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Rapor Notu 

 

 

Bu raporda yer alan veriler ve verilere ait bilançolar, derneğimizin şubelerine mağdurlarca 

yapılan bireysel başvurulardan, basın taramalarından ve yerel kaynaklardan edinilen 

bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Raporda yer alan bazı veriler, iddiadır. Ancak, 

tarafımıza ilgili kurum, mercii veya kişilerden, iddiaların aksini ispatlayacak beyan ve 

açıklamalar yapılmadıkça, iddialar doğru ve gerçek olarak kabul edilecektir.  
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İnsan Hakları Derneği olarak 2015 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk 

Haklarına Yönelik İhlaller Raporu’nu sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. 

  

Raporumuzun bilançosunda yer alan istatistiksel verilere baktığımızda, ne yazık ki çocuklara 

yönelik hak ihlallerinin hiçbir dönemde görülmediği kadar, artış göstererek devam ettiğini 

görüyoruz. Başta yaşam hakkı, barınma, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel haklar gibi ulusal ve 

uluslararası mevzuatlarla korunan temel çocuk hakları yoğun bir şekilde ihlal edilmiştir. Bu 

da elbette ki, biz insan hakları savunucularını kaygılandırmaktadır. Toplumsal yaşamımızın 

geleceği olarak gördüğümüz çocuklar ve onlara yönelik gerçekleşen hak ihlalleri, hiç şüphe 

yok ki yürütmüş olduğumuz insan hakları mücadelesinde en hassas olduğumuz konular 

arasında yer almaktadır. 

 

2015 yılında da çocukların, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan özgürlük ve güvenlik 

hakları ihlal edildi. Bu ihlaller arasında özellikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 

yargısız infazlar, gözaltında ve gözaltı yerleri dışında yapılan işkence ve kötü muamele ile 

toplumsal gösteriler sırasında çocukların maruz kaldığı şiddetin haddi hesabı yoktur.  

 

Silah kullanma yetkisinin ihlali, dur ihtarı ve sokağa çıkma yasakları sırasında 2015 yılında 

bölgede, güvenlik güçlerinin hedefi olan 61 çocuk yaşamını yitirirken, 55 çocuk ise 

yaralanmış veya kalıcı fiziksel tahribatlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Yine 

toplumsal gösterilerde veya ev baskınları sonucu, 2015 yılı içerisinde 400 çocuk gözaltına 

alınmış, 66 çocuk ise tutuklanmıştır. Sokağa çıkma yasakları sırasında ve toplumsal olaylarda 

gözaltına alınan çocuklara yönelik, akıl ve mantığı zorlayan işkence ve kötü muamele 

uygulamalarına rastlanmıştır. 5 çocuk gözaltında işkenceye maruz kalırken, 13 çocuk ise 

gözaltı yerleri dışında veya sokakta şiddet mağduru olmuştur.  

 

Çatışmalı ortamdan etkilenme sonucu, resmi hata ve ihmal sonucu, faili meçhul saldırı, mayın 

ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar sonucu, sınır hatlarında vurulanlar ve kuşkulu çocuk 

ölümleri gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmalarında ise, 2015 yılında bölgede 

16 çocuk yaşamını yitirmiş, 27 çocuk ise yaralanmıştır.   

 

Özellikle sokağa çıkma yasakları sırasında çocuklara yönelik gerçekleşen yaşam hakkı 

ihlallerini yanı sıra, katledilen çocuklara yönelik reva görülen muameleler ise dünyanın hiçbir 

yerinde görülmemiş insanlık ve savaş suçları niteliğindedir. 13 yaşındaki Cemile’nin günlerce 

cenazesinin derin dondurucuda bekletilmesinin, yine 15 yaşındaki Bünyamin’in vurulduktan 

sonra yaralı olduğu halde infaz edilmesi, ardından da cenazesinin bir cami avlusunda günlerce 

bekletilmesinin bir açıklaması olamaz. 3 aylık Muhammed bebek, 6 aylık Miray bebek, 

Baran, Mehmet Mete, Yusuf, Doğan, Adem, İbrahim, Lütfü, Serhat, Hüseyin, Şiyar, Çekvar, 

Rozerin ve daha onlarca çocuk katledilmiş ve aynı akıbete maruz bırakılmıştır. Dünyanın 

hiçbir yerinde çocuk katletmenin hiçbir izahı olamaz. Çünkü çocuklara yönelik katliamlar ve 

bu uygulamalar birer vahşettir!  

 

Sokağa çıkma yasaklarının ilanı ile kentlerde duran hayat, çocukların eğitim alanlarında da 

büyük tahribatlar yarattı. Cizre’de, Nusaybin’de, Silopi’de, Silvan’da ve Sur’da, onbinlerce 

ilk, orta ve lise öğrencileri ‘2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan mahrum bırakıldı. 

Cizre’de öğretmenlerin ilçeyi terk etmeleri istenen ve öğrencileri öğretmensiz bırakan 

uygulama ise tam bir skandal. Bunu yanı sıra, hiçbir şey olmamış gibi, hızlandırılmış eğitim 
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planlamaları ile bu sürecin telafisini yapabileceğini söyleyen hükümet yetkililerine sormak 

istiyoruz: Katledilen çocukları da geri getirebilecek misiniz?  

 

Biz insan hakları savunucuları, güvenlik güçlerinin çocuklara yönelik sınır tanımayan 

saldırgan bir ruh hali ile neden şiddet uyguladığını ve uygulanan şiddetin yarattığı suç 

hallerinin devlet tarafından neden cezasızlıkla ödüllendirildiğini, anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklarla ilgili yargı organlarınca, etkili ve adil bir soruşturma 

yürütülmemesi, faillerinin gizlenmesi ve yargı karşısına çıkarılmaması, suç işleyen kolluk 

birimlerini adeta cesaretlendirmekte, gerçekleştirdikleri ihlalleri sürdürmeye teşvik 

etmektedir.  

 

Raporumuzun ayrıntılarından yer alan veriler dikkatli incelendiğinde, bu ülkede çocuklara 

yönelik yapıcı sosyal politikaların yoksunluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkan ihlallerle 

karşılaşmak mümkün olacaktır. Sosyal ve kültürel gelişmenin belirlediği ihtiyaçlara çözüm 

olmaktan uzak sorunlu politikalarla çocuklar, yine mağdur olmuş, yine hak ihlalleri ile yüz 

yüze bırakılmıştır. Eğitim, sağlık, barınma, özgürlük ve güvenlik gibi temel hak ve hürriyetler 

ihlal edilmiştir. 

 

2015 yılında başta Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde olmak üzere bölge cezaevlerinde, 

çocuklara yönelik yapmış olduğumuz izleme ve tespit çalışmalarında cezaevlerinin fiziksel 

koşullarının yarattığı ihlaller bir yana, işkence ve kötü muamele, sağlık sorunları, sosyal 

etkinliklerden mahrum bırakılma, psikolog desteğinden yoksun bırakılma gibi pek çok ihlalin 

yaşandığı görülmüştür. Yine çocukların büyük bir kısmı işkenceyle gözaltına alınmış, fiziksel 

şiddete maruz bırakılmıştır. Çocuklar neyle suçlandıklarını dahi anlamadan cezaevlerine 

konulmuş, uzun bir soruşturma sürecinden geçirilmişlerdir. Ağır hasta olan çocukların 

tedavileri engellenmiş, cezaevi yönetimince keyfi tutum ve davranışlarla baş başa 

bırakılmışlardır. 

  

2015 yılında, aile içinde ve toplumsal yaşamda da çocuklara yönelik şiddet devam etmiştir. 

2015 yılında 19 çocuk intihar ederken, 2 çocuk ise teşebbüste bulunmuştur. 7’si aile içi şiddet 

olmak üzere 11 çocuk katledilmiş, aynı şiddet sonucu 8 çocuk yaralanmıştır. 8 çocuk ise,  

toplumsal alanda cinsel istismara maruz kalmıştır. 

 

Çocukların yaşam hakkını savunmak ve çocuklara yönelik hak ihlalleri ile mücadele etmek, 

en temel ve insani sorumluluktur. Bu temelde biz insan hakları savunucuları olarak, tüm 

toplumsal kesimleri çocuklarımızın her alanda maruz kaldığı şiddete karşı duyarlı olmaya ve 

demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. 

 

Çocuk kahkahalarına, silah, tank ve top seslerinin karışmadığı barış dolu bir dünya 

umuduyla…  

 

 

 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ  
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   ÖLÜ YARALI 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

YARGISIZ İNFAZ (Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar)  61 55 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralanlar 2  

Faili Meçhul Saldırılar Sonucu Ölen ve Yaralanlar  2 

Silahlı Çatışmalar Sırasında Ölen ve Yaralananlar 1 1 

Not: Silahlı Çatışmalar sırasında patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan çocuklarda bu rakama dâhildir. 

Sınır Hatlarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalar 1 1 

Mayın ve Sahipsiz Bırakılan Patlayıcılar Sonucu Ölüm ve Yaralanmalar 4 23 

Kuşkulu Çocuk Ölümleri 8  

Çocuk İntiharları 

İntihar 19 

Teşebbüs 2 

Aile İçi Şiddet 

Ölü 7 

Toplumsal Alanda Şiddet 

Ölü 4 

Yaralı/Şiddet 6 

Tecavuz 4 

Taciz 4 

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER 

Gözaltınına alınanlar 400 

Tutuklananlar  66 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 5 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 13 

Okulda Şiddet 4 

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

Haklarından Soruşma Açılanlar 16 

Uzaklaştırma Cezası Alanlar 10 

Okuldan Atılanlar 6 
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ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

 
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülenler ve Yaralananlar 

 

06 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İdil Caddesi üzerinde gerçekleşen 

protesto gösterisine polis tarafından müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında zırhlı polis 

araçlarından açılan ateş sonucu, Ümit Kurt (14) isimli çocuk, kalbine isabet eden kurşunla 

yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, boş arazide oyun oynayan çocuklara 

polis tarafından ateş açıldı. Hedef gözetilerek açılan ateş sonucu Nihat Kazanhan (12) isimli 

çocuk, başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen 

Kazanhan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

  

15 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesine, bağlı Çarıklı köyünde hayvanlarını 

otlatan R. D. (18) isimli çocuk, yol kenarında koyunlarını otlattığı ve ateş etrafından ısındığı 

sırada, tarfik polisleri oldukları iddia edilen kolluk kuvvetlerini tarafından açılan ateş sonucu 

ayağından yaralandı.  

 

25 Şubat 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Silopi'ye doğru giden askeri araçtan 

hiçbir olay olmamasına rağmen çevreye rastgele atılan gaz bombası fişeğinin, Selman Akbay 

(11) isimli çocuğun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.  

 

12 Mart 2013 tarihinde Van’ın Muradiye ilçesinde, buluan Yavuz Selim Mahallesi'nde bir 

evin bahçesinden çıkan sivil bir polisin ateş açmaya başladığı ve mahallede oynayan Selim 

Deniz (17) isimli çocuğu yaraladığı iddia edildi. Saldırıya maruz kalan Deniz ve 

beraberindeki çocukların beyanlarına göre, Necmettin Nazlıgül'e ait evin bahçesinden çıkan 

bir kişinin hırsız sanılarak durması istenildi. Bu uyarı üzerine sözkonusu polis, silahına 

davranarak çocuk ve gençlerin bulunduğu gruba, tek el ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Selim 

Deniz isimli çocuk yaralandı.  

  

16 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır şubesine başvuru yapan Sultan Dağtekin, şu 

beyanlarda bulundu:  “14.03.2015 tarihinde Cumartesi günü saat 17.15 sıralarında yaşları 

küçük 5-10 çocuk Anzele parkında oyun oynarken Toma polis aracı gelirken çocuklarda 

Tomaya taş atmışlar. Benim çocuğum henüz 2 yaşında ve konuşmayı dahi beceremiyor. 

Parkın yanında ağabeyimin bir dükkânı bulunmaktadır. Çocuğum dükkânın kapısında 

oynarken toma tazyikli suyu direk çocuğuma sıktı. Çocuğum suyla beraber sürüklenerek yere 

düştü. Kafasını çarptı. O anda ambulans çağırdık. Apar- topar hastaneye götürdük. 1 saat 

gözlem altında kaldı. Tetkikler yapıldı. Alnında 2x2 morluk var e şuan çocuğumun ruhsal 

durumu iyi değildir. Çocuğumu pedagoga götüreceğiz. Hastane bize rapor vermedi. Bizde 

çocuğum için karakola şikâyette bulunduk. Orada bulunan polis bize hakaret etti ve bizi tehdit 

etti. Bize biz bunu bilerek yaptık yani suyu bilerek sıktık, dediler. Ben suyu sıkan memurdan 
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ve karakoldaki polisten şikâyetçiyim. Sizden hakkımı savunmak için hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.” 

  

12 Mayıs 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesi, Yafes Mahallesi'nde, çevre yolu yakınında 

boş bir alanda misket oynayan bir grup çocuk “taş attıkları” gerekçesiyle polis müdahalesine 

maruz kaldı. Çocuklara zırhlı araçtan gaz bombası atıp, plastik mermi sıkan polisler, M.A. 

isimli bir çocuğu gözünden yaralandı.  

 

27 Temmuz 2015 tarihined Şırnak'ın Cizre ilçesinde. protesto gösterilerine müdahale eden 

polis tarafından açılan ateş sonucu, olayları evlerinin balkonundan izleyen M.E.O. (17) isimli 

çocuk, vücuduna isabet eden kurşunla çenesinden yaralandı.  

 

30 Temmuz 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, seyir halinde bulunan sivil bir araç, 

polis tarafından durdurulmak istendi. Önü kesilerek duran araçtan inen 4 kişi, Cudi 

Mahallesi'ne doğru kaçmaya çalışırken zırhlı araçlarda bulunan polislerce yaylım ateşine 

maruz kaldı. Açılan ateş sonucu Hasan Nerse (17) isim çocuk ağır yaralandı. Olay yerine 

gelen ambulansla hastaneye götürülen Nerse, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

07 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Başak mahallesinde çıkan olaylarda 

polis tarafından açılan ateş sonucu, Mehmet Hıdır Tanboğa (15) isimli çocuk vurularak 

yaşamını yitirdi.  

 

08 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri 

Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi'nde protesto gösterisi düzenleyen gruba polis, gaz 

bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında etrafa çok sayıda ve 

rastgele gaz bombalarından atılırken, bir gaz bombası fişeği, Yusuf Apartmanı’nın ikinci 

katında balkonda uyuyan Büşra Aktoprak (6) isimli çocuğu isabet etti. Karnınıdan yaralana 

Aktoprak, isimli çocuğu isabet etti. Karnına isabet eden gaz bombası fişeği nedeniyle 

yaralanan Aktoprak, tedavi altına alındı.  

 

10 Ağustos 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Musa Aydın, şu 

beyanlarda bulundu: “Kardeşim Beytullah Aydın (11 yaşında), yukarda belirttiğim adreste 

beraber oturuyoruz. Ben ve babam Diyarbakır dışındaydık. Ben olayı internette öğrendim. 

31.07.2015 tarihinde eve geldim. Kardeşim 26.07.2015 tarihinde saat 15.30 civarında 

öğretmenler caddesinde meydana gelen olaylarda polis tarafından kovalanırken, kardeşim 

korkudan Değirmen apartmanına giriyor ve üst katta kadar çıkıyor. Oradan havalandırmaya 

düşüyor. Bu şekilde yaşamını yitirmiştir. Daha önce de 210 günlük iken evin içine polisler 

tarafından biber gazı atılmış ve ölümden kurtulmuştu. Kardeşimin olaylarla hiçbir ilgisi 

yoktur. Kardeşimin ölümüne sebep olan polislerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.”   (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

13 Ağustos 2015 tarihinde Ağrı’ın Diyadin İlçesinde, ilçe merkezinde çıkan silahlı çatışma 

ardından, özel harekat timleri tarafından ilçe merkezinde bulanan mahallelere yönelik 

operasyon başlatıldı. İlçe merkezinde bulunan bir fırında çalışan ve çatışmalardan duydukları 

korku nedeniyle fırının odunluğuna girerek kendilerine korumaya çalışan Orhan Arslan (16) 

ve Emrah Muhammet Aydemir (14) isimli çocuklar, özel harekat timleri tarafından vurularak 

infaz edildi.  
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21 Ağustos 2015 tarihide Mardin Nusaybin ilçesinde, Barış Mahallesi'nde düzenlenen 

protesto gösterisine yönelik polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasınanda polis tarafından 

açılan ateş sonucu, evinin balkonunda duran İsa Dağ (3) isimli çocuk,  kafasının sağ üst 

kısmına isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

27 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Nur Mahallesi'nde bulunan Garnizon 

Komutanlığı'na yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine bir süre 

devam eden çatışma sona erdi. Çatışma ardından özel harekat polisleri ve keskin nişancılar 

tarafından açılan ateş sonucu, Baran Çağlı (7) ve Mehmet Emin Yanaş (10) isimli çocuklar 

yaşamını yitirdi.  

 

27 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde M.D. isimli 

17 yaşındaki çocuğun, babasının talebi üzerine kasaptan et aldıktan sonra eve döndüğü sırada 

polisin silahlı saldırısı sonucu ayağından yaralandığı ve darp edildiği iddia edildi. Nusaybin 

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.D. olay anına ilişkin şunları anlattı: "Eve 

gidiyordum ve yolda bulunan polisler üstüme ateş açtı. Daha sonra yere düştüm ve bilinç 

kaybı geçirdim. Gözlerimi hastanede açtım." 

 

27 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde, Girne Caddesi 

üzerinde gerçekleşen protesto gösterileri sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu, aynı 

bölgede evlerinin önünde bulunan Ramazan (16) ve Serdar Yılmaz (17) isimli kardeşler, 

isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.  

 

27 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ilinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde gösteri düzenleyen 

gençlere polis müdahalesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında, güvenlik güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu Adem İrtegün (16) isimli çocuk, boğazına isabet eden kurşunla 

yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen İrtegün, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

29 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından bir araca ‘dur 

ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle açılan ateş sonucu, araç içersinde bulanan Mazlum Turan (16) 

isimli çocuk, ensesine isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.  

 

31 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'nin 52. 

Caddesi'nde bulunan evlerinin damında uyuyan 55 yaşındaki Fatma Ay ve 14 yaşındaki kızı 

Berfin Ökten, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nde 

konuşlandırılan keskin nişancı polisler tarafından açıldığı iddia edilen vuruldu. Açılan ateşle 

vurulan 14 yaşındaki çocuğun çığlıkları ile uyanan anne Ay, kızının yardımına koştuğu sırada 

ikinci bir atışla vuruldu. Anne Ay ve çocuğu ağır yaralı olarak Silopi Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılırken, anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna isabet eden kurşunla 

yaralanan Ökten ise, tedavi altına alındı.  

 

01 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esentepe ve Esenyurt 

mahallelerinde protesto gösterilerine müdahale eden Özel harekat timleri, etrafı rastgele 

taradı. Panzerden açılan ateş sonucu, bacağından 2 ve kafasından 1 kurşunla vurulan Ali 

Kaval (18) isimli çocuk, ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaval, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

01 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ilinde, Vakıfkent Mahallesi'nde protesto gösterisi 

düzenleyen gençlere, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında kobra tipi zırhlı 
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araçlardan açılan ateş sonucu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle Cevdet Şenlik (18) 

isimli çocuk yaralandı.  

 

05 Eylül 2015 tarihinde Şırnak Cizre ilçesinde, Nur mahallesinde çevrede konuşlanan 

keskin nişancıların açtığı ateş sonucu H.B. (16) ve Barış İşçen (16) isimli çocuklar vurularak 

ağır yaralandı. Yaralanan çocuklar, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

06 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu, Cemile Çağırga (13) isimli çocuk 

yaşamını yitirdi.  

 

07 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Magi (12) isimli çocuk, 

vurularak ağır yaralandı. Magi, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

07 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, keskin nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu Osman Çağlı (18) isimli çocuk, 

karnına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Abluka nedeniyle hastaneye götürülemeyen 

Çağlı, kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. 

 

07 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinnde, ilçe girişinde bulunan Şapatan 

Karakolu'na bağlı askerlerin yoldan geçen sivil bir minibüsü açtığı iddia edilen ateş sonucu, 

Afganistan vatandaşı Minlal Kerimi (10) isimli çocuk ağır yaralandı. Kerimi, kaldırıldığı 

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

08 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Orhan Doğan Caddesi üzerinde açık olan bir fırına ekmek almaya gittiği belirlenen 

5 yaşındaki çocuklar Botan İmrağ, Emir İmrağ ve Murat Babayiğit, zırhlı araçlardan açılan 

ateş sonucu, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

  

08 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde, İlçe Jandarma Komtanlığı'ndan açılan 

ateş sonucu 13 yaşındaki Mustafa Yalıç isimli çocuk, kafasına isabet eden kurşunla yaralandı. 

 

09 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinde, protesto gösterileri sırasında güvenlik 

güçleri tarafından açılan ateş sonucu Bilal Meygil (16) isimli çocuk, vurularak ağır yaralandı. 

Batman’da tedavi altına alınan Meygil, 29 Eylül 2015 tarihinde tedavi gördüğü sırada 

yaşamını yitirdi.  

 

10 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, keski nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu, Sait Nayici (16) ve Zeynep 

Taşkın (17) isimli çocuklar yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında Berxwedan Taşkın (11 

Aylık) isimli bebek ise yaralandı.  

 

11 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, keskin nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu Selman Ağar (10) isimli çocuk, 

başından vurularak yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan götürülen Ağar, 

kurtarılamayarak yaşamın yitirdi.  
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11 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Nur Mahallesi'nden Cudi Mahallesi'ne geçmek isteyen Bünyamin İrci (15) isimli 

çocuk, polis tarafından hedef gözetilerek göğsünden ve kafasından vurularak yaşamını yitirdi.  

 

12 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulanan Fatih Mahallesi'nde, 

Cizre’de yaşanan sivil ölüm olaylarını protesto eden yurttaşlara polis, gerçek mermiler ve gaz 

bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Ruken Demir (18) isimli çocuk, zırhlı 

polis aracından açılan ateş sonucu, kafasından vurularak yaşamını yitirdi. 

 

14 Eylül 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan N.G.C., şu beyanlarda 

bulundu: “13.09.2015 tarihinde 20.00-21.00 sıralarında, Seyrantepe Toki 3. Etap mevkiinde 

bulunan evlerinin önünde silah sesleri duyduğunu, pencereden baktıklarında, “biz polisiz 

kimse yaklaşmasın” diyen sivil giyinişli 6 kişinin, 3 çocuğu silahla yaralandığını ve akabinde 

çocukları tekmelediklerini gördüğünü söyledi.  Polis olduklarını düşündüğü şahısların 2 

araçlarının bulunduğunu, birinin HONDA marka diğerinin ise TOYOTA marka olduğunu, 

basında bu konu ile ilgili görüntülerin olduğunu, konu ile ilgili suç duyurusunda 

bulunulmasını talep ediyorum.”  

 

15 Eylül 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Emine Denli, şu 

beyanlarda bulundu: “03.09.2015 tarihinde Bağlar Körhat Semtinde çıkan olaylarda oğlum 

Ahmet Denli (16), polisler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Sağ vücudunun yan 

tarafından giren kurşun sol eline değerek parmaklarını kopardı ve şuanda Dicle 

Üniversitesinde ameliyat edilmiş olduğunu öğrendik. Hastaneye gittik oğlumuzu bize 

göstermediler ve bize vermediler. Mahkeme kararı ile çocuk yurduna göndereceklerini 

söylediler. Bizden habersiz hastaneye götürüp ameliyat etmişlerdir. Şuanda Dicle 

Üniversitesinde yatmaktadır. Hastanede yanında kalıyoruz.  Yurdun personelleri de gidip-

geliyorlar. Oğlumun hastaneden çıktığı gibi yurda götüreceğiz diyorlar. Çünkü mahkeme 

kararı var, diyorlar. Çocuğumun bana verilmesini ve çocuğumu bu hale getirenlerden 

şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  
 

15 Eylül 2015 tarihinde Van'ın merkez Edremit ilçesinde,  Şehit Fırat Mahallesinde 

gençler ile polis arasında çıkan çatışmalar sırasında, Vedat Balık (18) isimli genç, polis 

tarafından açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.  

 

16 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Fırat ve Devrim mahallelerini 

birbirine bağlayan Ahmet Kaya Köprüsü'nde sivil ölüm olaylarını protesto etmek amacıyla 

gösteri düzenleyen genç bir gruba polis, polis gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. 

Müdahale sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu, S.B. (14) isimli çocuk, sol bacağına ve 

ayağına isabet kurşunlarla yaralandı.  

 

16 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çıkan olaylarda polis tarafından 

açıldığı iddia edilen ateş sonucu Bilal Mengil (16) isimli çocuk, karnına isabet eden mermiyle 

yaralandı. Batman Özel Dünya Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mengil, 28 Eylül 2015 

tarihinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

27 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından atıldığı iddia edilen roketatar mermisinin bir eve isabet 

etmesi sonucu, Elif Şimşek (8) isimli çocuk yaşamını yitirdi. Aynı evde bulunan diğer aile 
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üyeleri anne Bedia Şimşek (45), kızları Avaşin (10), Pelda (13) ve oğlu Ahmet Şimşek ağır 

yaralandı. 

  

29 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından açılan ateş sonucu, 

Berat Güzel (12) isimli çocuk, kurşunların isabet etmesi sonucu vurularak yaşamını yitirdi. 

 

01 Ekim 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Tepedam Mahallesinin zırhlı askeri 

araçlarla ablukaya alınması üzerine uygulamaya tepki gösteren yurttaşlara, askerler tarafından 

ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Saime Elmas (14) ve Ömer Faruk Satılmış (16) isimli çocuklar, 

yaralandı. Tedavi altına alınana çocuklardan Satılmış, 05 Ekim 2015 tarihinde tedavi gördüğü 

sırada yaşamını yitirdi. 

 

02 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Vedat Akcanım (16) isimli çocuk 

vurularak yaşamını yitirdi.  

 

03 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, açılan ateş sonucu Barış Çakıcı (10) ile soy ismi öğrenilemeyen Deniz (17) isimli 

çocuklar yaralandı. Abluka nedeniyle hastaneye götürülemeyen çocuklar, yaşamını yitirdi.  

  

04 Ekim 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından 

mahallere yönelik yapılan top atışları nedeniyle, Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde Remzi Çılgın 

ve isim öğrenilemeyen 12 yaşındaki oğlu şarapnel parçaları ile yaralandı. Fırat Mahallesi'nde 

ise Yusuf Demirtaş (12) isimli çocuk, gözlerine isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. 

  

06 Ekim tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, bir evin odunluğunda Doğan İnce (16) isimli çocuk ile birlikte 3 genç daha, 

vücutları parçalanmış ve infaz edilmiş halde bulundu.  

 

09 Ekim 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yeşildere mahallesinde 

güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Adem Sevinç (17) isimli çocuk, sırtına isabet 

eden kurşunlarla vurularak yaşamını yitirdi. 

  

10 Ekim 2015 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'ni ablukaya alan 

özel hareket timlerinin tarafından çevreye rastgele açılan ateş sonucu Özcan Can (16) isimli 

çocuk, bacağından vurarak yaralandı. Yaralı çocuk olaya anını ilişkin şunları söyledi: "Biz 3 

arkadaştık, geziyorduk. Bir baktık ki polis rastgele ateş ediyor. Kurşunlar bize değmesin diye 

kaçtık. Ardından polisler bizleri kovaladı. Bir yerde sıkıştık. Polisler etrafımızı sardı. Ondan 

sonra silahı başımıza dayayıp küfür ettiler. Ayağımdan yaralı olmama rağmen ayağımı, her 

yerimizi darp ettiler. Diğer arkadaşlarımı da çok kötü dövdüler ve onları polis aracına 

bindirip götürdüler. Polis keyfi olarak saldırdı. Biz zaten hiçbir şey yapmamıştık, sadece 

korktuğumuz için kaçtık." 

 

10 Ekim 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu İdris Cebe (18) isimli genç, kafasına 

isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.  
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16 Ekim 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, protesto gösterisine güvenlik 

güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Diyar Akın (16) ile Azad Ertaş (17) vurularak yaşamı 

yitirdi.  

 

19 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Fırat Gensur (16) isimli çocuk, 

bacağından ve sırtından vurularak yaşamını yitirdi.  

 

19 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Ekrem Şen, şu 

beyanlarda bulundu: “12.10.2015 tarihinde saat 08.00 civarında kızım Helin Hasret Şen (12 

yaşında), evden fırına ekmek almak için çıktı. Evden yaklaşık 100 metre uzaklaşırken ondan 

200-300 metre uzaklıkta bulunan polis panzerinden üç el ateş edildi. Bir kurşun sağ göz 

yanından girmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Durumu gören komşular kızımı 

yaralıyken almaya çalışıyorlar ancak onlara da ateş açılıyor. Kızım bu şekilde 2 saatte yakın 

orada kalıyor. Daha sonradan ambulans olay yerine geliyor ve kızımı hastaneye, oradan da 

morga götürüyorlar. Polisin ateş ettiğini birçok komşum tarafından görülmüştür. Ben daha 

sonra isimlerini bildireceğim. Kızım vurulduğu an hastaneye kaldırılmış olsaydı belki 

kurtarılabilirdi. Ancak buna izin verilmedi. Kızım hayatını kaybettikten sonra hiçbir devlet 

yetkilisi bizimle irtibata geçmediği gibi herhangi bir açıklamada dahi bulunmamışlardır. 

Kızımı vuran polislerden, sorumlulardan şikâyetçiyim. Hepsinin tespit edilerek 

yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Konu ile ilgili gerek cezai, gerek idari ve 

gerekse hukuksal tüm konulardan sizden yardım talep ediyorum.”  
 

22 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Mehmet İhsan Koç, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Koç (18 yaşında), 04.10.2015 günü akşam saat 06.30 

civarında yemekten sonra dışarı çıktı. Yaklaşık bir saat sonra diğer sokaktan silah sesleri 

geldi. Silah sesleri evimize kadar geldi. Saat 21.00’da oğlumun telefonundan bir kadın, eşimi 

aradı ve oğlunuz vuruldu ve öldü dedi. Ben telefonu aldım nerede olduğunu sordum ve oraya 

doğru yola çıktım. Olay İskanevleri ile Kuruçeşme arasında ara caddede olmuştu. Ben 

gittiğimde ambulans vardı ama oğlumun yanına gitmeme izin vermiyorlardı. Polisler hala gaz 

bombaları atıyordu bir taraftan da silah sıkıyorlardı. 10-15 dakika sonra oğlumu alıp 

ambulansla götürdüler. Bizi ambulansa almadılar. Fakülteye gelin dediler. Fakülte ve 

araştırmada yoktular. 112 acil’i aradık bize memoril’e götürüldüğünü söylediler. Orada 

oğlumu teşhis edip aldım. Araştırma hastanesine götürüldük. Savcılık talimatıyla oradaki 

işlemlerden sonra oğlumu defnettim. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak istiyorum. 

Sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı istiyorum.”  

 

23 Ekim 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi 710'uncu Sokak'ta,  

172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan askeri lojmanların üzerinde konuşlanan askerler 

tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu M.D. (16) isimli çocuk, vurularak yaralandı.  

  

23 Ekim 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş 

sonucu, Mustafa Aşlığ (16) isimli çocuk, başına isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Polis 

ablukası nedeniyle hastaneye götürülemeyen Aşlığ, yaşamını yitirdi. 

  

03 Kasım 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ne 

operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucu, Çetin 

Dara (18) isimli çocuk, kalbinden vuruldu. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde götürülen Dara, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
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07 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, özel harekat timleri 

tarafından açılan ateş sonucu, Ferhat Doğru (18) isimli yurttaş, ağır yaralandı. Dicle 

Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Doğru, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

11 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

açılan ateş sonucu, Abdullah Güney (7 yaşında- bombaatar parçasının vücuduna isabet etmesi 

sonucu) ile İbrahim Yazkent (12 yaşında- sağ bacağına isabet eden kurşun) isimli çocuklar 

vurularak yaralandı. 

  

14 Kasım 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından açılan ateş sonucu, evinin önünde bulunan C.Ç. (7) isimli çocuk 

ağır yaralandı.  

 

15 Kasım 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 5 çocuk annesi Selamet Yeşilmen isimli kadın, kobra tipi zırhlı araçlardan açıldığı 

iddia edilen ateş sonucu, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. 

Yeşilmen yanında bulanan Fikret (17) ve Sevcan (9) isimli iki çocuğu da, kollarından ve 

ayaklarından kurşunla yaralandı.  

 

21 Kasım 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında, güvenlik güçleri tarafından atıldığı iddia edilen bomba nedeniyle, 3 kişi 

yaralandı. Patlama nedeniyle ayakları çeşitli yerlerden kopan 3 kişiden Sait İmat Arıcı (17) 

isimli çocuk yaşamını yitirdi. 

 

28 Kasım 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Mahallesinde Saat 03.00'de 

telefonla konuşmak için evinin damına çıkan Nasip Yeşil (18) isimli çocuk, Süleyman 

Demirel İlköğretim Okulu'na konuşlanan polisler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu 

yaşamını yitirdi.  

 

30 Kasım 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yafes ve Orhan Doğan caddelerine 

konuşlanan zırhlı araçlardan açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Abdullah Cilasun isimli çocuk 

kalçasına aldığı kurşunla ağır yaralandı.  

  

06 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dicle Mahallesinde polis ve özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu, Delal 

Çiftçi (15) isimli çocuk yaralandı.  

 

07 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Fırat Mahallesi'nde polis tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu M. A. (12) 

isimli çocuk, sol omzuna isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

12 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Abdulkadirpaşa Mahallesi Dilek Sokak'ta bulunan evinin önüne çıkan Hakan 

Doğan (15) isimli çocuk, zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır 

yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine götürülen Doğan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

  

12 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yaşayan yüzde 50 engelli Ferhat Kartal 

(15) isimli çocuk, Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen zırhlı bir polis aracından açıldığı 
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iddia edilen ateş sonucu vurularak yaşamı yitirdi. Otopsi işlemleri için Şırnak Devlet 

Hastanesi'ne götürülen Kartal’ın yapılan otopsi işlemlerinde, vücudunda 12 mermi izi 

olduğunu tespit edildi.  

 

14 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

yasağına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde, Şiyar Salman (18) isimli çocuk, polis 

tarafından hedef gözetilerek açılan ateş sonucu, vurularak yaşamını yitirdi.  

 

14 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çıkan şiddetli çatışmalar sırasınad güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, 

Muhammed Akyüz (16) isimli çocuk yaralandı. 

  

15 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağını, Cudi 

mahallesinde protesto eden yurttaşlara polis tarafından açılan ateş sonucu, Ferhat Tanış (11) 

isimli çocuk, kafasından vurularak ağır yaralandı.  
 

16 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı araçlardan açıldığı iddia edilen ateş sonucu, H.A. ve İbrahim Bulca (12) isimli 

çocuklar vurularak yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklardan 

H.A., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

17 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Yafes Mahallesi'nde polis tarafından atılan bombaatarın bir eve isabet etmesi 

sonucu, Aras Çömlek isimli çocuk yaralandı.  

 

17 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından açılan ateş sonucu Çam sokakta evinin önünde bulunan Davut 

Yanık (14) isimli bir çocuk, vurularak yaralandı.  

 

18 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Cudi Mahallesi'ndeki evinin 

önünde oynayan A. (11) isimli çocuk, ayağından vurularak yaralandı. 

  

18 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, paletli tanklardan atılan topların bir eve isabet etmesi sonucu, İbrahim Akan (15) 

isimli çocuk yaşamını yitirdi. K. isimli bir çocuk ise yaralandı.  

 

18 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, M. (13) isimli çocuk, vücuduna bomba atar parçalarının isabet etmesi sonucu 

yaralandı.  

 

19 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, askeri tanklardan atılan top mermisinin Nuh Mahallesi'nde bulunan bir eve isabet 

etmesi sonucu, Reşit Eren (17) ve Axîn Kanat (16) isimli çocuklar yaşamını yitirdi.  

 

19 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, İbrahim Bilgiç (18) isimli çocuk, 

göğsünden vurularak yaralandı. Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Bilgin, 

yaşamını yitirdi. 
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19 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, özel harekat polisleri tarafından açılan ateş sonucu Cebbar Çelik (18) isimli çocuk, 

bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

19 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından açılan ateş sonucu Lütfü Aksoy (16) isimli çocuk, vurularak 

yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi tedavi altına alınan Aksoy, 23 Aralık 2015 tarihinde tedavi 

gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

20 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, 7 aylık hamile Güler Yanalak (32) isimli kadın, karnına isabet eden kurşun 

nedeniyle ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yanalak'ın, 

ameliyatla bebeği alındı. (20.12.2015 / DİHA) 

 

20 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi mahallesinde polis tarafından açılan ateş sonucu Zeynep Yılmaz (40) isimli 

kadını vurularak yaşamını yitirdi. Yılmaz vurulduğu sırada yanında bulunan bebeği Yusuf 

Soslu’da (1 yaşında), evin içine isabet eden mermi ile sırtından yaralandı.  

 

21 Aralık 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Hüseyin Çubuk, şu 

beyanlarda bulundu: “Benim Oğlum (Çekvar Çubuk) 27.11.2015 Cuma günü saat 12.30 

civarında okuldan gözaltına alındı. Emniyette oğlumun okuldan yapılan şikâyet ve oğlumun 

bombacı olduğunu söylemeleri üzerine tutuklandığını söylediler. Aynı gün oğlumun olayla bir 

ilgisi olmadığı için serbest bıraktılar. Cumartesi- Pazar evdeydi. Pazartesi okula gitti. Salı 

günü de okula gitmek için evden çıktı ve bir daha eve dönmedi. Ertesi gün sabaha kadar 

aradık bulamadık. Çarşamba akşamı MED NUÇE TV de gördüm. Araştırma hastanesindeydi. 

Savcının izni olmadan oğlumu morgdan alamadım. Savcı güvenlik olmadığı gerekçesiyle 

Perşembe sabah saat 9’da geldi. Oğlumu teşhis ettim. Oğlumu Yeniköy mezarlığına defnettim. 

Oğlumu devlet Sur’da 3 kurşunla öldürdü. Orada barış anneleri onu görmüş. Hastaneye 

kaldırmak istemişler, polis engelleyip tehdit etmiş. Oğlum 5 saat yerde kaldı. Resmen 

oğlumun ölmesini beklemişler. Oğlumun otopsi raporu vardır. Babası olarak oğlumun haksız 

yere öldüren devlet güvenil memurlarından şikâyetçi ve davacıyım. Oğlumun yaşam hakkı 

ihlal edildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

 

21 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, polis tarafından açılan ateş sonucu Mevlit Şimşek (11) ve Yakup Yıldırım (17) 

isimli iki çocuk yaralandı.  

 

21 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Karşıyaka Mahallesi'nde tanklardan atılan top mermilerinin bir eve isabet etmesi 

sonucu, evde bulunan Mehmet Mete Kutluk (11) isimli çocuk yaralandı. Eve gelen top 

mermisi şarapnelinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kutluk, hastaneye 

yetiştirilemeden yaşamanı yitirdi. 

 

21 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, tarlada gezen çocuklara plastik 

mermilerle ateş açan polis, M.B. (17) isimli çocuğu başından yaralandı.  
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22 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, zırhlı araçlardan açılan ateş 

sonucu, Serhat Turan (12) isimli çocuk top oynadığı sırada bacağından vurularak yaralandı.  

 

22 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde,  Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağı çıkma 

yasağı sırasına yönelik protesto gösterilerinde, Seyrantepe mahallesinde polis tarafından 

açılan ateş sonucu, Şiyar Baran (13) isimli çocuk, vurularak yaşamını yitirdi. 

 

26 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan yaylım ateşi sonucu, kurşunların bir eve isabet 

etmesi sonucu Miray İnce (6 Aylık) isimli bebek, yaşamını yitirirdi.  

 

28 Aralık 2015 Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 

güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Adem İşliyem (16) isimli çocuk vurularak 

yaralandı. 

  

28 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Hüseyin Ertene (16) isimli çocuk, 

göğsünden vurularak yaşamını yitirdi. 

 

28 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, kobra tipi zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu, bir araç içerisinde bulunan Emin 

Demir (13) isimli çocuk, vurularak yaralandı. Yafes Mahallesi'de açılan ateş sonucu ise, 16 

yaşındaki Zehra Durma isimli çocuk, kolundan yaralandı.  

 

28 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Hüseyin Selçuk (6) isimli çocuk, 

kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.  

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 

 

 

12 Şubat 2015 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, M. Salih Aksoy (17) isimli çocuk, 

Yukarı Menteşi Mahallesi dışında hayvanlarını otlattığı sırada, DEDAŞ’a ait elektrik 

trafosuna (kapıları açık ve kabloları dışarıda) temas etmesi sonucu, elektrik akımına 

kapılarak ağır yaralandı. Derik Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Aksoy, yapılan tüm 

müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  

 

04-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında, hastalanan ancak abluka nedeniyle hastaneye götürülmesine güvenlik güçleri 

tarafından izin verilmeyen Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük) isimli bebek, 

rahatsızlığının artaması üzerine yaşamını yitirdi.  

 

Faili Meçhul Saldırı Sonucu Ölen ve Yaralanlar 

 

16 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde,  Konak Mahallesi'nde 

bulundukları sırada H.K. (17) ve M.V.U. (17) isimli çocuklar, nerden geldiği ve kim 

tarafından atıldığı belirlenemeyen kurşunların kendilerine isabet etmesi sonucu yaralandı. 

Yaralanan çocuklar, Silvan Devlet Hastanesi götürüldü.  
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Silahlı Çatışmalar Sırasında Ölen ve Yaralananlar 

 

18 Haziran 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, merkezine 56 kilometre 

uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde, askerler ve HPG militanları arasında çatışma çıktı. 

Yaşanan çatışma atılan havan topu mermisinin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda, evin 

bahçesinde bulunan Mizgin Tire (15) isimli çocuk, kolundan, bacağından ve kulağından 

yaralandı. Tire, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.  

 

30 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinnde, Bağlar Mahallesi Büyükçeşme 

Caddesi üzerinde, HPG militanları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 

patlama bölgesinde bulunan Fırat Simpil (13) isimli çocuk yaşamını yitirdi. 

 

Sınır Hatlarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalar 

 

28 Temmuz 2015 tarihinde, Urfa'nın Akçakale ilçesinin 5 kilometre batısında yer alan 

Yapse köyüne sınırdan geçmeye çalışan Rojavalı bir aileye, sınır tellerini aştıkları sırada 

Türkiye askerleri tarafından ateş açıldı. Ailenin 6 yaşında ve ismi öğrenilemeyen çocukları, 

açılan ateş sonucu yüzünden ve parmağından yaralandı.  

 

15 Ağustos 2015 tarihinde, Türkiye sınırında bulunan Rojava'nın Girê Spî kentine bağlı Girê 

Sor köyü yakınlarında 40 kişilik sivil bir grup, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu 2 kadın 

yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında vücuduna 10’u aşkın mermi isabet 

eden Mihemed Hesen Bunyamîn (15) isimli çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde 

aşırı kan kaybı sebebiyle yaşamını yitirdi.  

 

Mayın ve Sahipsiz Bırakılan Patlayıcılar Sonucu 

 

23 Mart 2015 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesine, ilçeye bağlı Bayıryüzü köyünde Lokman 

Bekiz (16) isimli çocuk, hayvanları otlattığı sırada arazide bulunan mayına bastı. Patlama 

sonucu kol ve bacaklarından yaralanan Bekiz, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

 

12 Nisan 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyünde, bulunan 

askeri karakolun etrafındaki tel örgülerin yanına giderek koyunlarını geri getirmeye çalışan 

Mithat İliş (15) isimli çocuk, yerde bulduğu cismi kurculaması sonucu meydana gelen 

patlamada ağır yaralandı. İki elinin parmakları kopan, bacağında ve yüzünde yaralar oluşan 

İliş, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

  

13 Mayıs 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırına yakın bir bölgede, 

Muhammet Mustafa Boğa (6) isimli çocuk ve arkadaşları ile oyun oynadığı sırada mayınlı 

araziye geçti. Yerde bulduğu ve mayın olduğu tahmin edilen metal bir cismi kurcalaması 

sonucu meydana gelen patlamada, Boğa yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen 

Boğa, tedavi altına alındı.  

 

13 Haziran 2015 tarihinde Elazığ’ın Palu ilçesi Bozçanak köyü Hanönü mezrasında, 
Çetin Yıldırım isimli yurttaş Saat 17.00 sıralarında evde biriken çöplerini el arabasıyla 

dökmeye gittiği sırada bir anda patlama meydana geldi. Evlerinin 20 metre uzağında 

gerçekleşen patlamada, Çetin Yıldırım (33) ve patlama esnasında yanında bulunan çocukları 

Ensar Yıldırım (9) ile Ecrin Yıldırım (3) yaşamını yitirdi. Yapılan olay yeri incelemesinde, 

patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. 

http://www.milliyet.com.tr/siirt/
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10 Ağustos 2015 tarihinde Van'ın Edremit ilçesinde, Şehit Fırat Mahallesi Bayırlı Sokak'ta, 

buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu M.İ. (12) ile Ö.İ. (15) isimli çocuklar yaralandı. 

Patlama sonucu Ö.İ.'nin parmakları koparken, M.İ'nin ise kolundan yaralandı. Yaralı çocuklar, 

hastaneye götürülürek tedavi altına alındı.  

 

25 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari İlinde, kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 

hurdalık alanda, hurda yüklü aracın yükünün boşaltılmasından sonra meydana gelen 

patlamada Giyadin Yılmaz (56), Mevlüt Özdamar (42) ve çocukları Yiğit (10) ile Velican 

(11) yaralandı. 2’si çocuk 4 kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.  

 

12 Eylül 2015 tarihinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 8 gün boyunca süren sokağa çıkma 

yasağının ardından Nur Mahallesi'nde, yurttaşların yasak süresi içinde yaşadıklarını basın 

mensuplarına aktarmaya çalıştıkları sırada bir patlama meydana geldi. DİHA kamerasının 

kayıt halinde olduğu sırada hemen yan sokakta yaşanan patlama ile birlikte etrafı bir anda 

dumanlar kapladı. Patlamanın neden kaynaklandığını anlamaya çalışan yurttaşlar, saniyeler 

içerisinde dağılan dumanların arasında sol kolu kopan, ayakları parçalanan çocuğu fark etti. 

Patlamanın etkisi ile yere yığılan çocuğun yardımına koşan yurttaşlar tarafından, isminin 

Yusuf Şık (12) olduğu öğrenilen çocuk, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına 

alındı. 

 

12 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Koçhisar Mahallesi'nde ne olduğu 

belirlenemeyen bir cisim patladı. Patlamanın yaşandığı yerde bulunan Tahsin Uray (9) ve R.Ş. 

(9) isimli çocuklar yaralandı. Patlamada yaralanan Uray'ın bir kolu koptu ve vücudunun 

çeşitli yerlerinden yaralandı. R.Ş. ise hafif şekilde yaralandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uray, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

12 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Tekel Mahallesi'nde öğrenilemeyen 

bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada D.G. (5), A.K. (8), Z.K. (4) ve 

E.K. (10) isimli çocuklar, hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar, Silvan Devlet 

Hastanesi’nde tedavi altına alındı.  

 

28 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde, Fatihpaşa Mahallesi Altay 

Sokak'ta belirlenemeyen bir nedenle bir bombanın patlaması sonucu, bombanın patladığı 

yerde oyun oynayan M.A.T., Y.T., S.K., A.K., ve Ş.S. isimli çocuklar yaralandı. 2’si ağır 5 

yaralı çocuk, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.  

 

08 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Tekel Mahallesi'nde bulunan Fevzi 

Çakmak İlköğretim Okulu yakınında oyun oynayan çocukların yerde bulduğu ve kurcaladığı 

bir cisim patlaması sonucu, Hasan Yılmaz (9) isimli çocuk yaşamını yitirdi. Ümit Yılmaz, 

Mert Yılmaz, Mazlum Yılmaz (amca çocukları) isimli çocuklar ise yaralandı. Ağır yaralanan 

çocuklar, Silvan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.  

 

08 Kasım 2015 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Karakolu'nun etrafında 

bulup oynadıkları cismin patlaması sonucu, Menisa Fırat (11) ile Suat Fırat (10) isimli 

çocuklar yaralandı. Patlamanın ardından ağır yaralanan çocuklar, hastaneye götürülerek tedavi 

altına alındı.  

 

 

http://www.radikal.com.tr/index/kent
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Kuşkulu Çocuk Ölümleri 

 

05 Mart 2015 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir poşetin içinde 2 aylık oldukları 

tahmin edilen 2 cenin bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

13 Mart 2015 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde, Kırkgeçit köyünde 29 Ekim 2013 

tarihinden bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Nehir Aslan isimli çocuk, köyünün arka tarafında 

100 metre ilerisinde bir su kanalında ölüm olarak bulundu. Nehir kaybolduktan sonra 

ayakkabıları, evin 500 metre uzaklığında bulunmuştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

19 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Batıkent Meydanı'nda siyah poşete 

konulmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin birkaç günlük olduğu belirlenirken, nasıl öldüğü 

ve kim veya kimler tarafından bırakıldığının tespiti için inceleme başlatıldı.  

  

16 Haziran 2015 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Bağlıca köyünde Çimen Kara (16) 

isimli çocuk, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başaltıldı.  

 

26 Haziran 2015 tarihinde Muş ilinde, yakınlarının düğününe İstanbul’dan Muş iline bağlı 

Keçidere köyüne gelen ve 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren kendisiniden haber alımayan 

Azad Toktaş (3) isimli çocuk, köy çobanı tarafından köyün bir kilometre ilerisinde ölü olarak 

bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

18 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Başdönmez köyünde çobanlık 

yapan babasının yanına giden 13 yaşındaki Zeliha Canlı, yolda silahla vurulmuş halde 

bulundu. İddiaya göre, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan alanda koyun otlatan 

Mahmut Canlı isimli yurttaş, evi arayarak evde bulunan av tüfeğini yanına getirilmesini istedi. 

Babasının isteği üzerine evden av tüfeğini yanına alarak, babasının yanına doğru giden Zeliha 

Canlı'dan uzun süre boyunca haber alınamadı. Canlı'yı arayan köylüler, Canlı'nın cansız 

bedeni ile karşılaştı. 

 

03 Temmuz 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan 

Mahsum Türköz (12) isimli çocuk, evlerinde bulunan bir oda da göğsünden silahla vurulmuş 

halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

  

Çocuk İntiharları 

 

09 Ocak 2015 tarihinde Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Sümer mahallesindeki evinde F.B. (17) 

isimli bir çocuk, ateşli silah ile intihar etti. F.B., başından aldığı yara sonucu yaşamını yitirdi.  

 

10 Ocak 2015 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İsaağa Mahallesi'nde ikamet eden 

Zeynep Polat (17) isimli çocuk, odasında tavana asılı halde bulundu. 

 

15 Ocak 2015 tarihinde Maraş’ın Elbistan ilçesinde, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi 

öğrencisi B.A (15) isimli çocuk, okul çıkışında Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde 

anneannesinin evine gitti. Genç kızın evde bulunan av tüfeğini henüz bilinmeyen bir nedenle 

karnına dayadığı ve ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma 

başlatıldı. 

 

http://www.milliyet.com.tr/kahramanmaras/
http://www.milliyet.com.tr/anadolu/
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27 Ocak 2015 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Çatalca Köyüne bağlı Erdemli 

mezrasında ikamet eden Muhammet Kılıç (17) isimli çocuk, tavana astığı iple intihar etti.  
 

08 Şubat 2015 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Taşbasamak köyünde E.Y. (12) isimli 

ilkokul 6’ncı sınıf öğrencisi kız çocuğu, evlerine ait ahırın tavanına asılı halde bulundu.  
 

12 Şubat 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çubuklu Mahallesi'nde Fırat Yıldırım 

(11) isimli çocuk, evin tavanına astığı iple intihar etti.  

 

11 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Heştder köyüne bağlı Gurbloq 

mezrasında ikamet eden ve 7 aylık nişanlı olduğu öğrenilen N.O. (17) isimli kız çocuğu, 

kendini evin tavanına iple asarak intihar etti.  

 

21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Yaprakbaşı Mahallesi'nde Zozan 

Turunç (17) isimli çocuk, babasına ait pompalı tüfekle kafasına ateş açarak intihar etti.  

 

23 Mart 2015 tarihinde Van'ın Saray ilçesinde, Çartak köyünde lise öğrencisi Sevcan 

Dolan (15) isimli çocuk, babasına ait av tüfeğiyle intihar etti. Dolan'ın 3 ay önce de intihara 

teşebbüs ettiği öğrenildi.  
 

23 Mart 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Hacı Ali köyünde ikamet eden L.B. (17) 

isimli çocuk, tandır evinde kendini tavana asarak intihar etti.  

 

13 Nisan 2015 tarihinde Van ilinde, İskele Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Rabia S. 

(16) isimli çocuk, odasında babasına ait tabancayı şakağına dayayarak intihar etti.  
 

22 Nisan 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi'nde Zeyna Tugay (16) 

isimli çocuk, evin banyosunda tavana astığı iple intihar etti.  
 

28 Nisan 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Savatlı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte 

yaşayan Aslı Ebinç (15) isimli çocuk, odasında tavana asılı halde bulundu.  

 

10 Mayıs 2015 tarihinde Kars ilinde, Subatan mahallesinde Erbil Kaya 18 isimli genç 

intihar etti. 

 

20 Mayıs 2015 tarihinde Hakkari ilinde, Gazi Mahallesi’ndeki 150 metre yüksekliğindeki 

Sançaktepe’ye çıkan Z.Ç. (15) isimli çocuk, aile içinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı intihar 

etmek istedi. Uzun sıra ikna edilemeyen kız çocuğu, olay yerine gelen ailesinin ve Binevş 

Kadın Danışmanlık Merkezi görevli psikologunun ikna çabalarının ardından çıktığı tepeden 

indi.   

 

02 Haziran 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Yumruklu Mahallesi'nde İlköğretim 

5'inci sınıf öğrencisi Z.T. (11) isimli kız çocuğu intihar etti.  
 

01 Temmuz 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Sağmalı Mahallesi'nde B.Ö. (15) isimli 

çocuk, evlerine ait samanlıkta kendini iple asarak intihar etti. Baba Yusuf Ö. tarafından asılı 

bulunduğu yerden alınan B.Ö, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, 

tedavi altına alındı.  
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11 Eylül 2015 tarihinde Van ilinde, İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde ilkokul 

öğrencisi Rıdvan Abalı (12) isimli çocuk, bulunduğu evde tavana asılı bir şekilde bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

08 Kasım 2015 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Rahmankulu köyünde Şaban Vural 

(16) isimli çocuk, av tüfeğiyle intihar etti.  

 

30 Kasım 2015 tarihinde Van'ın merkez Tuşba ilçesinde, Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 

Hilal Kaya (17) isimli çocuk, evin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.  

 

28 Kasım 2011 tarihinde Van ilinde, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir 

Mahallesi'nde yaşayan ve hamile olan Şehriban Bozkurt (17) isimli çocuk, evinde kendini 

asarak intihar etti.  

 

Aile İçi Şiddet 

 

07 Şubat tarihinde 2015 Kars'ın Selim ilçesinde, Oluklu köyünde Bilal Durmuş isimli 

şahıs, babası ve dedesi ile birlikte yaşadığı eve gelerek eşi Özlem (23) ve çocukları Hüseyin 

(3) ile Hanife'yi (1) alıp köyün yaklaşık 2 kilometre dışına götürdü. Durmuş, yanında 

götürdüğü pompalı tüfekle eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.  
 

22 Şubat 2015 tarihinde Maraş’ın Elbistan İlçesinde, Pınarbaşı Mahallesi’nde Elbistan 

Belediyesi Yazişleri Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile 

Çimenlik sokaktaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, 

mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz’e saplamaya 

başladı. Anne ve kızı olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Özcan ise aynı bıçağı 

boğazına saplayarak intihar etti.  

 

10 Haziran 2015 tarihinda Malatya ilinde, İnönü Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak 

çalışan Selahattin Güneş isimli şahıs, önce yatak odasında uyuyan eşi Ayşe Güneş'i, ardından 

da yataklarında Miraç (9) ve Berrak (5) isimli çocuklarını bıçaklayarak öldürdü.  
 

15 Kasım 2015 tarihinde Antep'in İslahiye ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayşegül 

Bülbül (28) ile 4 yaşındaki oğlu Yasin Bülbül, evde boğazları kesilmiş halde bulundu. Olay 

ile ilgili inceleme başlatıldı.  

 

02 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, Seyrantepe Toplu Konut 

Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Evindar Öğüt (13) isimli çocuk, 30 Kasım günü abisi A.Ö. 

tarafından evde odasına kapatılarak katledildi. Kafasına 2 kurşun isabet eden Evindar, Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

Toplumsal Alanda Şiddet 

 

21 Ocak 2015 tarihinde Siirt ilinde, kent merkezinde bulunan Veysel Karani Mahallesi'nde 

oturan B.G. (12) isimli öğrenci, okuldan çıkıp eve giderken yolda bilinmeyen bir nedenden 

ötürü iki kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişilerin saldırısına uğrayan B.G., vücudunun 18 yerinde 

yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan B.G., götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde 

tedavi altına alındı.  
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26 Ocak 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Kobanê'nin özgürleştirilmesi 

sonrası yapılan kutlamalar sırasında evinin önünde bulunan H.S. (5) isimli çocuk, nerden 

geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı.  

 

26 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Şehit Harun Mahallesi'nde oturan M. K. 

(14) isimli çocuk, nerden atıldığı bilinmeyen bir cismin kafasına isabet etmesi sonucu ağır 

yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 

 

04 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulanan R.G., şu 

beyanlarda bulundu: “Ben inşaat işçisi olup, İzmir’de çalışıyordum. 21.02.2015 tarihinde 

eve geldim. Evde eşim ve çocuklarım garip davranmalarından dolayı durumu sordum. Eşim 

bana site güvenlikçisi Hasan Adam adındaki şahıs, bahçede top oynayan oğlum B.’yi B Blok 

bodrum katına karton toplamak için götürmüş. Bodrumda kapıyı kapatarak güvenlikçi 

pantolonunu dizine indirerek cinsel organını çocuğa göstererek “B. ne yapıyorsun” demiş. 

Oğlum o esnada bağırmaya çalışmış ancak çocuğun ağzını kapatıp arkasına geçerek kemerini 

açmaya çalışmış. Oğlum dirsek vurarak elinden kurtulmuştur. Oğlum güvenlikçiye “seni 

babama söyleyeceğim demesi üzerine babasına söylememesi yönünde kendisine 100 TL 

vermeye çalışmıştır. Oğlum parayı üzerine atıp kaçmıştır. Bütün bu olanları bana anlatınca 

bende sinirlenip güvenlikçi kulübesine gittim ve güvenlikçi ile tartıştım. Olay 12.02.2015 

tarihinde saat 14.07’de olmuştur. Ayrıca sitenin kamera kayıtları da mevcuttur. Bunu oğluma 

yapan güvenlikçiden davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” 

  

21 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine E-mail ile başvuruda bulunan bir 

görgü Tanığı, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18 

Mart sabahı MR bölümünde çalışan personel tarafından bir taciz gerçekleşti. 15 yaşındaki 

mağdur S. K ablasıyla birlikte başhekimliğe şikâyette bulunmuştur. Tutanak tutulmuş fakat 

tacizi gerçekleştiren şahıs hala o bölümde çalışmaya devam etmektedir. Mağdurun ablasında 

tutanağın kopyası bulunmaktadır. Aşağıda mağdurun numarası yazılmıştır. Orada kendisine 

ulaşabilirsiniz. Ben bu olayı duydum ancak olayla bir ilgim yoktur. Sadece bu olayın üstünün 

kapanmamasını istediğim için size email gönderdim. Sizden mağdur olan kadına yardımcı 

olmanızı istiyorum.” 

 

30 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, zihinsel engelli olduğu belirtilen 

N.Y. (13) isimli çocuk, 2 şahsın cinsel istismarına maruz kaldı. Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.Ö. ile Y.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

Adliyeye çıkarılan 2 kişi, "cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

18 Nisan 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, esnaflık yapan 40 yaşlarında Z.E isimli 

şahıs, Suriye'de yaşanan savaştan kaçan 7-8 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız çocuğuna 

cinsel istismarda bulundu. Çaldıran Adliyesi'ne çıkarılan Z.E. "çocuğa cinsel istismar" 

suçundan tutuklandı.  

 

25 Nisan 2015 tarihinde Urfa Merkaz Karaköprü ilçesinde, İsmail Nazif Bayraktar Kız 

Teknik Meslek Lisesi'nde okuyan G.A. (16) isimli kız çocuğunun, 2'si öğretmen 3 şahsın 

cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi. Olay, G.A'nın yaşadıklarını okulun rehber 

öğretmeni ile paylaşmasıyla duyulurken, 24 Nisan'da 2'si öğretmen 3 kişi gözaltına alındı. 

Savcılık gözetiminde bulunan kız çocuğu ise ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk 

edildi. "Çocuğa cinsel istismar" suçlaması ile Urfa Adliyesi'ne getirilen 3 zanlı savcılıktaki 
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ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyaya da gizlilik kararı 

getirilirken, kız çocuğu da "tedbir" amaçlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Bakım 

ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. 

 

21 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesinde, Fatihpaşa Mahallesi'nde İ.G. 

(9) isimli bir kız çocuğu, 40 yaşlarındaki M.B.Y. isimli şahısın cinsel istismarına maruz kaldı. 

İ.G'nin komşusu olan N.B, şahit olduğunu belirttiği cinsel istismar olayını şu sözlerle anlattı: 

"İ.G'nin M.BY'nin evinin kapısından çıktığını gördüm. Yanına gidip, neden oradan çıktığını 

sorunca; 'çöp atmaya çıkmıştım. O geldi, beni zorla içeri çekti. Sonra da taciz edip, tehdit etti. 

Kimseye söylersen seni öldürürüm dedi' dedi. Bunları dedikten sonra da çocuk bayıldı. O öyle 

deyince ben de M.B.Y'nin evine yönelip, bağırmaya başladım. Sesimle birlikte mahalledeki 

gençler de yanıma geldi. O sırada adam damdan kaçmış. İçeride kimlik ve telefonu vardı 

sadece. Eşyalarını alıp, gelen polise teslim ettik."  

  

26 Mayıs 2015 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, E.Ç. (14) isimli çocuğun, M.B. (25) 

isimli şahsın cinsel istismarına maruz kaldı. E.Ç. 12 Mayıs'ta Kızıltepe Emniyet 

Müdürlüğü'ne giderek M.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayete 

bulundu. Şikayet üzerine  gözaltına alınan ve ardından adliyeye çıkarılan M.B., Kızıltepe Sulh 

Ceza Mahkemesi tarafından, "Cinsel taciz" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklandı. 

E.Ç'nin avukatı Mehmet Beşir Abak, M.B.'nin, müvekkili E.Ç. isimli çocuğu "arkadaşlık 

teklifinde bulunarak" sahibi olduğu B. Cafe'sine çağırdığını ve daha sonra cafenin bodrum 

katına götürerek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. E.Ç., Çocuk Esirgeme Kurumu'na 

götürüldü.  

 

12 Haziran 2015 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, oyun oynayan Şeymanur Keskin (8) 

isimli çocuk, ensesine nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. 

Keskin, Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

 

04 Temmuz 2015 tarihinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Güllüce köyünde oyun oynamak 

için çıktığı evinden, bir daha geri dönmeyen Enes Tosun (6) isimli çocuk, köydeki bir evin 

ahırında çuvalın içersinde toprağa gömülü halde bulundu. Olay ile ilgili gözaltına alınan ve 

ailenin yakın akrabası olduğu öğrenilen Güneş Tosun, alınan ifadesinde cinayeti işlediğini 

itiraf etti. 
 

29 Ağustos 2015 tarihinde Antep merkez Şehitkamil ilçesinde, Göllüce Mahallesi'nde 

M.B.K. (4) isimli çocuk, 4 şahıs tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Edinilen Bilgilere 

göre, Ahmet K. ve eşi, kayınpederinin taziyesine gitti. Bu esnada küçük kızları M.B.K. 

dışarıda oyun oynamaya başladı. Sokaktan küçük çocuğu alıp Temizyürek Camiisi'ne götüren 

4 kişi, tacizde bulundu. Küçük torununu arayan babaanne, camide torununa taciz edildiğini 

fark edince, çığlıklar atarak yardım istedi. Bunun üzerine tacizciler kaçarken, çocuk 

hastanesine kaldırılan çocuğun tacize uğradığı saptandı.   

  

09 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, babasına işyerinde yardım ettikten 

sonra eve gitmek için dükkandan ayrılan S.E. (11) isimli çocuk, Bingöl Genç nüfusuna kayıtlı 

Mehmet Tülay (28) isimli şahıs tarafından kaçırılarak alıkonuldu. S.E.'yi kaçırmasının 

ardından aileye telefon açan Tülay, baba Orhan E'ye "Kızınızı ben kaçırdım. Kızınızla 

evleneceğim. Sizde bizim davamızı yapın, yoksa kızınızın cenazesi gelir" diyerek tehditlerde 

bulundu.  
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12 Kasım 2015 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencisi Ramazan Kırgın (17) 

isimli çocuk, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Okul 

dönüşü akşam saatlerinde uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Kırgın, kaldırıldığı Siverek 

Devlet Hastanesi'nde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

17 Kasım 2015 tarihinde Urfa ilinde, Eyyübiye Mahallesi'ndeki Harran Kapı Mezarlığı'nda, 

okul harçlığını çıkartmak için mezarlıkta dua etmeye gelenlerin yakınlarına ait mezarları 

sulayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uludağ (9) isimli çocuğun önünü kesen 

11 yaşındaki E.U. isimli çocuk tarafından bıçaklandı. Uludağ’dan cebindeki paraları kendisine 

vermesini isteyen isteyen, ancak olumsuz yanıt alan E.U., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak 

Uludağ’ın kalbine sapladı. Ardından da olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde hastaneye 

götürelen Uludağ, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

29 Kasım 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Salihiye Mahallesi'nde oturan ve 25 Kasım 

günü evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Azad Dengiz isimli çocuk, 

Çakırbey Mahallesi kırsalındaki kayalıklarda öldürülmüş halde bulundu.  

 

09 Aralık 2015 tarihinde Elazığ ilinde, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan 100 yıl Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Berkay Savcı (17) isimli çocuk, eğitim gördüğü okulun iki 

alt sokağında, tartıştığı Okan Orhan isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Kalbinin alt kısmından 

aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savcı, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 

İHLALLER 

 
Gözaltına Alınanlar ve Tutuklananlar 

 

01 Ocak 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarından 2 çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 çocuktan M.G. (17), 

"patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

02 Ocak 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, polis müdahalesi sonrasında çıkan 

olaylarda 5'i çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından S.A (12) isimli çocuk 

emniyette serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen 4 çocuktan, M.E.E. (14) ve M.T. (17) 

tutuklandı. 

  

06 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvura yapan İbrahim Akın, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum Ramazan Akın, 31.12.2014 (yılbaşı gecesi) dışarı çıktı. Akşam 

Ofiste bilmediğimiz bir nedenden dolayı polisler tarafından arkadaşları ile birlikte gözaltına 

alındı. Polisler kendilerine taş attıkları, bu nedenle gözaltına aldıklarını daha sonra bize 

söylediler. Karakolda yaklaşık 5-6 saat kaldılar. Sabaha karşı 4 gibi ben oğlumu almaya 

gittim. Oğlum daha sonra serbest bırakıldı. Bana da 189 TL para cezası kesildi. Bu cezaya ve 

polisin tutanağında belirttiği suçlamaya itiraz ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek 

talep ediyorum.” 

 

07 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Ramazan Tuncay, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum M. Yasin Tuncay, 31 Aralık 2014 tarihinde yani yılbaşı 

gecesi, Ofis Semtine giderken polisler tarafından taş attığı gerekçesiyle yakalanarak karakola 

götürülmüştür. Karakolda 3 saat kaldıktan sonra serbest bırakılan oğlumla ilgili tarafımıza 
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189,00 TL İdari para cezası kesilmiştir. Yılbaşı gecesi Ofis Semtinde olaylar olmuş ve oğlum 

olaylara katılmadığı halde yakalanarak karakola götürülmüştür. Oğlum engelli olup, 

herhangi bir eyleme katılmamıştır. Polis tarafından haksız bir şekilde yakalanan oğluma bir 

de idari para cezası kesilmiştir. Tarafımıza kesilen idari para cezasının hiçbir hukuki 

dayanağı bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen kanun hükmüne aykırı olarak tarafımıza idari 

para cezası kesilmiştir. Hâlbuki kanuni ve hukuki dayanak olmadan kabahat yaratılmayacağı 

gibi ceza da verilemez. Bu sebeple tarafımıza verilen idari para cezasının hiçbir hukuki ve 

kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” 

 

09 Ocak 2015 tarihinde Siirt ilinde, YPJ'li Vasfiye Altay için kurulan taziyeye yürümek 

isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale 

sırasında H.A., A.D. isimli çocuklar gözaltına alındı. 

 

15 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre Mehmet Akif Ersoy İlköğretim 

Okulu öğrencileri, Nihat Kazanhan’ın polis kurşunu ile katledilmesini protesto etti. Protestos 

gösterisine müdaha eden polis 3 çocuğu gözaltına aldı.  

 

19 Ocak 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Cizre'de yaşanan olaylara dikkat çekmek 

amacıyla kentte gerçekleştirilen yürüyüşün ardından 15 çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk 

edilen 15 çocuktan 2'si "Polise taş attıkları" iddiasıyla tutuklandı. 

  

21 Ocak 2015 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesinde, E.K. (16) isimli çocuk, Kobanê 

olaylarına katıldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.  

 

22 Ocak 2015 tarihinde Siirt’in Kurtalan ilçesinde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 4 

çocuk gözaltına alındı. Çocuklara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildikten sonra 

serbest bırakıldı.  

 

23 Ocak 2015 tarihinde Siirt ilinde, polislerce "taş attıkları" gerekçesiyle yaşları 10-15 yaş 

aralığında olan 35 çocuk gözaltına alındı.  

 

25 Ocak 2015 tarihinde Bitlis ilinde, çarşı merkezinde imza toplayan Y.C (16) isimli çocuk 

gözaltına alındı.  

 

26 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'tan Cizre ilçesinde, H.Ş, V.E, M.B.E, M.K, O.G, E.N, K.U. 

isimli çocuklar, Kasrik Beldesi'nde polislerin yol kontrolü yaptığı sırada, "Örgüt üyesi olma" 

şüphesi üzerine gözaltına alındı.  

 

01 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bulunan İnönü Caddesi üzerinde bir 

araya gelen bir grup genç gösteri düzenledi. Olay yerine gelen polis gençlere, tazyikli su ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında olayların olduğu civarda bulanan S. Ç. (14) isimli 

bir çocuk, polisler tarafından gözaltına alındı.  

  

02 Şubat 2015 tarihinde Siirt ilinde, "Mobese kameralarına molotof ve taş attıkları, izinsiz 

gösteri" yaptıkları iddiasıyla Y.Ö. (17), E.A (17) ve İ.K. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı. 

Adliyeye sevk edilen çocuklardan İ.K (17) tutuklandı.  
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04 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, İ.Y. (12) isimli çocuk, evine 

düzenlenen polis baskını ile gözaltına alındı.  

 

04 Şubat 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Özel hareket polisleri 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında J.Ö. (17) isimli çocuk, gözaltına alındı. 

 

06 Şubat 2015 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldıkları 

iddiasıyla O.T. (16) ve M.A. (16) isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

09 Şubat 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, zırhlı araca taş attığı iddiasıyla 12 

yaşlarında bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı.  
  

12 Şubat 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, lise öğrencisi M.K. (15), polis 

tarafından gözaltına alındı.  

 

13 Şubat 2015 tarihinde Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında U.T. 

ve V.D. isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

15 Şubat 2015 tarihinde Siirt ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 

yıldönümünü protesto etmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşüe polis müdahalesi ile başlayan 

olaylarda 2 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan, R.Ç. (17) "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla 

tutuklandı. 

  

16 Şubat 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 6-8 Ekim Kobanê'ye eylemlerine 

katıldıkları iddiasıyla L.A. ve Y.D. isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

17 Şubat 2015 tarihinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü 

protesto etmek amacıyla düzenlenen çeşitli gösterilere polis müdahalesi ile başlayan olaylarda 

Şırnak'ta 6 çocuk, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1 çocuk, Diyarbakır’da 18 çocuk, Mardin ve 

bağlı ilçelerde 38 çocuk gözaltına alındı.  

 

17 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 15 Şubat’ta çıkan olaylara 

karıştıkları gerekçesiyle B.A.(16) isimli çocuk gözaltına alındı. 

  

17 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 

Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü sebebiyle düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları 

gerekçesiyle D.S. (14) ile C.Z. (17) isimli çocuklar gözaltına alını. 2 çocuk,  "yasadışı 

gösteriye katılmak" ve "polise molotof atmak" suçlamalarıyla tutuklandı.  

 

17 Şubat 2015 tarihinde Antep ilinde, 6-8 Ekim Kobanê olaylarına katıldıkları gerekçesiyle 

polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, M.N., S.N., H.H.A. ve A.D. isimli çocuklar 

gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan çocuklar, tutuklandı.  

 

26 Şubat 2015 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, Anadolu Öğretmen Lisesi 2'inci sınıf 

öğrencisi B.B. isimli çocuk, polisler tarafından gözaltına alındı.  

  

27 Şubat 2015 tarihinde Şırnak'ın Göçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'nde, 6 - 8 

Ekim Kobanê olaylarında duvarlara sloganlar yazıldığı gerekçesiyle, ifadeleri alınmak üzere 

http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
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Koçyudu Askeri Karakolu’na çağrılan B.D.(16), Y.D. (14), H.E. (16) ve A.E. (17) isimli 4 

çocuk gözaltına alındı.  

 

03 Mart 2015 tarihinde Şırnak ilinde, caddeden geçen TOMA'ya taş attıkları gerekçesiyle 

S. İ. (14) ve ismi öğrenilemeyen üç çocuk daha, gözaltına alındı.  

 

08 Mart 2015 tarihinde Urfa ilinde, İl Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü mitingi yürüyüşene yönelik gerçekleşen polis müdahalesinde, 2 çocuk 

gözaltına alındı.  

 

07 Nisan 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yafes Mahallesi Berivan Caddesi'nde 

bulunan evinin önündeki bahçede ağaç bakımı yapan M.B. (15) isimli çocuk, zırhlı araçlarla 

gelen polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

16 Nisan 2015 tarihinde Muş ilinde, E. (17) isimli çocuk yol kontrolü yapan polis ekipleri 

tarafından gözaltına alındı.  

 

 

16 Nisan 2015 tarihinde Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, A.E. (17) isimli çocuk, "Örgüt 

üyesi olmak" ve "kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklandı.  

 

21 Nisan 2015 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında YDG-

H üyeleri oldukları iddiasıyla 1 çocuk gözaltına alındı.  

 

25 Nisan 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, evlerinin önündeki boş arsada oyun 

oynayan A.A. (17) ve Y.E. (13) isimli çocuklar "taş attıkları" gerekçesi ile polis tarafından 

gözaltına alındı.  

 

01 Mayıs 2015 tarihinde Hakkari ilinde, Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir 

araçta bulunan B.S. (16) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

05 Mayıs 2015 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Ü.A. ile H.T.  isimli çocuklar 

gözaltına alındı.  

 

06 Mayıs 2015 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında N.A (17) 

isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

08 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, evlere düzenlenen polis 

baskınında 1 çocuk gözaltına alındı.  

 

15 Mayıs 2015 tarihinde Mardin Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında F.G. (16), S.S. (16), Şeyma Gümüş (18) isimli çocuklar, YDGK-H üyesi 

oldukları ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alındı.  

 

21 Mayıs 2015 tarihinde Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2 çocuk polis tarafından gözaltına 

alındı.  
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21 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında İ.D.(17) isimli çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.D., "Silahlı terör 

örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

24 Mayıs 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, E.Y. (17) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

25 Mayıs 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis araçlarına taş attıkları gerekçesiyle, 

S.G. (12), A.İ. (15), M.E.E. (13), N.B.(13) ve B.B.(12) isimli çocuklar gözaltına aldı.  

 

30 Mayıs 2015 tarihinde Siirt ilinde yapılan ev baskınlarında "YDG-H üyesi" oldukları 

gerekçesiyle 3 çocuk gözaltnı alındı. Çocuklar, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 

 

03 Haziran 2015 tarihinde Şırnak merkez ve Silopi ilçesinde, polis ve özel hareket 

timlerinin tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 çocuk gözaltına alındı.  

 

03 Haziran 2015 tarihinde Şırnak Merkez ve Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında S.Y. (17) ve C.T.(15) isimli çocuklar gözaltına alındı. 2 Çocuk, "Örgüt üyesi 

olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

04 Haziran 2015 tarihinde Muş ilinde, merkeze bağlı Güzeltepe köyüne jandarma 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında D.A. (15) ve B.A. (16) isimli kız çocukları gözaltına 

alındı. 

  

04 Haziran 2015 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 

çocuk, Newroz kutlamasında "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 

 

05 Haziran 2015 tarihinde Van'ın merkez Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında H.E. (13) isimli çocuk gözaltına alındı. 

  

05 Haziran 2015 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesinde, basın açıklamasına katıldıkları 

gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerden Ş.Y'nin (17), polis tarafından 

gözaltında alındı. 

 

12 Haziran 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Vedat Türkekul, şu 

beyanlarda bulundu: “09.06.2015 tarihinde Şehitlik Semtinde yaşan olaydan dolayı oğlumu 

aldım eve getirdim. Olaydan sonra bir ara yine dışarı çıktı. Oğlum o saatten sonra eve 

gelmedi. Gece saat 11.30 civarında emniyetten polisler arayarak oğlumu gözaltına aldıklarını 

söylediler. O günden beri oğlumu görmedim ve bana da göstermediler. Şuana kadar 

mahkemeye de çıkarılmadı. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki 

destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

08 Temmuz 2015 tarihinde Van'ın merkez Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında B.N ve V.B. isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

12 Temmuz 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında R.D. isimli bir çocuk gözaltına alındı. İlçede kimlik kontrolü yapan polis, O.Y. 

isimli bir çocuğu daha gözaltına aldı.  
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16 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 2 çocuk gözaltına alındı.  

 

21 Temmuz 2015 tarihinde Şırnak ilinde, bir uzman çavuşa ait aracın yakılması iddiasıyla 

polis tarafından düzenlenen ev baskınında Serhat B. (18), F.B. (17) ve Dündar U. (18) isimli 

çocuklar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen çocuklardan, Serhat B. tutuklandı.  

 

22 Temmuz 2015 tarihinde Antep'in merkez Şahinbey ilçesinde, Suruç katliamı 

protestosuna yönelik gerçekleşen polis müdahalesinde A.A. (17), M.A.T. (16), B.V.E. (16), 

D.B. (15), F.K. (16), M.A. (17), A.Y. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı. 

  

24 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Suruç katliamını kınamak için 

yapılan eyleme polisin müdahalesi sonrası, olaylara karıştığı gerekçesiyle C.B. (17) isimli 

çocuk gözaltına alındı.  

 

25 Temmuz 2015 tarihinde Hakkari ilinde, Depin Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir 

araçta bulunan D.A. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. Emniyette Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. (17) "Örgüte yardım ettiği" iddiasıyla 

tutuklandı. 

 

25 Temmuz 2015 tarihinde, Çok sayıda kente polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 1 çocuk ve Hakkari ilinde 3 çocuk  gözaltına alındı. 

  

25 Temmuz 2015 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 

çocuk gözaltına alındı. 

  

26 Temmuz 2015 tarihinde Batman ilinde, S.A. (15) ile Ş.K. isimli çocuklar gözaltına 

alındı.  

 

26 Temmuz 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında O.S. (14) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

26 Temmuz 2015 tarihinde Hakkari ilinde, 4 çocuk gözaltına alındı. 4 çocuktan S.S. (16) 

ve H.Y. çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.  

 

26 Temmuz 2015 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde, S.A. ve M.T. isimli çocuklar 

polis tarafından gözaltına alındı. 

  

27 Temmuz 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, V.E ve L.Y isimli çocuklar, 

çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

27 Temmuz 2015 tarihinde Bitlis ilinde, polis tarafından düzenelene ev baskınlarında 2 

çocuk gözaltına alındı. 

  

28 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde, M.A. (16) isimli çocuk gözaltına 

alındı.  
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28 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, A.Z, Y.K, M.C.B. isimli 

çocuklar gözaltına alındı. Çocuklar, sevk edildikleri adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 

tutuklandı. 

  

28 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında O. A. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan 

işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. (17), "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt adına 

faaliyet bulunma" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.  

 

28 Temmuz 2015 tarihinde Erzurum'da yeni aldığı akıllı cep telefonu ile resmi kurumları 

çeken A.Y. (14) isimli zihinsel engelli çocuk, polislerce gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 

mahkemece "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.  

 

29 Temmuz 2015 tarihinde Urfa Ceylanpınar ilçesinde, Ö.A. isimli bir çocuk tutuklandı.  

 

30 Temmuz 2015 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Y.Ö. 

(15) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

30 Temmuz 2015 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 

çocuk gözaltına alındı. 
  

03 Ağustos 2015 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisler, 

F.S. (17) isimli çocuğu gözaltına aldı. 
 

03 Ağustos 2015 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarda C.G. (16) isimli çocuk gözaltına alındı.  
 

08 Ağustos 2015 tarihinde Siirt ilinde, özel harekât polisleri tarafından düzenlenen 

operasyonlarda S. Ö. (17) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

13 Ağustos 2015 tarihinde Urfa'nın Haleti ilçesinde, bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nun 

bahçesinde oyun oynayan D.U., A.K., R.K., S.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk daha, okul 

bahçesinde bulunan büst ve bayrağa zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.  

 

15 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında E.G. isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

17 Ağustos 2015 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Y.K. 

isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

22 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2 çocuk gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, 

"Örgüt üyesi olma" ve "Eylemlere katıldıkları" iddiasıyla tutuklandı.  

 

23 Ağustos 2015 tarihinde Bitlis Hizan ilçesinde, Somuz köyü kırsalında çobanlık yapan 

Aydın Eşlik (16) polis tarafından gözaltına alındı. 

  

24 Ağustos 2015 tarihinde Antep'in merkez Şahinbey ilçesinde, Düztepe Mahallesi'nde 

"eylem hazırlığında oldukları" iddia edilen ve yaşları 14-16 arasında değişen A.Ş., D.D., S.Ö., 

H.K., E.C.H., M.A.K.  isimli çocuklar gözaltına alındı. 
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29 Ağustos 2015 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, Hacıbekir Mahallesi'nde 

polis tarafından gerçekleşen ev baskınında M.A. (17), isimli çocuk gözaltına aldı. 

  

04 Eylül 2015 tarihinde Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında H.O. 

(17) isimli çocuk gözaltına alındı. 

 

07 Eylül 2015 tarihinde, Urfa'nın Suruç ilçesinden Osmaniye'ye bir yakınlarının düğününe 

giden Karakurt ailesi ve 7 yaşındaki çocukları M.K. ile birlikte gözaltına alındı.  

 

17 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 1 çocuk gözaltına alındı. Adliye 

sevk edilen çocuk, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

19 Eylül 2015 tarihinde Urfa'nın Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde, 
jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında “KCK ve YDG-H üyesi 

oldukları” iddiasıyla 5 çocuk gözaltına alındı. M.K., A.E. isimli çocuklar "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

19 Eylül 2015 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında M.S. (16) isimli çocuk gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 

tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. (16) "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı. 

 

20 Eylül 2015 tarihinde Siirt ilinde, Yenimahalle Mahallesi'nde 12 ve 13 yaşlarında olan 

amcaçocukları E.A. ve H.A. isimli çocuklar,  "Türk bayrağını yırttıkları" iddiasıyla mahalleye 

gelen polisler tarafından gözaltına alındı.  

 

03 Ekim 2015 tarihinde Hakkari ilinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında D.A. ile S.E.  isimli çocuklar gözaltına alındı. 

  

03 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, devriye gezen polisler hiçbir gerekçe 

göstermeden, yaşları 10-12 arasında değişen 3 çocuğu gözaltına aldı. 

 

03 Ekim 2015 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, polis ve özel harekat timleri 

tarafından düzenlenen ev baskınlarında 12 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındı.  

 

04 Ekim 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Y.E. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. 

Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. E., tutuklandı. 

   

05 Ekim 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Abdullah Ak (17) isimli çocuk, 

özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. 

  

07 Ekim 2015 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yakın 

bir yerde oynadıkları torpillerden birisinin emniyet bahçesine düşmesi nedeniyle ilköğretim 

öğrencileri İ.B.(6) ve M.B. (6) isimli çocuklar polis tarafından gözaltına alındı. 

 

09 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde, özel hareket polislerince düzenlenen ev 

baskınlarında B.D. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
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tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., "Örgüt üyesi olmak" 

iddiasıyla tutuklandı.  

 

09 Ekim 2015 tarihinde Ağrı ilinde, polis müdahalesi sırasında M.Ö. (17) isimli çocuk 

gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.Ö., 

"Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 

  

10 Ekim 2015 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde, Sidar İnangiz (17) ve soyadı 

öğrenilemeyen Yusuf (16) isimli çocuklar, özel hareket timlerinin tarafından gözaltına alındı.   

 

12 Ekim 2015 tarihinde Antep'in Şahinbey ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında 4 çocuk gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K. ve E. Ö. isimli çocuklar, tutuklandı.  

 

12 Ekim 2015 tarihinde Batman ilinde, S.E ve M.K. isimli çocuklar polis tarafından 

gözaltına alındı. 

 

13 Ekim 2015 tarihinde Siirt Pervari ilçesinde, 2 çocuk gözaltın alındı.  

 

14 Ekim 2015 tarihinde Bitlis ilinde, Kalealtı Caddesi'nde Y.G. (17) isimli bir çocuk, 

öğrenilemeyen bir nedenle özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı. 

  

14 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde, M.A. (17) isimli lise 

öğrencisi bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan 

ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., "Ellerinin kirli olması ve terli olması" 

gerekçe gösterilerek eylemlere katıldığı iddiasıyla tutulandı.  

 

15 Ekim 2015 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınında H.K. (17) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

14 Ekim 2015 tarihinde Bitlis’in Hizan ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından 

gerçekleştirilen ev baskınlarında M.N.Y (15) ve C.K.(17) isimli çocuklar gözaltına alındı. İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemleri ardından adliyeye sevk edilen C.K., 

“Kamu malına zarar vermek” ve “Güvenlik görevlilerine engel çıkarmak” iddiasıyla 

tutuklandı. 

 

17 Ekim 2015 tarihinde Urfa merkez Eyyubiye ve Haliliye ile Suruç ilçelerinde, polis 

tarafından 16 ayrı adrese düzenlenen ev baskınlarında 3çocuk gözaltına alındı.  

 

19 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Emine Erel, şu 

beyanlarda bulundu: “11 Ekim 2015 tarihinde Sur’da sokağa çıkma yasağı vardı. Polis 

hasırlı mahallesindeki tüm kapıları tek tek kırıp içeri giriyorlardı. Bizim kapımıza 

geldiklerinde kapıyı açtık. Polisler içeri girip Süleyman ve Faysal EREL adlı çocuklarımı alıp 

götürdüler. Çocuklarımı sabah 10’dan akşam 10’a kadar karakolda gözaltında tuttular. 

Çocuklarıma para cezası kesip daha sonra serbest bıraktılar. Çocuklarıma kesilen bu para 

cezasına itiraz etmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   
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24 Ekim 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, V.S. (17) isimli çocuk,  devriye 

gezen özel harekat timleri tarafından "Makul şüpheli" gerekçesiyle gözaltına alındı.  

 

24 Ekim 2015 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 4 çocuk 

gözaltına alındı. 

   

26 Ekim 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, özel harekat timleri tarafından 

düzenlenen ev baskınlarında H.Y. (13), M.Y. (16) isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

27 Ekim 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında F.T ve E.Ö isimli çocuklar gözaltına alındı.  

 

31 Ekim 2015 tarihinde Hakkari ilinde, bir eve özel hareket polisleri tarafından düzenlenen 

ev baskında C.C isimli çocuk gözaltına alındı. 

  

02 Kasım 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, İ.K. (17) isimli çocuk, ifadesi 

alınmak üzere çağrıldığı emniyette gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen İ.K., "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. 

 

05 Kasım 2015 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 1 çocuk gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. (17) isimli 

kız çocuğu "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.  

 

11 Kasım 2015 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde, özel hareket timleri tarafından çarşı 

merkezinde gözaltına alınan A. K. (16) isimli çocuk gözaltına alındı. Patnos Çocuk Şube 

Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., "Örgüt üyesi 

olma" iddiasıyla tutukladı. 

 

17 Kasım 2015 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Nusaybin ilçesinde devam eden 

sokağa çıkma yasağı ve hak ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. 

Yürüyüşe müdahale eden polis, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 4 çocuğu gözaltına aldı. 

  

18 Kasım 2015 tarihinde Van'ın merkez Edremit ilçesinde, Mustafa Cengiz İlköğretim 

Okulu'nda okuyan öğrencilere gaz bombaları ile müdahalede polis, yaşları 13 ile 15 arasında 

değişen ilkokul 7'ci sınıf öğrencileri A.D (13), K.N. ve soyadı öğrenilemeyen B. isimli 

çocukları, darp ederek gözaltın aldı.  

 

20 Kasım 2015 tarihinde Batman ilinde, özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen ev 

baskınlarında, toplumsal olaylarda "Taş attıkları" gerekçesiyle M. İsimli çocuk gözaltına 

alındı.  

 

20 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında Y.K. (16) isimli çocuk gözaltına alındı.  

 

20 Kasım 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, uygulanan sokağa çıkma yasağı 

sırasında yaralanan ve Diyarbakır'a kaldırılarak burada gördüğü tedavi ardından taburcu olan 

İ.Ş. (17) isimli çocuk, polis tarafından, makul şüpheli olarak gözaltına alındı. İfade 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., tutuklandı. 
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27 Kasım 2015 tarihinde Hakkari ilinde, polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen 

ev baskınlarında R.Ö. (17) ve B.T. isimli çocuklar gözaltına alındı. 

  

27 Kasım 2015 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, polisler tarafından durdurulan 

Yakup Çiftçi (18), Ferhat Çelik (18) ve M.Ç. (16) isimli çocuk gözaltına alındı. 

  

29 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde,  asker ve jandarma özel harekat 

ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında M. K. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. 

  

02 Aralık 2015 tarihinde Bitlis ilinde, Baykan ilçesi Sarıyurt mezrasında 1 Aralık tarihinde, 

özel haraket timleri tarafından gerçekleşen ev baskınlarında İ.Ç. (17) isimli çocuk gözaltına 

alındı. Baykan ilçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk 

edilen İ.Ç., "Örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. (02.12.2015 / 

İmctv.com.tr) 
 

04 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir eve polislerce düzenlenen 

baskında H.K. (17) isimli bir çocuk gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan 

ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, "Örgüt üyesi olduğu" gerekçesi ile tutuklandı.  

 

11 Aralık 2015 tarihinde Urfa ilinde, düzenlenen baskınlarda "Örgüt propagandası yapmak" 

ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 2 çocuk gözaltına alındı.  

 

14 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, sokakta bulunan 16-18 

yaş aralığında ki 5 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.  

 

18 Aralık 2015 tarihinde Antep'in merkez Şahinbey İlçesi'nde, HDP ve DBP tarafından 

düzenlenen basın açıklamasının ardından Y.E.A, M.K., H.S., V.A isimli çocuklar gözaltına 

alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerdin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuktan, Y.E.A, 

M.K., ve V.A. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 

 

19 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 27 Mayıs Caddesi'nde, Rojavalı 

A.M. (13), M.M. (14) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, özel harekât polisleri tarafından 

gözaltına alındı.  

 

19 Aralık 2015 tarihinde Van ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit ve bölge 

kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı protesto etmek amacıyla Feqiyê Teyran 

Parkı'ndan Beşyol Meydanı'na yürümek isteyen binlerce kişiye polisin gazbombaları ve 

tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale 18 çocuk gözaltına alındı. 

  

22 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bölge kentlerinde uygulanan 

sokağa çıkma yasağının protesto eden yurttaşlara müdahalede bulunan polis, Mahsum Ceylan 

(18) ve D.D. (12) isimli yurttaşları gözaltına aldı. 

  

24 Aralık 2015 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, Bostaniçi Mahallesi'nde özel 

harekat timleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında, B.D., S.K., F.D., A.D., C.K., S.D., 

B.K., O.D. ve S.K. isimli çocuklar, darp edilerek gözaltına alındı. 
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24 Aralık 2015 tarihinde Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında S.A. 

(16) ve H.M. (18) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. 

 

25 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, F.Y. (15) isimli çocuk, Tekel 

Mahallesi'nde durdurulduğu polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 

  

26 Aralık 2015 tarihinde Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında M.A. 

(17) isimli çocuk gözaltına alındı.  

  

27 Aralık 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında 7 çocuk gözaltına alındı. Dargeçit Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 7 çocuk, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı. 

  

29 Aralık 2015 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Roboski katliamının 4'üncü yılı 

dolayısıyla DEM-GENÇ üyelerince yapılan anma etkinliğinde H.G (17) ile M.U. (17) isimli 

çocuklar gözaltına alındı. Çocuklar, etkinlik sırasında attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek 

tutuklandı.  

 

Gözaltına İşkence ve Kötü Muamele 

 

21 Şubat 2015 tarihinde, İHD ve TUYAD-DER tarafından Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

yapılan hak ihlallerine yönelik hazıralan rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında, R.K. 

isimli kız çocuğunun gözaltında polisler tarafından taciz edilerek, şiddete maruz kaldığı, 

bundan kaynaklı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtildi.  
 

05 Haziran 2015 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesinde, basın açıklamasına katıldıkları 

gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerden Ş.Y. (17) isimli çocuk gözaltında 

polis şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılan 

Ş.Y., şunları anlattı:"Bugün gözaltına alındım ve adliyeye götürüldüm. Adliyede dışarı çıkmak 

için polisten izin istedim, vermediler. O sırada kelepçe takmak istediler ve bir süre tartıştık. 

Polisler bana hakaret ederek darp etti. Darptan dolayı vücudumda izler oluştu.'' 

  
12 Ağustos 2015 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında M.K. (17) 

isimli çocuk gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.K., ardından 

çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nden 

TUHAD-DER Van Şubesi'ne mektup gönderen M.K., emniyette polis tacizine maruz 

kaldığını ve 28 kişi tarafından tecavüz edilmekle tehdit edildiğini ileri sürdü. M.K. şunları 

anlattı: “12.08.2015 öğleden sonra gözaltına alınmam ile beraber 10'a yakın polis üzerime 

atlayıp beni kelepçelemeye çalışıyorlardı. Ben onlara karşı direndikçe sayıları artırıp beni 

darp etmeye başladılar. İki kişi ayaklarımdan bir kişi kollarımdan tutarak, bir diğeri saçımı 

çekerek yüzüme tekme atarak yerdeki bütün tozu yüzüme atıyordu. İki polis kollarımı sıkıp 

darp ederken bir diğeriyse belimi ve kalçalarımı tekmeliyordu. Ağza alınmayacak her türlü 

hakaret ve küfürleri ediyorlardı. Kafamı her kaldırışımda boynuma tekme atıyorlardı. Beni 

panzere koymalarına izin vermeyince tekmeleyip saçımdan tutup panzere attılar. Gözaltında 

beni sorgulayan kişi sorgu odasını polislerle doldurup '28 kişinin sana tecavüz etmesini ister 

misin?' diyordu. Fotoğraflarımı çekmek istiyorlardı. İzin vermeyince iki polis sırtımdan tutup 

beni kaldırmak istediler. Ben yüzümü çevirip gözümü kapayınca, biri göz kapaklarımı açmaya 

çalışırken diğeri nefessiz bırakıp darp etmeye başladı. Daha sonra kemer getirip falakaya 
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yatıracaklarını söylediler. Arkadan kelepçelenmiş, yara olmuş bileklerimi daha çok 

sıkıştırarak sağ bacağımı kaldırıp kelepçenin üzerine bıraktılar. O an nefessiz kalıp düştüm. 

Tekrardan kaldırdılar ve sol göğsüme tekme atıp beni tekrardan düşürmek istediler. Çıplak 

arama yapıldıktan sonra gece saat bir buçukta nezarethaneye götürüldüm. Hiçbir yere 

dokunamıyordum, bileklerim kan toplamıştı. 17 yaşında olmama rağmen TEM'de tutuldum.” 

 

12 Eylül 2015 tarihinde Van'ın Edremit ilçesinde, Cizre protestolarında polislerce 

gözaltına alınan ve ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan O.K. (17) isimli 

çocuğun, gözaltında işkenceye maruz kaldığını ileri sürüldü.  O.K.'nin avukatı Halil Kaya, 

şunları anlattı:“O.K. ile yapmak istediğimi görüşmeyi polisler engelledi. Aradan 20 dakika 

geçtikten sonra görüşmeme izin verdiler. Kanunen zorunlu durumlar hariç bir çocuğa kelepçe 

takılamaz. Polisler ise keyfi bir şekilde O.K.'ye kelepçe takmışlardı. 17 yaşında bir çocuğun 

her yeri darp edilmiş. Kafasında yara var. Kulağında kan izler var. Etrafında ise bir sürü 

silahlı polis bulunuyordu. O.K. o haldeyken hiç kimseye zarar vermeyeceği ortada iken, polis 

bu tür keyfi uygulama ile müvekkilim üzerinde psikolojik baskı uygulamıştır. Gözaltılar 

esnasında çocuklara yönelik ciddi bir hak ihlalleri yaşanıyor." (20.09.2015 / DİHA) 

 

25 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, F.Y. (15) isimli çocuk, Tekel 

Mahallesi'nde durdurulduğu polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alındığı anı ve 

gözaltında yaşadıklarını anlatan Kaya, "5-6 polis beni darp ederek, zorla araca bindirdi. 

Araca bindirildikten sonra da ellerimi kelepçelediler. Kendilerine ait bir kar maskesini 

başıma geçirip, yarım saat sonra emniyete götürdüler. Araç içerisinde yüzüm kapalı olduğu 

için görmediğim başka yerlere götürüyorlardı. Yarım saat boyunca araç içerisinde koçbaşı ile 

darp ettiler. Emniyette beni saatlerce yüzü duvara dönük beklettirdiler. Beni soyarak üst baş 

araması yaptılar" diye konuştu. Gördüğü işkenceler nedeniyle yüzünde, kol ve ayağında 

şişlik ve morarmalar bulunan Kaya'nın kamerasına da polislerce el konuldu.   

 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 

 

26 Nisan 2015 tarihinde, Rojava’nın Cizîre Kantonu'ndan Türkiye’ye sınır hattından 

geçmeye çalışan Elî İbrahîm Husên (17), Îsa Ebduletîf (17) ile Ehmed Casim (16) isimli 

çocuklar, yakalandıkları askerlerce kalas ve zincirlerle dövülerek darp edildi.  

 

05 Haziran 2015 tarihinde Ağrı ilinde, Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonda puşi 

taktıkları gerekçesiyle iki öğrenci darp edildi. Boyunlarında puşi olan M.T. (15) ile S.D. (16) 

isimli gençlere polisler tarafından "Kürt müsün yoksa Türk müsün?" soruları sorulmuş, 

"Kürdüz" cevabını alınanca da, polisler tarafından iki öğrencinin kafaları birbirlerine 

vurulmak suretiyle darp edildi. Öğrenciler, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 

01 Temmuz 2015 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, askeri 

sevkıyata tepki gösteren yurttaşlara müdahale eden askerler, S.E., Y.E., S.E. ve U.E. isimli 

çocukları darp ederek gözaltına aldı. Sırt ve omuz bölgesinde morluklar bulunan çocuklardan 

S.E., şunları anlattı: “Askerler, hakaretler eşliğinde coplarla bize vurdu. Bizleri döverek 

gözaltına aldılar. Bize 'siz taş attınız' diye diye dövdüler. Coplarla kafamıza vuruyorlardı." 

 

04 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'ne baskın 

düzenleyen polisler, D.Ö. (15) isimli çocuğu döverek darp etti. Yaralanan çocuk, Mardin 

Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.  
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18 Aralık 2015 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, Büyükmutlu Mahallesi'nde 

Yavuklu ailesinin evine baskın düzenleyen polis ve özel hareket timlerinin, baskın sırasında 

evde bulunan 12 ve 13 yaşındaki çocukların kafasına silah dayayarak, saatlerce yerde 

beklettiği ve tehtid ettiği iddia edildi. 13 yaşındaki İ.Yavuklu şunları anlattı: "Polisler zırhlı 

araçlar ile evimizi bastı. Babamı sordular. 'Babam koyunları otlatıyor' dedim. Sonra beni ve 

12 yaşındaki kuzenimi yüzüstü yatırarak, kafamıza silah koydular. Bize 'kafanızı kaldırırsanız 

size sıkarım' diyorlardı. Böylece saatlerce bekletildik. Çok korktuk, ne olduğunu anlayamadık. 

Özellikle kuzenim çok korktu" 

 

11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, özel harekat timlerinin Silvan 

İmam Hatip Lisesi'nde abluka oluşturduğu ve öğrencilere yönelik tehdit, darp ve taciz 

bulundukları iddia edildi. Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen ve İmam Hatip 

Lisesi'nde okuyan bir öğrenci, özel harekat timleri tarafından maruz kaldığı şiddeti şöyle 

anlattı: "Akşam okuldan çıkıp eve gittiğim sırada karşıma çıkan özel harekat timleri 'Yere yat' 

dediler. Bende yerin çamurlu olduğunu ve yere yatmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine 

beni döverek çamurun içine yatırıp darp başladılar. Sonra cebimdeki kimliğimi çıkarıp 

baktıktan sonra kimliğime tükürüp üzerime geri attılar. Birinin bahçede eli cebinde gördükleri 

zaman gelip çocuğa çarpıyorlar. 'Elin niye cebinde' diye kalkıp dövüyorlar. Eve giderken de 

arama yapıyorlar, kimlik istiyorlar. Kimlikler olmadığında dövüyorlar. Olanlara da alttan 

üsten aradıktan sonra bırakıyorlar. Sık sık okula gelip geziyorlar. Arkadaşlarımızdan para 

karşılığında isimler isteniyor. Bize 'şüphelendiğiniz kişileri bize söyleyin' diyorlar. Hemen 

hemen her gün okulda arama yapıyorlar. Sürekli okulun bahçesindeler. Okuldan çıkmalarını 

istiyorum. Akşamları eve gittiğimizde bizi dövüyorlar. Sabahları okula geldiğimizde aynı 

şekilde dövüyorlar. Artık okula gidip gelmekten korkuyoruz. Yürüyüşümüze dahi tepki 

gösterip küfürler savuruyorlar. Silahlarını bizi korkutmak için gösteriyorlar." İsmini vermek 

istemeyen başka bir öğrenci ise, "Teneffüslerde öğrenci arkadaşlarımızın dışarı çıkmasına 

kızıyorlar. Gelip elimizden tutup 'elinizi cebinizden çıkarın' diyorlar. Bize sürekli kimlik ve 

adres soruyorlar. Bize sinirlendikleri anda bizi dövüyorlar. Okulun içine sürekli geliyorlar. 

Hoşlarına gitmeyen öğrencileri tutup dövüyorlar. Keyifleri istediğinde öğrencileri tehdit 

ediyorlar" diye konuştu. 

 

Okulda Şiddet 

 

13 Mart 2015 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde, bulunan Bayraktar İlköğretim 

Okulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencisi A.Ö.'nün, öğretmeni tarafından darp edildiği ve 

okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. İddiaya göre; 12 yaşındaki A.Ö.'nün Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersinde arkadaşları ile Kürtçe konuştuğu için dersin öğretmeni Ö.A., A.Ö.'yü 

yanına çağırarak tokat attı. Dersin öğretmeni Ö.A.'nın, ardından A.Ö.'yü sınıftan çıkararak, 

"Artık okul hayatın bitti. Ben burada bulunduğum sürece sana okul yüzü haram" sözlerini sarf 

ettiği ve A.Ö.'yü sınıfa bir daha almadığı iddia edildi.  Öğrenci velisini arayan Ö.A.'nın, 

"Çocuğun okulda Kürtçe konuşuyor. Bir daha gelmesin" dediği iddia edildi. Konuya dair bilgi 

veren A.Ö. babası Abdulhamit Özmen, "Öğretmen bana bir daha gönderme dedi. Ona 

nedenini sorduğum zaman ise bana 'Oğlun bana Kürtçe küfür etti' dedi. Oğluma sorduğumda 

ise bana 'Baba arkadaşımla Kürtçe konuşuyorduk. Beni yanına çağırarak bana 'niye küfür 

ediyorsun?' dedi ve ardından bana tokat atıp, sınıftan çıkardığını söyledi" ifadesinde bulundu. 

Okul yetkilileri yaşandığı iddia edilen olayı doğruladı.  

 

12 Mart 2015 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yenişehir İlköğretim Okulu 7'nci 

sınıf öğrencisi Rober Arda Uluğtürkan'nın (12), derse geç gittiği gerekçesiyle okul müdürü 
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tarafından darp edildiği iddia edildi. Kırılan kolu hastanede alçıya alınan Uluğtürkan'nın 

babası Nihat Uluğtürkan, okul müdürünün çocuğunun kolunu kırdığını iddia ederek okul 

müdürü hakkında Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

 

26 Mart 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Yeniköy mahallesi’nde 

bulunana İMKB ilk ve orta öğretim okulunda, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri Esat Çanak ve 

Furkan Koparan, okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından 

dövüldü. Saniye saniye kameralara kaydedilen dövülme olay üzerine çocukların aileleri 

hastaneden darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  

 

 

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 

Haklarında Soruşturma Açılanlar 

 

26 Mart 2015 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi 

pansiyonunda kalan iki grup öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, okul idaresi 16 

öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı.  

 

Okuldan Uzaklaştırma Cezası Alanlar 

 

26 Mart 2015 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi 

pansiyonunda kalan iki grup öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, okul idaresi 16 

öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturmanın sonucunda, 6 öğrenciye bir 

haftalığına uzaklaştırma cezası verildi.  

 

Okuldan Atılanlar 

 

26 Mart 2015 tarihinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi 

pansiyonunda kalan iki grup öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, okul idaresi 16 

öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonuçlanması ardından 10 öğreci 

okuldan atıldı.  

 

 

 

 


