
içinde 14 çocuk ve yedi kadının da (yetişkin kadın) bulunduğu 48 sivilin öldürüldüğünü 
belgeledik, bu rakam birlikler tarafından içinde 45 çocuk ve 29 kadın dahil olmak üzere 186 
sivilin öldürüldüğü 2017 yılına göre azalma göstermiştir. 
5 Ekim 2018’de, Silahlı Muhalefet gruplarına bağlı iki grup ‘Ahrar al Şam’ ve ‘Liwa el Ahfad 
arasında çatışmalar sırasında yapılan mermi atışları sonucu, Halep Valiliği’nin doğu ban-
liyölerine bağlı al Bab kentinin banliyölerindeki el Sukkariyya köyünde Mary Abdul Raouf 
Mustafa adlı çocuğun ölümü kaydedildi. 

B. Tutuklama, zorla kaybetme ve işkence
Silahlı Muhalefet gruplarının keyfi tutuklamaları 2018’de Halep valiliğinin kuzey banli-
yölerinde yoğunlaşmış; medya aktivistlerini, doktorları ve ayrıca sivil toplum örgütlerin-
in çalışanlarını hedef almıştır. Bu tutuklamaların çoğu sokaklardan kaçırılma şeklinde 
gerçekleşmiştir.

https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view
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2018’de SNHR, Silahlı Muhalefet gruplarının 23 çocuk ve 13 kadın (yetişkin kadın) dahil 
379 kişiyi tutukladığını belgelemiş, bu sayı Silahlı Muhalefet Grupları tarafından bir önceki 
2017 yılında tutuklandığını kaydettiğimiz dokuz çocuk ve üç kadın dahil 231 kişiye oranla 
kayda değer bir artış göstermiştir.

Halep Valiliği’nin kuzey banliyölerindeki Afrin kentinin hemen dışındaki Karzila köyünden 
Halep Üniversitesi mimarlık mezunu 1961 doğumlu Abdul Rahman Ebo, 20 Ekim 2018 
Cumartesi günü Afrin şehir merkezindeki muhalifler tarafından Villa Street mahallesindeki 
ikamet yerine baskın düzenlendikten sonra Silahlı Muhalefet gruplarına bağlı silahlı kişil-
erce tutuklandı. Akıbeti SNHR tarafından bilinmemektedir. 
 
Halep Valiliği’nin kuzey banliyölerindeki Afrin şehri yakınlarındaki Holilo köyünden 1982 
doğumlu Laila İsmail Kabaln, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü, Silahlı Muhalefet gruplarına 
bağlı silahlı saldırganlarca Holilo köyündeki evine bir baskın düzenlenmesinin ardından 
tutuklandı. Akibeti SNHR tarafından bilinmemektedir. 

Ek olarak, 2018’de Silahlı Muhalefet gruplarının cezaevlerinde uyguladığı işkenceler so-
nucu 2018 yılında bir çocuk da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin ölümünü kaydettik. 
2017 için yapılan belgelemede yedi olan bu rakamda bir parça artış meydana gelmiştir. 

Daraa Valiliği’nin kuzey banliyölerindeki Jasem kentinden 2002 doğumlu Abdullah Nabil 
el Nasr, 25 Nisan Çarşamba günü Silahlı Muhalefet grupları tarafından polis karakoluna 
götürüldüğü Jasim kentinde tutuklandı; ölmüş bedeni aynı gün işkence izleri içerisinde ail-
esine teslim edildi.
 
Şeyh Hadid İlçe belediye meclisinin başkan yardımcısı olan Ahmad Mohammad Sheikho, 
Halep Valiliği’ndeki kuzey banliyölerinde Şeyh Hadid kasabasından 53 yaşındaki ve coğrafya 
bölümü mezunu idi. 7 Haziran 2018’de, Silahlı Muhalefet gruplarından General Süleyman 
Şah taburuna bağlı silahlı kişiler tarafından Şeyh Hadid kentindeki evinden tutuklandı. Dört 
gün sonra serbest bırakılmasına rağmen, 12 Haziran 2018’de gözaltında maruz kaldığı 
işkence sonucu öldü.

https://drive.google.com/file/d/1-OW2O1QOLWiU7UC4bTnwij6n08dmMPJX/view
https://drive.google.com/file/d/14KnPBcnDAhl9HNCPZ9hHXEZcNWsHYrHl/view
https://drive.google.com/file/d/14KnPBcnDAhl9HNCPZ9hHXEZcNWsHYrHl/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8C-2lgjynlOJzkzoRfSTM0X0Qy9dQ2j/view
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C. Medya çalışanlarının hedef alınması
2018 yılında SNHR, Silahlı Muhalefet grupları tarafından bir medya çalışanının ölümünü 
kaydetmiş olup bu rakam 2017’de Silahlı Muhalefet grupları tarafından öldürülen üç medya 
çalışanına kıyasla azalma göstermiştir.
 
8 Mart 2018 Perşembe günü, devlet tarafından işletilen Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) 
ve Suriye Rejim güçlerine sadık diğer medya kuruluşları, Suriye’nin rejim yanlısı güçleri 
ile Doğu Ghouta’daki El Mohammadiya savaş meydanında muhalif gruplar arasında çıkan 
çatışmalar ile ilgili media haberleri üzerinde çalışırken Silahlı Muhalefet grupları tarafından 
öldürülen Hasan’ın ölümüne yas tuttu. Bu raporun hazırlandığı zamana kadar, onu öldüren 
silahı ya da yaralanma derecesini tespit edemedik.
 
Sonuçlar
Yukarıda sözü edilen belgeli davalar, diğerleri arasında, birtakım Silahlı Muhalefet gru-
plarının ayrım gözetmeden bombalama yaparak sebep olduklardau ölümlerde göster-
ildiği gibi savaş suçu niteliğinde olan suçları işlediğini göstermektedir. Ayrıca, bazı 
muhalif gruplar tutukluların bazılarına karşı işkence eylemleri gerçekleştirdiler. Buna 
ilaveten, bazı Silahlı Muhalefet grupları farklı alanlarda yağmalama yaptılar.

E. Öz-yönetim kuvvetleri (temel olarak Demokratik Birlik Partisi kuvvetleri - Kürdis-
tan İşçi Partisinin bir kolu)
A. Yargısız İnfaz
“Demokratik Birlik Partisi” nin silahlı kanadı olan Halkların Koruma Birimlerinin ortaya çık-
tığı Temmuz 2012’de, Kürt güçleri Suriye’deki çatışmaya taraf oldu. Daha sonra, parti ve 
güçleri Ocak 2014’te kurulan Kürt Öz-Yönetim güçlerine katıldılar. Bu güçler Suriye’nin 
kuzey ve doğu bölgelerinde bazı bölgeleri ele geçirmeyi başardı. Kürt Demokrat Birliği Par-
tisi ve güçleri, daha sonra Kürdistan İşçi Partisi veya PKK’nın Suriye şubesi olan Öz-Yöne-
tim güçleri olarak adlandırılanın ana çekirdeğini oluşturuyor.

2018’de, Öz-Yönetim güçleri 29 çocuk ve 26 kadın (yetişkin kadın) dahil 285 sivil öldürdü 
ve en az dört katliam gerçekleştirdi. Kurbanları arasında, bir çocuk da dahil olmak üzere 
keskin nişancı atışlarıyla öldürülen yedi sivil bulunuyor.
Bu, Öz-Yönetim güçlerinin 58 çocuk ve 54 kadın olmak üzere 316 sivil öldürdüğü ve en az 
dört katliam gerçekleştirdiği 2017 rakamına göre bir parça daha azdır.   

https://www.sana.sy/?p=723372
https://www.youtube.com/watch?v=sMUdynZVXwo&feature=youtu.be
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26 Mart 2018 Pazartesi günü, Halep Valiliği’nin kuzey banliyölerinde Afrin şehrinin El 
Ashrafiya semtindeki Özerk yönetim güçleri tarafından şehirden çekilmeden önce yerleştir-
ilen bir kara mayınının patlaması sonucu bir aileden beş kadın da dahil olmak üzere yedi 
sivil hayatını kaybetti. Kent, olay sırasında Fırat Kalkanı kuvvetlerinin (Türk kuvvetlerinin 
desteklediği Silahlı Muhalefet grupları) kontrolü altındaydı.
 
11 Nisan 2018 Çarşamba günü, Halep Valiliği’nin kuzey banliyölerindeki Afrin kentinde 
Öz-Yönetim güçleri tarafından şehirden çekilmeden önce yerleştirilen ve yedi kadın ile 
kadınlardan birinin çocuğu da dahil 11 sivilin ölümüyle sonuçlanan bir başka kara mayını 
patladı. Kent olay sırasında Fırat Kalkanı kuvvetlerinin kontrolü altındaydı.

B. Keyfi tutuklama ve yasadışı gözaltı
2018’de Öz-Yönetim güçleri tarafından gerçekleştirilen tutuklamalar, kontrol altındaki alan-
larda politikalarını eleştiren eylemcileri ve politikacıları hedef alan Hasaka ve Rakka Vali-
liklerinde yoğunlaştı. Ayrıca etnik nitelikteki tutuklama olaylarını da kaydettik. Öz-Yönetim 
kuvvetleri, 2018 boyunca zorunlu askerlik yaptırma amacıyla keyfi tutuklama politikalarına 
devam etmelerinin yanı sıra Silahlı Muhalefet grupları veya DAEŞ mensupları ile yakın 
bağları olan ailelerin tutuklama oranlarını arttırdı.

Bu arada SNHR, Öz-Yönetim kuvvetlerinin 2018’de kontrol altındaki alanlarda 83 çocuk ve 
74 kadın (yetişkin kadın) dahil olmak üzere en az 965 kişiyi tutukladığını belgelemiştir. Bu 
rakam, 47 çocuk ve 46 kadın olmak üzere 647 kişinin Öz-Yönetim güçleri tarafından tutuk-
landığı bir önceki yılın aynı dönemine göre keskin bir artış göstermiştir.

Rakka kentinden 25 yaşındaki bir anestezi hemşiresi olan Khalil İsmail El Hasan, 17 
Ağustos 2018 Cuma günü Rakka kentindeki bir kontrol noktasında Öz-Yönetim güçleri 
tarafından tutuklandı. Akıbeti SNHR tarafından bilinmemektedir.

Medya aktivisti Ahmad Sofi, Hasaka Valiliği’nin kuzey banliyölerinde bulunan Malikiya 
kentinde bulunan Ark Medya Kurumu muhabiri ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin bir üyesi 
idi. Hasaka Valiliği’nin kuzey banliyölerinde El Kasr köyü ile El Malikiya şehri arasındaki 
yolun kontrol noktasında 22 Ekim 2018 Pazartesi günü Öz-Yönetim güçleri tarafından tu-
tuklandı. Akibeti SNHR ve ailesi tarafından bilinmemektedir.

https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwix1oDs1N_aAhVJIsAKHYxaBdwQ8gEItAEwDw
Khalil İsmail El Hasan
https://drive.google.com/file/d/1pUfwrPnxZRQvU7VTD9OtxNJIcWfTEFU9/view
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C. Gözaltı merkezlerinde işkence
Öz-yönetim güçleri gözaltı merkezlerinde, özellikle ağır dayaklar, çivi çakmak, gözaltına 
alınanların kemiklerini Kalaşnikof veya metal çubuklarla kırmak, elektrik şokları uygulamak, 
gözaltındakileri uyutmamak, yiyecek ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak ve aylarca 
sürebilen tek kişilik hücre cezası gibi çeşitli işkence yöntemlerini kullanmaktadır.
2018 yılında SNHR, Öz-Yönetim güçlerinin elinde işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ölümle 
sonuçlanan en az 10 vakayı kaydetti, bu rakam Öz-Yönetim güçlerince gözaltı merkezler-
inde gerçekleştirilen işkence nedeniyle beş kişinin ölümlerini belgelediğimiz 2017 rakamını 
ikiye katladı. 

Deyrizor eyaletinin doğu banliyölerinde bulunan Sbeikhan kentinden bir petrol mühendisi 
olan Fahd Ammash el Nayef, 2018 Mayıs’ında, Deyrizor Valiliği’nin doğu banliyölerinde 
bulunan Swaidan Jazira’daki Kürt Öz-yönetim kuvvetleri tarafından tutuklandı. 7 Haziran 
2018 Perşembe günü, Öz-Yönetim güçlerinin gözaltı merkezinde işkence ve tıbbi ihmali 
nedeniyle öldükten sonra cesedi ailesine teslim edildi.

D. Sağlık personeli ve ilgili tesisleri hedefleme
SNHR, 2018’de bir tıp çalışanının ölümünün, tıbbi tesislere yapılan iki saldırıdan da sorum-
lu olan Öz-yönetim kuvvetlerinin elinden olduğunu belgelemiştir. Bu arada 2017 yılında, üç 
tıbbi personelin ölümlerini ve aynı tarafın tıbbi tesislere yaptığı iki saldırıyı kaydettik. 

Mühendis Fahd el Nayef, Öz-Yönetim güçlerinin gözaltı merkezinde işkence 
ve tıbbi ihmal nedeniyle öldü - Haziran 2018

https://drive.google.com/file/d/11wZXRqHDjHgk8tyVsP-NmGCYgyVOqH6F/view
https://drive.google.com/file/d/1VwEKY5OT0bE2c9XOuinpODYeeqyPxpCy/view
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En dikkat çeken sağlık personeli mağdurları
Deyrizor Valiliği doğu banliyölerinde Mouhasan kentinden 55 yaşındaki bir eczacı olan 
Saleh Ahmad el Yasin, 2018’de, Deyrizor Valiliğinin batı banliyölerinde Jazaret Bouhmaid 
köyündeki işyerinde Öz-Yönetim güçleri tarafından tutuklandı. 7 Haziran 2018 Perşembe 
günü, Öz-Yönetim güçlerinin köydeki gözaltı merkezindeki işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle 
öldüğünü doğrulayan bilgiler aldık.
 
Tıbbi tesislere yapılan en belirgin saldırılar
19 Ocak 2018 Cuma günü saat 01:00 sularında, Afrin kentinde bulunan Öz-Yönetim topçu 
kuvvetleri tarafından Halep Valiliği’nin kuzey banliyölerinde İzaz’daki Akıl Hastanesi binası 
kısmen tahrip edilip binanın giydirmelerine ve mobilyalarına orta derecede hasar verilmiştir. 
Hastane zihinsel ve psikolojik durumlardan muzdarip yaklaşık 200 kişiye ev sahipliği yap-
maktadır. Afrin şehri, olay anında Silahlı Muhalefet gruplarının kontrolü altındaydı.
 
E. Medya Çalışanlarını Hedef Alma
SNHR, 2018’de Öz-Yönetim güçleri tarafından bir medya çalışanının öldürüldüğünü belge-
lemiştir. 
Mostafa Mohammad Khattab
20 Şubat 2018 Salı günü Mustafa, Öz-Yönetim güçleri ile Silahlı Muhalefet grupları arasın-
da Zeytin Dalı muharebesinin bir parçası olarak Halep valiliği kuzey banliyolarına bağlı 
Afrin banliyolarındaki Bülbül semtinin cephesinde yaşanan çatışmaların medya kaydını 
oluştururken, bir Öz-Yönetim gücü mensubu tarafından ateşlenen bir güdümlü füzenin 
yakınına düşmesi sonucu vücudunun büyük bölümünün şarapnel yaraları alması sonucu 
hayatını kaybetmiştir.
Idlib Valiliğinin güney banliyölerinde Kafr Oweid köyünden olan ve Silahlı Muhalefet gru-
plarından El Hamzah grubuna mensup bekar bir fotoğrafçı olan 1997 doğumlu Mustafa’nın 
bir hazırlık sertifikası mevcuttu.

Sonuçlar
Kürt Öz-yönetim kuvvetleri, yaşam hakkı dahil olmak üzere birçok temel hakkı ihlal 
etmiştir. Bu güçler ayrıca ayrım gözetmeyen bombardıman, yerinden etme, yağmala-
ma, kaçırılma ve işkence gibi bir dizi savaş suçunu işlemenin yanı sıra, hepsi in-
sanlığa karşı suç teşkil eden işkence ve zorla kaybetme de dahil olmak üzere başka 
birçok ihlalde bulunmaktan sorumludur.

https://drive.google.com/file/d/1boXyQF_LEwYBCytY1wQ6GWOyHK1TOO7r/view
https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5859691,37.0460195,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1469&token=tCyupn0uK8uOKUp35vQdy35s1UCSXzdh
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1470&token=scDNmGavp6LlzYxYArd7uSgWO0TobQLu
https://drive.google.com/file/d/1APpzNwwaZsShzc1pyIAOPbG3BGxZ_1e8/view
https://drive.google.com/file/d/1PqxxU03v94H-8qUGx63yUS4IMCqlGh22/view
https://drive.google.com/file/d/1mXlzsHrCN3EyMOn4w49WyIasIyiKdbn6/view
https://drive.google.com/file/d/1T2g0Pgcw1Zquh-J_FdZq8gOuzLgLUn9u/view
https://drive.google.com/file/d/1mtOiS1qDQdOX0WjHgBlOV3dR9xbIha4Y/view
https://drive.google.com/file/d/1itsf16f0aRSELXI6UEamhrmulSsrwaly/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1570&token=uvBAZc4tC1mXp3pYIdadQwGfmno7VkLg
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F-Uluslararası koalisyon kuvvetleri
A. Yargısız İnfaz
Uluslararası koalisyon kuvvetleri 23 Eylül 2014 Salı günü DAEŞ’e karşı askeri operasyon-
larına başladı. 2018’de Uluslararası Koalisyon kuvvetleri, özellikle Deyrizor Valiliği’ndeki 
Hajin bölgesinde saldırılarını artırdı. Uluslararası Koalisyon kuvvetlerinin, katledilen ağır 
zayiatı asgariye indirmek için gerekli önlemlerden herhangi birini alamadığı, onlarca ada-
letsiz saldırı belgesini belgelemiştik. 2018’de Uluslararası Koalisyon güçlerinin elindeki 
175 çocuk, 90 kadın (yetişkin kadın) 417 sivilin ölümlerini ve en az 28 katliamı belgeledik. 
Bu, SNHR tarafından Uluslararası Koalisyon güçlerinin 521 çocuk ve 332 kadın (yetişkin 
kadın) dahil olmak üzere 1759 sivilin ölümünden sorumlu olduğu ve en az 113 katliam 
gerçekleştirdiği 2017 yılındaki rakamın altındadır.
 
4 Şubat 2018 Pazar günü saat 01:30 civarında sabit kanatlı Uluslararası Koalisyon savaş 
uçakları, Deyrizor Valiliği doğu banliyölerine bağlı el Bahra köyünde füzeler attı; bu, 21 
çocuk ve 13 kadın dahil 40 sivilin ölümüyle sonuçlandı. Bunların tümü Halep valiliği doğu 
banliyosuna bağlı El Sfira kentinden gelen memurlardı. Olay sırasında DAEŞ’in kontrolü al-
tında olan köy, bu raporun hazırlandığı tarihe kadar Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü 
altındadır.

Uluslararası Koalisyonun, 4 Şubat 2018’de El Bahra köyü / Deyrizor’da savaş uçakları ile gerçekleştirdiği 
katliamın çocuk kurbanları.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
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4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 06:00 sularında sabit kanatlı Uluslararası Koalisyon 
güçleri savaş uçakları, Hasaka Valiliği’nin güney banliyölerinde El Shaddadi kenti El Cez-
za köyünde füzeler attı ve 10’u çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 13 sivili öldürüp 10 kişiyi 
yaralandı. Olay sırasında DAEŞ’in kontrolü altındaki köy, bu raporun hazırlandığı tarihte 
Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü altındaydı. 

B. Sağlık personeli ve ilgili tesisleri hedef alma
SNHR’nin arşivine göre 2018’de en az dört sağlık personeli, tıbbi tesislere yapılan yaklaşık 
beş saldırıdan sorumlu olan Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından öldürüldü. Bu arada 
bir önceki 2017 yılında Uluslararası Sağlık Koalisyonu güçleri, sekiz sağlık personelinin 
ölümünden ve tıbbi tesislere yapılan yedi saldırıdan sorumluydu. 

En dikkat çeken sağlık personeli kurbanları
Deyrizor doğu banliyölerine bağlı El Boulayl köyünden Abi al Harith takma adlı ve Arap 
Edebiyatı mezunu bir tıp personeli olan Zaher Hammadi Samir el Hüseyin, 2 Şubat 2018 
Cuma günü Deyrizor’un doğu banliyölerine bağlı El Bahra köyündeki sahra hastanesinde, 
sabit kanatlı Uluslararası Koalisyon kuvvetleri tarafından düzenlenen savaş uçaklarının 
düzenlediği bir füze saldırısında öldürüldü. Diğer kurbanların üçü hastanede görevli sağlık 
personeli idi. 

Tesislere yapılan en dikkat çekici saldırılar
2 Mart 2018 Cuma günü sabit kanatlı Uluslararası Koalisyon savaş uçakları tarafından, 
Deyrizor Valiliği doğu banliyölerine bağlı El Sh’afa kentindeki Nabd el Hayat Hastanesi 
olarak bilinen sahra hastanesine füzeler atıldı ve hastane, binasının zarar görmesi sebebi-
yle kullanılamaz hale geldi. Kent olay sırasında DAEŞ’in kontrolü altındaydı.
 
C. Ateşli Silahlar
2018’de Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından ateşli silah kullanarak yapılan üç adet 
saldırı kaydettik, bu sayı 2017 yılında ise iki saldırı idi.
5 Kasım 2018 Pazartesi günü Hajin çevresindeki çöl bölgesine yerleştirilen Uluslararası Koal-
isyon topçu kuvvetleri, olay anında DAEŞ’in kontrolünde bulunan Deyrizor Valiliği doğu banli-
yölerine bağlı Hajin kentine parlayıcı malzemelerin tasınması esnasında birkaç bomba attı.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1594&token=kDYO5lp1ohaHsPaQrAQ43g6I96IFMBxW
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1798&token=oBEgzoHkJGu7p0yl6qVwkzdiWfB13LHh
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Sonuçlar
Uluslararası Koalisyonun üye ülkeleri, saldırılarını başlattıklarından bu yana meydana gel-
en ihlallerden sorumludur. Hedef gözetmeksizin gerçekleşen orantısız bombardıman olay-
ları, uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlalidir; ayırım gözetmeden yapılan öldürmeler 
savaş suçu teşkil etmektedir. 

G. Diğer taraflar
SNHR’nin 2018 yılında Suriye’de öldürülen mağdurlara dair belgeleri; ayrıca failleri henüz 
belirlenemeyen bombalamalarda öldürülen mağdurları, kaynağı bilinmeyen yangınlarda 
öldürülen mağdurları, kökeni bilinmeyen mayınlar tarafından öldürülen mağdurları, boğulan 
mağdurları ve Ürdün, Lübnan ya da Türk kuvvetleri tarafından öldürülen mağdurları içine 
alan çeşitli sınıflandırmaları içermektedir. 
Bu kategoriye göre SNHR 247 çocuk, 145 kadın, işkence sonucu ölen beş mağdur, sekiz 
sağlık personeli ve üç medya çalışanını içeren 1107 sivilin ölümünü belgelemiştir.
Ayrıca bu güçler, tıbbi tesislere yapılan yaklaşık 16 bombalama ve saldırı ile en az 26 kat-
liamdan sorumluydu.
 
VIII. Talepler
BM Güvenlik Konseyi
•  Güvenlik Konseyi, ilgili tarafların aşağıdakileri yapması gerektiğini belirten 2254 sayılı 
Kararın kabul edilmesinin ardından ek adımlar atmalıdır: “… sivillere ve sivil hedeflere 
yönelik her türlü saldırıyı derhal durdurulsun…”
•  Suriye davası Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne havale edilsin ve tüm suçlular, savaş 
suçlarına katılımı kanıtlanmış olan Rus rejimi de dahil olmak üzere bundan sorumlu tu-
tulsun.
• Suriye’de güvenlik ve barışın sağlanması ve Suriye halkının yaşamlarını, kültürlerini ve 
tarihini daha fazla tahrip edilmekten, yağmalanmaktan ve yıkılmaktan korunması amacıyla 
Koruma Sorumluluğu normu uygulansın.
•  İran rejiminin Suriye rejimine devam eden silah, teçhizat ve milis takviye ettiği iddiaları 
görüntülensin.
•  Dünya çapında yerinden olmuş kadınlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca Suriyeli 
mültecinin güvenliğini ve güvenliğini sağlamak ve Suriye rejimi tarafından kontrol edilen 
bölgelere dönmeyi seçtikleri takdirde tutuklama, işkence veya zorla   kaybedilmeden korun-
maları sağlansın.
• Çoğunlukla Suriye rejiminin görevlileri tarafından zorla kaybedilen yaklaşık 95,000 Suriye 
vatandaşının (özellikle de kadınlar ve çocukların) akıbeti açıklansın.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org71

• İlgili tüm Birleşmiş Milletler kuruluşlarından, savaşın sona erdiği alanlarda ve ülke içinde 
yerlerinden edilmiş kişilerin kamplarında insani yardım, gıda yardımı ve tıbbi yardım sağla-
ma konusunda daha fazla çaba gösterilsin ve gerekli katkıları taahhüt eden devletlerden bu 
işin takibi istensin.

Uluslararası Toplum
•  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki bölünme ve mutlak yetersizliği ışığında, Suriye 
halkını her gün ölümlerden koruyacak, kuşatmadan koruyabilecek ve rahatlama desteğini 
artırabilecekleri ittifaklar oluşturmak için ulusal ve bölgesel düzeyde önlem alınmalıdır. Ek 
olarak, bu alandaki herkes için adil yargılanma yapmak amacıyla bu mahkemelere ilişkin 
yerel mahkemelerde evrensel yargı ilkesi kabul edilmelidir.
• SNHR, onlarca çalışma ve raporda Arap Birliği ve bunun ardından Sn. Kofi Annan’ın 
planındaki tüm siyasi kanalların tükenmesinin ardından, Düşmanlıkların Sona Ermesi 
açıklamaları ve aynı şekilde verimsizliği kanıtlanan Astana toplantıları ardından “Koruma 
Sorumluluğu” doktrininin uygulanması için bir Uluslararası Koruma Koalisyonu (ICRtoP) 
üyesi olarak defalarca çağrıda bulunmuştur.  Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Şartının VII. 
Bölümüne göre adımlar atılmalı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oluşturulan 
“Koruma Sorumluluğu” doktrininin normları uygulanmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Suriye’deki sivillerin korunmasına hala engel olmaktadır.
• Suriye’deki olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne havale etmek için Güvenlik Konseyi 
üzerindeki baskısının yenilenmesi.
• Suriye’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İnsan Hakları Konseyi aracılığıyla adaleti 
yerine getirmek ve hesap verebilirliği sağlamak ve evrensel yargılama ilkesini harekete 
geçirmek için çalışılması.
 
AİHM
•  AİHM, İnsan Hakları Konseyi’ne ve Birleşmiş Milletlerin diğer organlarına, bu saldırıların 
çatışma taraflarınca işlendiğini dikkate alarak bu raporda belirtilen olaylara ilişkin bir rapor 
sunmalıdır.
• Suriye örgütlerinin mayın ve patlamamış mühimmat yetkisi ile eğitimlerine başlanmalı ve 
bu tür risklerle ilgili yerel farkındalığın arttırılması özendirilmelidir.
• Suriye toplumunda beceri ve tecrübe alışverişini kolaylaştırmak için ihlalleri ve insani   
belgelemek üzere faaliyet gösteren birkaç Suriyeli kuruluşu bir araya getiren bir platform 
oluşturulmalı. 
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Soruşturma Komisyonu (COI)
• Bu raporda yer alan davalara ve önceki raporlara soruşturma başlatmalı. SNHR işbirliği 
yapmaya ve daha fazla kanıt ve veri sağlamaya isteklidir.

Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (IIIM)
• Bu raporda belgelenen suçlarla ilgili daha fazla kanıt toplayınız 

Birleşmiş Milletler Suriye özel elçisi
• Bu suçların ve katliamların failleri, katliamları ve çatışmasızlık anlaşmalarının bozul-
masının esas sorumluları kınanmalı.
• Barış sürecini, Rusya’nın yön değiştirme ve çarpıtma girişimlerine rağmen doğal yolunda 
devam edebilmesi ve geçici hükümetten önce Anayasa Komisyonunu güçlendirmesi için 
yeniden sıralamalı. 

Suriye rejimine
• Konut bölgelerinin, hastanelerin, okulların ve pazarların ayırım gözetmeksizin bombalan-
ması dursun.
• Gözaltı merkezlerinde binlerce Suriyeli vatandaşın ölümüne neden olan işkence eylemleri 
sona ersin.
• Güvenlik hizmetleri tarafından şimdiye kadar tutuklanan ve hala akıbeti belli olmayan yak-
laşık 82.000 Suriye vatandaşının akıbeti ortaya çıkarılsın. 
• BM Güvenlik Konseyi kararları ve geleneksel insancıl hukuk ile uyumlu olunsun. 

Rusya Rejimi
• Bu rapora dahil olan olaylarla ilgili soruşturma başlatılsın, bu araştırmaların bulguları Suri-
ye halkı için kamuoyuna açıklansın ve ilgili kişiler sorumlu tutulsun.
• Tüm hasarlı merkezlerin ve tesislerin zararı karşılansın, bunlar yeniden inşa edilsin, ye-
nilensin ve yaralananlanların yanı sıra Rus rejimi tarafından öldürülen tüm kurbanların 
ailelerinine tazminat ödensin.
• Hastanelerin, korunan yapıların ve sivil alanların bombalanmasına tamamen son verilsin 
ve geleneksel uluslararası yasalara saygı duyulsun.
• Astana görüşmelerinde bir garantör taraf olarak Rus rejimi, tüm ayrım gözetmeyen 
saldırıları sona erdirsin ve insani yardımların koşulsuz olarak geçmesine izin vermesi için, 
taraf gözetmeyen saldırıları sonlandırmak için Suriye rejimine baskı uygulasın. 
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Koalisyon (uluslararası koalisyon kuvvetleri ve Suriye Demokratik Güçleri)
• Koalisyon devletleri kesin ve içtenlikle bombardıman operasyonlarının bir kısmının ma-
sum sivillerin ölümüyle sonuçlandığını kabul etsin. İnkar etmek yerine, bu devletler ciddi 
soruşturmalar başlatmak için hızlı adımlar atsın ve mağdurları ve etkilenenlerin zararlarını 
derhal telafi etsin ve özür dilesin.
• SDF’yi destekleyen devletler, kontrol altındaki tüm alanlarda ve kasabalarda meydana 
gelen tüm ihlallerini durdurmaya zorlamak için bu güçlere baskı uygulasın.
• Her türlü destek, silah ve benzeri şeyler, SDG önceki talepleri gerçekleştirene kadar dur-
durulsun. Bu öncelikle destekleyici devletlerin sorumluluğundadır. SDF’ye silah ve destek 
sağlanması, savaş suçlarında veya insanlığa karşı işlenen suçlarda kullanılabileceğini 
bilirken, bu suçlara katkı olarak değerlendirilsin.
• Suriye Demokratik güçleri, çocukları askere almayı derhal durdursun, sorumlu görevliler 
yargılansın ve askerlik için rehin alınan tüm çocuklar derhal serbest bırakılsın. 

Silahlı Muhalefet grupları
• Sivillerin tüm kontrol alanlarında korunmasını sağlasın. Ayrıca, Silahlı Muhalif gruplar siv-
illerle askeri hedefleri birbirinden ayırsın ve ayrım gözetmeyen saldırıları durdursun.
• Her türlü askere alımın sona erdirilmesine ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmes-
ine yol açan olayları soruşturmaya söz verilsin.
• Uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka göre ihlalleri yapanlara 
karşı cezai işlemlerde bulunulsun. 

IX. Kaynaklar
A. SNHR’nin raporları
Approximately 13,000 Civilians Killed at the Hands of Syrian Regime Forces in Eastern 
Ghouta, including 1,463 Children - February 25, 2018
107 Civilians Killed, including 34 Children, in the First 72 Hours Following Security Council 
Resolution 2401 – February 28, 2018
Satellite Imagery Proves that Russian Attacks Have Exterminated Entire Eastern Ghouta 
Towns – May 31, 2018
Idlib Governorate One Year after the De-Escalation Agreement Commenced – June 13, 2018
After 221 Chemical Attacks, it’s Time to Correct the Travesties with Regard to the Chemical 
Weapons Matter in Syria – June 25, 2018
Russian Forces Continue Their Streak of Atrocious Massacres, 6,187 Civilians, including 
1,771 Children, Killed by Russia since the Intervention Started in Syria – July 18, 2018

http://sn4hr.org/blog/2018/02/25/51623/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/25/51623/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/28/51632/
http://sn4hr.org/blog/2018/02/28/51632/
http://sn4hr.org/blog/2018/05/31/52253/
http://sn4hr.org/blog/2018/05/31/52253/
http://sn4hr.org/blog/2018/06/13/52303/
http://sn4hr.org/blog/2018/06/25/52321/
http://sn4hr.org/blog/2018/06/25/52321/
http://sn4hr.org/blog/2018/07/18/52470/
http://sn4hr.org/blog/2018/07/18/52470/
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No less than 95,000 Forcibly-Disappeared Persons in Syria since March 2011 – August 30, 
2018
Urm al Kubra Village Massacre by Russian Forces is a Clear Message of Blood and Terror-
ization – September 11, 2018
On the 4th Anniversary of the International Coalition Forces Intervention in Syria, SNHR 
Showcases a Database for the Incidents Constituting Violations of the International Law – 
September 23, 2018
On the 3rd Anniversary of Russia’s Intervention in Syria, SNHR Unveils an Incident Data-
base for International Law Violations – September 30, 2018
The Brutal Attacks on Suwayda governorate between the Terrorism of the Syrian Regime 
and ISIS – October 16, 2018

 
B. Uluslararası Raporlar
OPCW 2018 raporları
Report on the Attack of Sarqeb city, Idlib suburbs – May 15, 2018
Report on the two attacks on Latamena town, Hama suburbs – March24-25, 2017 – June 
13, 2018
Report on the two attacks of al Hamadaniya and Karm al Tarrab neighborhoods, Aleppo 
governorate – July 2, 2018
Report on the attack of Douma city, Damascus Suburbs governorate – July 6, 2018
 
2018 Uluslararası Soruşturma Komisyonu Raporları
 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Repub-
lic – March 6, 2018
Detention in the Syrian Arab Republic: A wat forward– March 8, 2018
“I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic – March 
15, 2018
Sieges as a weapon of War: Encircle, starve, surrender, evacuate – May 29, 2018
Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 
– September 12, 2018
 
İnsan Hakları İzleme Raporları
Syria’s ‘Disappeared’ Deserve Truth and Justice – August 13, 2018
Syria: Residents Blocked From Returning – October 16, 2018

http://sn4hr.org/blog/2018/08/30/52622/
http://sn4hr.org/blog/2018/08/30/52622/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/11/52662/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/11/52662/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/23/52682/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/23/52682/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/23/52682/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/30/52709/
http://sn4hr.org/blog/2018/09/30/52709/
http://sn4hr.org/blog/2018/10/16/52773/
http://sn4hr.org/blog/2018/10/16/52773/
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1636-2018_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1636-2018_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1642-2018_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1642-2018_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1645-2018_e_.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/PolicyPaperSieges_29May2018.pdf
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1_D_dEZ-cCal63j95Mjjqfyz_Iz0Si2gl/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1_D_dEZ-cCal63j95Mjjqfyz_Iz0Si2gl/view?usp=drive_open
https://www.hrw.org/news/2018/08/13/syrias-disappeared-deserve-truth-and-justice
https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning
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Myths and Realities About Incendiary Weapons – November 14, 2018
The Syrian Conflict’s Next Front – November 23, 2018

Bellingcat blog raporları 
Syrian Forces Bombard Eastern Ghouta with Chemical Weapons for the Fourth Consecu-
tive Time since the Beginning of 2018 – March 15, 2018

All the Pieces Matter – Syria’s Chlorine Bombs and the Douma Chemical Attack – April 29, 
2018

 Açık Teşekkür
Kurbanların ailelerine, akrabalarına ve bu rapora etkin bir şekilde katkıda bulunan tüm 
alanlardaki tüm medya çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Katkıları ve bizlerle yaptıkları 
işbirliği olmasaydı, bu raporu bu düzeyde tamamlayamazdık. Buna ek olarak, en içten 
başsağlığı temennilerimizin mağdurların ailelerine ulaşması dileklerimizle.

https://www.hrw.org/news/2018/11/14/myths-and-realities-about-incendiary-weapons
https://www.hrw.org/news/2018/11/23/syrian-conflicts-next-front
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/03/15/syrian-forces-bombard-eastern-ghouta-chemical-weapons-fourth-consecutive-time-since-beginning-2018/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/03/15/syrian-forces-bombard-eastern-ghouta-chemical-weapons-fourth-consecutive-time-since-beginning-2018/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/29/pieces-matter-syrias-chlorine-bombs-douma-chemical-attack/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/29/pieces-matter-syrias-chlorine-bombs-douma-chemical-attack/
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