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İnsan Hakları Derneği olarak “2018 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk 

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

 

Toplumsal hayatımızda korunmaya en çok ihtiyaç duyan gruplar arasında olan çocukların 

maruz kaldıkları hak ihlalleri, maalesef devam ediyor. Çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, 

çocuk işçiliği ve ölümleri, çocuk evlilikler, anadil eğitiminin yoksunluğu ve genel olarak 

eğitim sistemindeki yetersizlikler kategorik olarak gündemde en fazla görünür olan ihlaller 

arasında yerini almaktadır. Yaklaşık 35 yıldır bölgede devam eden çatışmalı süreç ve 

yaşanılan hak ihlalleri yine en çok çocukları etkilemiştir. Çatışmalı ortamların yaşandığı 

bölgelerde sahipsiz bırakılan askeri mühimmatların infilakı sonucunda çocukların 

yaralanmalarına ve yaşamlarını yitirişine tanıklık ediyoruz. 

 

Birazdan sizlerle paylaşacağımız raporumuzda da görüleceği üzere; 2018 yılı çocuklar 

açısından hak ihlallerinin çok fazla yaşandığı bir yıl olarak geride kalmıştır. Çocuklar, 2018 

yılında anadillerinde eğitim haklarını kullanamadıkları için gelişimsel olarak olumsuz 

etkilendiler. Hayatı anlama ve anlamlandırma süreçlerinde desteklenmek yerine kısıtlandılar. 

Güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüler. Güvencesiz ve yasaya aykırı bir 

şekilde çalıştırıldılar. Tutuklandılar ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar. Kapatıldıkları 

yerlerde şiddete ve işkenceye maruz kaldılar. Raporumuzun bilançosunda yer alan istatistiksel 

verilere baktığımızda, çocukların özellikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 

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

uygulamaları dikkat çekmektedir.  

 

Derneğimize gelen başvurular ve izleme çalışmaları sonucunda ulaştığımız vakalardan tespit 

ettiğimiz kadarıyla 2018 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; 1 çocuk güvenlik 

güçleri tarafından açılan ateş sonucunda yaşamını yitirmiş, 1 çocuk yaralanmıştır. Silahlı 

çatışma sonucunda 1 çocuk yaralanmıştır. Bombalı saldırılar sonucunda 1 çocuk yaşamını 

yitirmiştir. Resmi hata ve ihmal sonucunda 3 çocuk yaşamını yitirirken 46 çocuk 

yaralanmıştır. Mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcıların infilak etmesi nedeniyle 2 çocuk 

yaşamını yitirmiş, 2 çocuk ise yaralanmıştır. Yine 2 çocuk kuşkulu bir şekilde, 3 çocuk da 

intihar sonucunda yaşamını yitirmiş, 4 çocuk intihara teşebbüs etmiştir. Başbakanlık genelgesi 

ile çocuk işçiliği ile mücadele yılı olarak ilan edilen 2018 yılında İş sağlığı ve İş Güvenliği 

Meclisinin verilerine göre sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, çalışmaya 

zorlanan en az 22 çocuk hayatlarını kaybetmişlerdir.  

 

2018 yılında, toplumsal gösterilerde veya ev baskınları sonucu, en az 54 çocuk gözaltına 

alınmış, 5 çocuk ise tutuklanmıştır. 2 çocuk gözaltında işkenceye maruz kalırken, yine 3 

çocuk ise gözaltı yerleri dışında ve 2 çocuk tutuldukları hapishanede işkenceye ve kötü 

muameleye maruz kalmıştır. 2018 yılında aile içinde ve toplumsal yaşam alanlarında 

çocuklara yönelik yönelik şiddet ve istismar olaylarıyla, yaşam hakkı ihlalleri de yine devam 

etmiştir. Aile içinde ve toplumsal yaşam alanlarında karşılaştıkları şiddet sonucu 7 çocuk 

yaşamını yitirmiş, 14 çocuk yaralanmış, 92 çocuk istismara maruz kalmış, 4 çocuk ise 

kaçırılarak alıkonulmuştur.  

 

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

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

çocuk ölümleri ve intiharları gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmalarında 
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sonucunda 2018 yılında bölgemizde en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş, 64 çocuk ise 

yaralanmıştır. 

 

Çocukların yaşam hakları bu denli ihlal edilirken diğer yandan, yaşam hakkı ihlal edilen 

çocuklarla ilgili yargı organlarınca, etkili ve adil bir soruşturma yürütülmemesi, faillerinin 

gizlenmesi ve yargı karşısına çıkarılmaması, yargılanan faillerin ise cezasızlıkla korunması bu 

ihlallere neden olanları adeta cesaretlendirmekte, gerçekleştirdikleri ihlalleri sürdürmeye 

teşvik etmektedir. 

 

Aile ortamında ya da toplumsal alanda çocuklara yönelik yaşanan hak ihlallerinin en önemli 

nedeni, çocuklara yönelik yapıcı sosyal politika ve yasal düzenlemelerin hayata 

geçirilmemesidir. Son dönemde tekrardan gündeme gelen ‘erken yaşta evlenenlere af’ kanun 

tasarısı gibi çocuğun üstün yararı ve gelişme hakkını tamamen yok sayan düzenlemelerin 

erken yaşta zorla evlendirilmelerinin sayısının arttıracağı şüphesizdir. Bu düzenlemenin 

yasallaşması ile birçok istismar fiilinin, gerçekleşen zoraki evliliklerle cezasız kalmasının 

yolu açılacak ve Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 24 yıl önce taraf olan 

Türkiye’nin, sözleşmeyle güvence altına alınan çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme 

hakkı, katılım hakkı, güvenli bir ortamda büyüme hakkı gibi yükümlüklerini yerine 

getirmediğini kanıtlayacaktır. Oysa sözleşme, taraf devletleri çocuk haklarına saygı duymaya 

davet etmekte, bu hakların korunmasına yönelik pozitif ve bu hakların ihlal edilmemesi için 

de negatif yükümlülükler getirmektedir.  

 

Aile ve kamusal alan içerisinde çocuklara yönelik gerçekleşen hak ihlallerinin yeteri kadar 

görünür olmaması, yine çocuk haklarının korunmasına ve gelişimine yönelik hala yeterli yasal 

düzenlemelerin olmayışı, hiç şüphe yok ki yürütmüş olduğumuz insan hakları mücadelesinde 

en hassas olduğumuz konular arasında yer almaktadır.  

 

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 çocukların her alanda maruz kaldığı şiddete karşı duyarlı olmaya ve 

demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. Ve sonuç olarak diyoruz ki; Çocukların 

işkence edilerek cezaevlerine atılmadığı, katledilmediği, anadillerinde özgür, bilimsel ve 

ayrımcılığa uğramadan eğitim alabildiği, çalışmak zorunda kalmadıkları, şiddete ve istismara 

maruz bırakılmadıkları, evliliklere zorlanmadıkları bir dünyada yaşamaya hakları vardır ve bu 

hak ilgililerince mutlaka tesis edilmelidir! 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ ÇOCUK KOMİSYONU 
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ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

 
(YARGISIZ İNFAZ - Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar) 

 

1 Ocak 2018 tarihinde Gazinatep'te Milli Egemenlik Bulvarından Kavaklık Mahallesi 

istikametine otomobil ile seyir halinde bulunan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan isimli 

çocuğun, polis kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu 

yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak 13 Ocak 2018 tarihinde 

beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.  

 

23 Mayıs 2018 tarihinde Muş kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerindeki Duvarbaşı 

bölgesinde yer alan evlerinin önünde, akşam saatlerinde oynayan 10 yaşındaki Veysel Toplu 

isimli çocuğun, saat 18.00 sıralarında zırhlı araçtan bilinmeyen bir nedenle açılan ateş sonucu 

vurulduğu öğrenildi. Ağır yaralan çocuğun Muş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına 

alındığı belirtildi. 24 Mayıs 2018 tarihinde Muş Valiliği tarafından konuya ilişkin şu 

açıklamada bulunuldu:"23 Mayıs 2018 tarihinde saat 18.00 sıralarında Özel Harekât Şube 

Müdürlüğüne ait zırhlı aracın ilimiz istasyon caddesi üzerinde rutin devriye görevini ifa ettiği 

esnada yol üzerinde bulunan çukura aracın girip-çıkması neticesinde zırhlı aracın kulesinde 

bulunan silah kazara ateş almıştır. Silahın ateş alması sonucu cadde de bulunan 10 yaşında 

bir çocuğumuz yaralanmıştır. Yaralı ivedi şekilde Muş Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilerek 

tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu olayın bir takım farklı niyet 

taşıyan kişiler tarafından asılsız söylenti ve yorumlarla farklı yönlere çekilmek suretiyle 

provoke edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, olayda kusuru bulunan 3 

personel tedbiren Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından da müfettiş görevlendirilmesi talebiyle yazı yazılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili adli 

tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam ettirilmektedir." 

 

Silahlı Çatışmalar Sırasında Ölen ve Yaralananlar 

 

3 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Şapatan 

köyünün karşısında bulunan ve yapımı devam eden karakol inşaatının güvenliğini sağlayan 

güvenlik güçlerine saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırı ardından çatışma çıktığı ve 

çatışmanın 23.00 ila 02.45 saatleri arasında devam ettiği, çatışma esnasında evinin 

balkonunda oturan 15 yaşındaki Rojin Tekin isimli çocuğun, ayağına isabet eden kurşunla 

yaralandığı öğrenildi. Ailesi tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, 

yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.  

 

Bombalı saldırılarda Yaşamını yitiren Çocuklar 

 

31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği 

üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişin sırasında 

önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, araçta bulunan 25 

yaşındaki Nurcan Karakaya’nın yaşamını yitirdiği ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan 

Karakaya’nın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan 
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Karakaya’nın da, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı öğrenildi. 3 Ağustos 2018 tarihinde örgüte (PKK) ait internet 

sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “31 Temmuz günü Nurcan Karakaya isimli bir 

kadın ve bebeğinin Hakkari’nin Gever (Yüksekova) ilçesine bağlı askeri yasak bölgede 

bulunan Susak (Şuşatkê) üs bölgesinde gerçekleşen bir patlama sonucu yaşamını yitirdiği TC 

yetkilileri ve basını tarafından günlerdir işlenmektedir. Söz konusu bölge sürekli çatışmaların 

yaşandığı bir savaş bölgesidir. Kadın ve çocuğunun yaşamını yitirdiği iddia edilen günlerde, 

bölgede yaşanan çatışma ve eylemlerde en az 27 asker öldürülmüştür. Otuz yılı aşkındır 

devam eden savaşımızda sivil insanlar hiçbir zaman hedefimiz olmadığı gibi bugün de sivil 

insanlar hedefimiz değildir. Aynı şekilde kadın ve çocuğun öldüğü olayda da bu insanlar 

gerillamızın hedefi olmamış, eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu 

yaşanmış bir durumdur.” 

 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 

 

07 Nisan Mart 2018 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 

Nesrin Kılıç isimli yurttaş ve 4 yaşındaki Suavi isimli çocuğuna, zırhlı polis aracının çarpması 

sonucu yaralandıkları öğrenildi. Bir polis memurunun görevden alındığı olayda yaralanan 

küçük Suavi’nin bir ayağı kesildiği öğrenildi. 

 

4 Haziran 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Cudi mahallesinde bulunan Fatih İlköğretim Okulu’nda 4’üncü 

sınıf öğrencisi Arafat Çağlar, yaklaşık bir ay önce okula gittiği esnada bir köpek tarafından 

yanağından ısırıldı. Olay yerine gelen polisler tarafından zırhlı araca bindirilerek İlçe Devlet 

Hastanesi’ne götürülen Çağlar'ın, kısa bir tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 

Yaklaşık 10 gün sonra fenalaşan Çağlar, ailesi tarafından Antep’te bulunan bir hastaneye 

kaldırılarak, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 

alındı. 20 güne yakın bir süre boyunca tedavi altında tutulan Çağlar’ın dün yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tıbbı müdahalenin eksik yapılmasından 

kaynaklı Çağlar’ın yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 

17 Haziran 2018 tarihinde Antep'in merkez Şehitkâmil ilçesindeki özel NCR 

Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu, yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 2 yurttaşın 

yaşamını yitirdiği, dumandan etkilenen 80 hasta ve 5 sağlık çalışanının ise farklı hastanelere 

sevk edildiği öğrenildi. Yangının neden çıktığı ise öğrenilemedi. Konuya ilişkin Antep 

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 04.00 sıralarında çıkan yangında 45’i bebek 80 

hasta ve 5 hastane personelinin dumandan etkilenmesi nedeniyle başka hastanelere sevk 

edildiği ve tahliye işlemleri sırasında yoğum bakımda tedavi gören 2 yurttaşın yaşamını 

yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.  

 

12 Temmuz 2018 tarihinde Van’da tarihi Peynirciler Çarşısı’nda Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, çarşı duvarının gölgesinde serinlemek 

isteyen biri çocuk 3 kişi dibinde oturduğu duvarın yıkılması ile enkaz altında kaldı. Olay 

yerine gelen sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. 11 

yaşındaki Harun Cengiz isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi de yaralı olarak 

kurtuldu. Yüklenici firmanın, yıkılan duvar ile ilgili güvenlik önlemleri almadığı iddia edildi. 

 

17 Aralık 2017 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Aşağı mahallede polislerin kullandığı 

sivil bir aracın,  evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Umut Ö. isimli çocuğu çarptığı öğrenildi. 

Aracın altında kalarak ağır yaralanan Umut Ö., kendisine çarpan araçla İlçe Devlet 
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Hastanesi'ne kaldırıldığı ve buradaki ilk tıbbi müdahalenin ardından Batman’da bulunan özel 

bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Evde 

cihaza bağlı olarak tedavisine devam edilen Özalp’in, 23 Eylül 2018 tarihinde sabah 

saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

Mayın ve Sahipsiz Bırakılan Patlayıcılar Sonucu 

 

19 Şubat 2018 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki çocuk,  yerde buldukları 

cismin patlaması sonucu yaralandı. Fatih Paşa Mahallesi Süleyman Nazif İlkokulu yanında 

meydana gelen olayda,  iki çocuğun sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgede bulup 

getirdikleri ve kurcaladıkları cisim infilak etti. Patlamada çocuklardan biri kolundan, diğeri 

ise sırtından yaralandı. Patlamanın duyulmasıyla olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk 

edildi. Yaralı çocuklar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 

alındı. 

 

10 Mart 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bulunan boş 

arazide yerde bulduğu cisim ile oynayan 10 yaşındaki Beraat Oktay, meydana gelen 

patlamada ağır yaralandı. Bir araçla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, 

ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Van’da 11 Mart 2018 tarihinde tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

12 Mayıs 2018 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde Cizre Karayolu Sanayi Sitesi 

mevkiinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki Hogir Kayran isimli çocuğun, molozların 

döküldüğü alanda bulduğu cismimle oynadığı sırada meydana gelen patlamada ağır 

yaralandığı ve Nusaybin Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı, ancak tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 

 

4 Temmuz 2018 tarihinde Urfa'nın Akçakale ilçesi Berdi mahallesinde oyun oynayan 

yaşları 12 ile 15 arasında değişen iki kardeş çocuğun (Elif ve Ali Badem) buldukları cismin 

patlaması sonucu, iki kardeş ve yakınlarından bulunun 45 yaşındaki anneleri Emine Badem’in 

yaralandığı öğrenildi. Yaralı kardeşler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Badem'in ise yüzünden yara aldığı ve sağlık 

durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlayan cismin bomba yapımında kullanılan bir düzenek 

olduğu belirtildi. 

 

Kuşkulu Çocuk Ölümleri 

 

2 Mart 2018 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde ailesiyle 

birlikte yaşayan 16 yaşındaki Dilan Tuncer adlı çocuğun cenazesi, ağabeyi tarafından tandır 

evinde bulundu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer hakkında 

hazırlanan ön otopsi raporunda, boğularak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bunun üzerine 

gözaltına alınan aile üyeleri, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

 

23 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Şahin Tepesi’nde, 15 yaşındaki 

Hakan Papu isimli çocuğun ölü olarak bulunduğu öğrenildi.  
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Çocuk İntiharları 

 

3 Ocak 2018 tarihinde Van'da 17 yaşındaki N.T. isimli çocuğun, babasının tabancasıyla 

intihar ettiği öne sürüldü. N.T.'nin ailesi tarafından baskı gördüğü ve cenaze törenine sadece 

abisinin katıldığı, ayrıca N.T.'nin babasının tabancısını ruhsatsız olmasın nedeniyle gözaltına 

alındığı öğrenildi.   

 

22 Ocak 2018 tarihinde Batman’da ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki bir çocuğun, evinin 

4’üncü katından atlayarak ihtihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yaralı çocuğun, kentteki 

özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 

16 Şubat 2018 tarihinde Urfa’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sabancı Kız 

Yetiştirme Yurt Müdürlüğü'nde kalan 16 yaşındaki Ü.Ş.G'nin intihar ettiği iddia edildi. 

Yurdun 4'üncü katındaki tuvalet penceresinden atladığı öne sürülen Ü.Ş.G'nin olay yerinde 

yaşamını yitirdiği belirtildi. Cinsel istismara maruz bırakılan Ü.Ş.G’nin 6 aylık bir çocuğu 

olduğu için devlet tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. 

 

5 Mayıs 2018 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Barış T. (17) isimli çocuğun, gece 

saatlerinde evinin 5’inci katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülerek, olay yerinde yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 
 

13 Haziran 2018 tarihinde Erzurum'da 16 yaşında lise öğrencisi bir kız çocuğunun, bir 

binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu, ancak olay yerine gelen polis ekipleri 

tarafından ikna edildiği öğrenildi.  

 

16 Haziran 2018 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde 16 yaşındaki Ö.G. isimli çocuğun, 

kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 

Ö.G.'nin Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

12 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Urfa'da 48 yaşındaki Hüseyin N. isimli şahsın, yaşları şu an 8 ile 23 arasında değişen ve 1’i 

erkek 4 çocuğuna 8 yıl boyunca cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayın adli 

mercilere intikal etmesi üzerine gözaltına alınan Hüseyin N. isimli şahsın, 27 Temmuz 2018 

tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı öğrenildi. Anne Arife 

N. ise eşinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi yönünde ölümle tehdit edildiği 

belirtildi. Anne Arife N. konu ile ilgili basın organlarından yer alan anlatımlarında şunları 

belirtti: "11 Temmuz 2018 gecesi eşim bana ve çocuklarıma uyku ilacı içirmiş. Ben 

omuriliğimden ameliyatlı olduğum için gece sürekli uyanırım. Ancak o gece hiç uyanamadım 

ertesi gün saat 15.00'e kadar çoluk çocuk uyumuşuz. 14 yaşındaki çocuğum uyanınca 'anne 

her yerim ağrıyor, tuvalete gidince kanamam oldu' dedi. Ben şüphelendim çocuğumu aldım 

Mehmet Akif İnan Hastanesi Genel Cerrah bölümüne götürdüm. Çocuğumun cinsel istismara 

uğradığını orada öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. Eve 

gidip eşime 'çocukları istismar etmişsin' dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye 

kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım.” Arife N., 17 yaşındaki kızının yaşananlara 

daha fazla dayanamayarak 4 Ağustos 2018 tarihinde intihara girişiminde bulunduğunu, şu an 

psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. 
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Aile İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar 

 

3 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Batman'ın Kozluk ilçesinde 10, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğun amca ve dayılarının cinsel 

istismarına maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 

Mart’ta başlatılan ve gizlilik kararı getirilen soruşturmaya yayın yasağı da konuldu. 

Çocukların kendi aralarında konuşurken aileler tarafından duyulmasıyla ortaya çıkan olayda 

savcı, delillerin toplanmamış olması, şüpheli ve arada akrabalık ilişkisinin bulunması, 

çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle ortaya çıkacak toplumsal infial sonucu 

meydana gelecek suçların önlenmesi, kamu düzeninin korunması, çocukların kişilik haklarının 

korunması ve güvenliği gerekçeleri ile yayın yasağı talep etti. 

 

8 Nisan 2018 tarihinde Antep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde misafirliğe 

giden K.B.’nin kendisine av tüfeği doğrultan Ş.B.’nin açtığı ateş sonucu, yüzünden vurularak 

yaşamını yitirdiği iddia edildi. K.B.'ye doğrulttuğu silahın tetiğine yanlışlıkla dokunduğu 

iddia edilen Ş.B’nin başlatılan soruşturma kapsamında psikolog eşliğinde ifadesi alınmak 

üzere Jandarma Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.   

 

10 Nisan 2018 tarihinde Gaziantep'te kent merkezine 29 kilometre mesafede bulanan Cerit 

Yeniyahpan Mahallesi'nde 23 yaşında ve hamile olduğu belirtilen Özlem K. isimli kadının, 

evde bulunan 4 yaşındaki Mustafa ve 2 yaşındaki Ayşe isimli çocuklarına bıçakla saldırarak 

öldürdüğü, ardından da pencereden (2’inci kattan) atlayarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar 

etmeden önce kadın tarafından yazıldığı öğrenilen notta, eşinden ilgi görmediği ve 

kayınvalidesinden şiddet gördüğü belirtildi.  

 

21 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki L.Y. isimli kız 

çocuğunun jandarmaya mektup yazdığı, mektupta öz babası M.Y. tarafından kendisiyle 

birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını 

anlattığı öğrenildi. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında L.Y. ile isimleri 

öğrenilemeyen 2 kız çocuğunun Urfa ÇİM tarafından ifadelerinin alındığı, M.Y. ile kızlara 

istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B. isimli 4 şahsın gözaltına alındığı ve 

çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. 
 

23 Mayıs 2018 tarihinde Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 44 yaşındaki 

F.T. isimli şahsın, zorla girdiği evde 19 yaşındaki A.Y.T., 10 yaşındaki Y.T ve 8 yaşındaki 

E.T. isimli çocuklarını bıçakla rehin aldığı, yarın saat sonra da vazgeçerek teslim olduğu 

öğrenildi. 
 

28 Haziran 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Mardin’in Artuklu ilçesinde Ş.A. (11), H.A. (10) ve ikiz olan L. A. ile H.A (7) isimli 

çocukların, üvey babaları oldukları belirtilen erkek şahıs tarafından, işkence ve kötü 

muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. Çocukların 10 gün boyunca aç-susuz bırakıldıkları ve 

şiddet gördükleri, çocukların sıvı kaybı yaşadıkları, vücutlarında çok sayıda morluk tespit 

edildiği, en büyük kız çocuğunun kaburgasında çatlaklık tespit edildiği belirtildi. Suriyeli 

olduğu öğrenilen anne S.S.’nin de çocuklarla şiddet şiddete maruz bırakıldığı öğrenilirken, 

işkenceci erkek şahsın, ‘Öldürmeye teşebbüs etmek’ten tutuklandığı belirtildi. 

 

8 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Urfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 

https://www.haberturk.com/yer/gaziantep
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çatı katında boynundan zincirle bacaya bağlanan bir çocuğun olduğunu gören mahalle 

sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 13 yaşındaki Yusuf Y.'yi 

hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı çatıda, boynunda 1 metre uzunluğundaki demir zincirle 

baca demirine bağlı halde aç ve susuz olarak buldu. Bitkin şekilde güçlükle zincirden 

kurtarılan çocuk, kendisini babasının zincirlediğini söylemesi üzerine ekipler, bir süre sonra 

eve gelen İbrahim Halil Y.'yi gözaltına aldı. Oğlunu bacaya bağlayan İbrahim Halil Y., 

emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” kararıyla serbest 

bırakıldı.  
 

12 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Urfa'da 48 yaşındaki Hüseyin N. isimli şahsın, yaşları şu an 8 ile 23 arasında değişen ve 1’i 

erkek 4 çocuğuna 8 yıl boyunca cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayın adli 

mercilere intikal etmesi üzerine gözaltına alınan Hüseyin N. isimli şahsın, 27 Temmuz 2018 

tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı öğrenildi. Anne Arife 

N. ise eşinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi yönünde ölümle tehdit edildiği 

belirtildi. Anne Arife N. konu ile ilgili basın organlarından yer alan anlatımlarında şunları 

belirtti: "11 Temmuz 2018 gecesi eşim bana ve çocuklarıma uyku ilacı içirmiş. Ben 

omuriliğimden ameliyatlı olduğum için gece sürekli uyanırım. Ancak o gece hiç uyanamadım 

ertesi gün saat 15.00'e kadar çoluk çocuk uyumuşuz. 14 yaşındaki çocuğum uyanınca 'anne 

her yerim ağrıyor, tuvalete gidince kanamam oldu' dedi. Ben şüphelendim çocuğumu aldım 

Mehmet Akif İnan Hastanesi Genel Cerrah bölümüne götürdüm. Çocuğumun cinsel istismara 

uğradığını orada öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. Eve 

gidip eşime 'çocukları istismar etmişsin' dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye 

kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım.” Arife N., 17 yaşındaki kızının yaşananlara 

daha fazla dayanamayarak 4 Ağustos 2018 tarihinde intihara girişiminde bulunduğunu, şu an 

psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. 

 

 

Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar 

 

7 Ocak 2018 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Adıyaman’da M.R.G isimli erkek şahsın, 2017 yılında farklı tarihlerde yaşı küçük 9 kız 

çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. İstismar mağduru çocukların ailelerinin 

şikayeti üzerine, kimliği tespit edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.  

 

2 Ocak 2018 tarihinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sabah saatlerinde, 

A.P. isimli erkek şahsın elinde bebeği olan ve ismi öğrenilemeyen eşine şiddet uyguladığı 

öğrenildi. Darp anının görüntülendiği olay ile ilgili A.P., polis tarafından gözaltına alındı.   

 

5 Ocak 2018 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nde öğrenim 

gören ve ismi öğrenilemeyen bir kız öğrencinin, okul müdürü Mustafa D. isimli erkek şahıs 

tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi. Öğrencinin istismar olayını rehber 

öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı, rehber öğretmenin Mustafa D. hakkında tutanak 

hazırlayıp Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, olayın savcılığa 

intikal etmesi ardından da Mustafa D. hakkında yakalama kararı çıkarılarak dosyaya gizlilik 

kararı getirildiği öğrenildi. 16 Ocak 2018 tarihinde edinilen bilgilere göre, okul müdürü 

Mustafa D.’nin halen bulanamadığı ve görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.  
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9 Ocak 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 

evlerine giden İ.A. isimli erkek çocuk ile kız kardeşi R.A.'nın, kendilerini takip eden M.S. 

(46) isimli şahıs tarafından apartmanda cinsel istismara maruz kaldıkları öğrenildi. Çocukların 

yaşadıklarını annelerine anlatması üzerine ve karakolu şikayet başvurusuyla ortay çıkan olay 

ile ilgili, aynı mahallede büfe işleten cinsel istismar şüphelisinin 17 Ocak 2018 tarihinde 

polis tarafından gözaltına alındığı ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı 

öğrenildi. 

 

10 Ocak 2018 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinin Tekel Mahallesi'nde R.S. isimli erkek 

şahsın, 13 yaşında bir kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mahalle sakinleri 

tarafından fark edilen ve darp edilen şahıs, gözaltına alınarak ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 

 

20 Ocak 2018 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Şehit Birkan 

Gündüz Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ö.A.'nın, üç çocuğa cinsel istismarda 

bulunduğu ortaya çıktı. Olay, istismara maruz kalan yaşları 12 ile 14 arasında değişen 

çocukların başlarında geçenleri ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine aileler, 

okul idaresine gelerek durumu bildirdi ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 25 Aralık 

2017'de yaşanan olayda, kamera görüntülerinden cinsel istismar failinin 35 yaşlarındaki 

temizlik görevlisi Ö.A. olduğunu tespit eden idareciler, polise haber verdi. Gözaltına alınan 

Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu.  

 

31 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; Gaziantep’te dilencilik 

yapan Suriye uyruklu 7-8 yaşlarındaki M.A. isimli kız çocuğunun, dilencilik yapmak 

istemediği için babası Ahmet A. tarafından darp edildiği ve işkence gördüğü ve konu ile ilgili 

soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

 

11 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; Şırnak’ın Cizre ilçesine 
bağlı bir köyde yaşayan ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğunun, köyde market 

işleten 42 yaşındaki Mahmut S. İsimli erkek şahıs tarafından cinsel istismara maruz kaldığı 

ortaya çıktı. 1 Aralık 2017 tarihinde Cizre Merkez Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar 

üzerine ortaya çıkan olayla ilgili market sahibi Mahmut S. ile cinsel istismara uğrayan Ç.T. 

(15) ile N.M. adlı tanık kadının ifadeleri alındı. Alınan ifadelerin ardından Cizre Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında, market sahibi Mahmut S., 6 Şubat 

2018 tarihinde gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza 

Hakimliği’ne sevk edilen Mahmut S., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.  

 

19 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; Diyarbakır'da bakkal 

sahibi E.T. isimli erkek şahsın, karşıda bulunan okulda okuyan 12 yaşındaki S.B.'ye isimli kız 

çocuğuna dükkanında cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. İstismar şüphelisi şahsın, 

gözaltına alındığı, ancak savcılığın tutuklama talebi olmasına rağmen adli kontrolle serbest 

bırakıldığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, zarar görebileceği ihtimaliyle 

çocuğu koruma altına aldığı öğrenildi. 

 

23 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; Urfa'da 14 yaşındaki 

M.G. isimli kız çocuğunun, aynı köyde yaşayan 12 erkek şahıs tarafından cinsel istismara 

maruz kaldığı öğrenildi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen M.G.'nin 6,5 aylık 

hamile olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan olay ile ilgili, gözaltına alınan 12 erkekten 

S.U. isimli şahsın tutuklandığı öğrenildi.  
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27 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; ; Urfa'nın Birecilk 

İlçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ilkokulda eğitim- öğretim gören bazı kız çocukları, 

ailelerine, okul müdürü M.D.'nin farklı tarihlerde kendilerini makam odasına çağırıp, kapıyı 

kilitledikten sonra özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine aileler, durumu polise 

ve savcılığa bildirdi. Ailelerin ihbarıyla harekete geçen polis, M.D.'yi gözaltına aldı. 

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece 'çocuğa 

cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği belirtilen M.D. hakkında, il ve 

ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı. 
 

12 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 6 

Şubat 2018 tarihinde Iğdır'da bir yolcu otobüsünün muavini olan 24 yaşındaki C.T. isimli 

erkek şahsın, 10 yaşındaki yolcu E.A. isimli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. 

Durumdan çocuğunu anlatımlarını üzerine haberdar olan ailesinin şikayeti üzerine, istismar 

şüphelisi erkek şahsın tutuklandığı öğrenildi.  

 

13 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Mardin'de İ.S. ve B.S. isimli erkek şahısların, 16 yaşındaki D.M. isimli kız çocuğunu evinde 

uyuduğu sırada yorgana sararak kaçırdığı öğrenildi. 26 Mart 2018 tarihinde D.M. isimli 

çocuğun Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunup ailesini teslim edildiği ve iki kişiden B.S.’nin 

tutuklandığı, diğerinin ise arandığı öğrenildi.  

 

13 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Suriye’den Antep'e göç etmek zorunda kalan 12 yaşındaki H. B. isimli çocuğun, 70 yaşındaki 

Şakir İşçi isimli erkek şahıs tarafından cinsel istismarına maruz kaldığı öğrenildi. Ailesine 

destek olmak için Tabakhane Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden malzeme almak için 1 

Şubat'ta ayrılan H.B.'yi İstasyon Meydanı'nda sıkıştıran erkek şahıs, çocuğa cinsel istismarda 

bulundu. Yaşananları fark eden 2 tren garı çalışanının müdahalesiyle erkek şahıs, olay yerine 

çağrılan polis tarafından gözaltına alındı ve ardından "Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma" gerekçesiyle tutuklandı. İstismar mağduru çocuk, konu ile ilgili 

başvurulan ifadesinde şunları anlattı: “Kemik almaya giderken, çalıştığım yerden müşteri 

olarak tanıdığım Şakir ismindeki kişi, tren yolunun yanına beni çağırdı. Kimsenin 

göremeyeceği bir yere götürdü ve öpmeye başladı. Bu esnada bana para teklif etti. Bana ‘Sen 

çok tatlısın’ dedi. 2 kişi yanımıza yaklaştı. Ben kaçarak uzaklaştım. Yaklaşık 3 yıl önce 

komşumuz olan bir amcada bana böyle yaklaşmıştı. Şakir isimli kişiden şikâyetçiyim.” Garın 

incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde de İşçi’nin, çocuğa istismarda bulunduğu 

görüldü. 

 

23 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y.’nin, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. 

Öğrencilerin durumu Rehberlik öğretmenine anlatması ile ortaya çıkan olay ile ilgili, E.Y.’nin 

açığa alındığı ve polis tarafından gözaltına alındığı, cinsel istismar mağduru çocukların ise 

psikolog, avukat ve savcı nezaretinde Çocuk İzleme Merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayla 

ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiği de belirtildi. 

 

25 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası 

H.T.A. isimli çocuğun, okul taşımacılığı yapan S.B. isimli erkek şahıs tarafından cinsel 

istismarına maruz bırakıldığı iddia edildi.  
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27 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Mardin'in Midyat ilçesinde 17 yaşındaki M.D. adlı çocuğun yaklaşık bir ay önce 12 erkeğin 

cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. M.D.’nin kentte faaliyet gösteren bir tekstil 

fabrikasında çalıştığı ve sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. Ailesi 

tarafından bir hafta boyunca arandıktan sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi 

altında olduğu ortaya çıkan M.D’nin, daha sonra Mardin’deki Çocuk Esirge Kurumu’na 

teslim edildiği belirtildi.  

 

29 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde S.D. isimli çocuğun, sosyal medya üzerinden tanıştığı Kadir 

B., isimli köy korucusu tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ve tehdit edilerek cinsel 

istismara maruz kaldığı öğrenildi. S.D.'nin anlatımları üzerine rehber öğretmeni Hamza 

Koluman, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından 

ifadesi alınan Kadir B.,ise üzerine atılı suçlamayı reddederek S.D.'yi kaçırmadığını, onun 

talebi üzerine buluştuklarını iddia etti. Kadir B. ifadesi alındıktan sonra serbest 

bırakıldı. Konuya ilişkin Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 

şüphelinin TCK'nin 103/1 maddesine göre "Çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan 

cezalandırılması istendi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk 

duruşma için 27 Mart 2018 tarihine gün verdi. 
 

11 Nisan 2018 tarihinde Batman’da bir ortaokulda bir müdür yardımcısının, bir kız 

çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Hakim karşısına çıkarılman müdür 

yardımcısının serbest bırakıldığı öğrenildi.  

 

10 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da bir erkek şahsın, tanımadığı 7 yaşlarındaki R.A. ve 

A.A. ile 9 yaşındaki Z.A. isimli çocuklara evlerinin girişinde cinsel istismarda bulunduğu 

öğrenildi. Şahsın polis tarafından arandığı belirtildi.  

 

18 Mayıs 2018 tarihinde Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından açılan iftar çadırında 

Suriyeli bir kadının ve çocuğunun, çocukları için yemek almaya çalıştığı sırada iftar çadırında 

çalışan bir erkeğin fiziki şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.  
 

22 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Van’ın Erçiş ilçesine bağlı bir ilkokul ile ortaokula yakın yerde bakkal işleten F.B. isimli 

erkek şahsın, 13 erkek ve kız çocuğuna istismarda bulunduğu öğrenildi. Uzun süreden bu 

yana bakkala yiyecek almak için giden çocukları istismar eden F.B.’nin yaptıklarını 

çocukların, öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Van’a getirilen ve 

uzman eşliğinde ifadeleri alınan çocukların ve ailelerinin şikayetçi olduğu ve istismarcı şahsın 

ifadesi alınmadan ortadan kaybolduğu öğrenildi. İfadesi alınan çocuklardan birinin, istismar 

olayına ilişkin şunları anlattığı öğrenildi: “Biz bakkala giderken, kız çocuklarını sürekli 

öpüyordu. Bakkala giderken bana da dokunuyordu. Ayrıca bize kötü el kol hareketleri 

yapıyordu. Annem artık oradan alışveriş yapmamam gerektiğini söyledi. Ne zaman bakkalın 

önünden geçsek bize gel diyordu.  Bu olaylar devam edince olayı öğretmenlerimize anlattık. 

Kendisinden şikayetçiyim.” 

 

26 Mayıs 2018 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf olduğu belirtilen İlyas B. 

isimli şahsın, 11 yaşındaki kız çocuğuna işyerinin bodrum katında cinsel istismarda 

bulunduğu öğrenildi. Çocuğun bağırarak dışarı çıkmasıyla şahsın, çevredekilerin ihbarıyla 
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gelen polis tarafından gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandığı 

öğrenildi. 
 

2 Haziran 2018 tarihinde Batman’da AKP anons aracının peşinden koşan ve ismi 

öğrenilemeyen bir çocuğun, anons aracının durması ardından araçtan inen erkek bir şahıs 

tarafından darp edildiği görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülere göre; 6-7 yaşlarındaki 

bir çocuk, seyir halinde olan AKP anons aracının arkasından koşuyor. Bir anda duran anons 

aracının ön tarafından inen 2 kişiden biri araca doğru koşan çocuğa sert bir tokat atıyor. Atılan 

tokadın etkisiyle sarsılan çocuk, yüz üstü yere düşerek yuvarlanıyor. Ardından çocuk 

görüntünün kadrajından çıkıyor. Yere düşen çocuğun kimliği ve sağlık durumuyla ilgili bilgi 

edinilemedi. 

 

25 Haziran 2018 tarihinde Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 15 yaşındaki S.E. isimli 

çocuğun kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile zorla bindirilmek suretiyle kaçırıldığı 

öğrenildi. 28 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Valili tarafından konuyla ilgili yapılan 

açıklamada; Olay ile ilgili Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma 

başlatıldığı, çocuğun ailesi ile husumetli olduğu belirtilen kişilerce kaçırıldığı tespitine 

ulaştığı, düzenlenen operasyonla çocuğunu kurtarıldığı ve olaya karıştığı tespit edilen 5 

kişiden 4’ünün gözaltına alındığı belirtildi. 

 

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir isimli çocuğun 2 

Temmuz 2018 tarihinde köye 2 km uzaklıkta bulunan Kurudere mevkiinde bir derenin 

içerisinde boğulmuş halde cesedine ulaşıldı. Ağrı Valisi tarafından yapılan açıklamada şöyle 

denildi. Çocuğun, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran'da babasıyla gittiği 

köyde kaybolduğu öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin 

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dün bulunduğu 

tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. 

Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle, 

açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. 

Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün 

üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir 

istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. 

Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze 

kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini 

defnettiler. Başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni 

ediyorum.” 
 

4 Temmuz 2018 tarihinde Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 17 

yaşındaki V.B. (17) isimli çocuğun, tartıştığı 17 yaşındaki Berkaycan Kılınç isimli çocuğu 

bıçaklayarak ağır yaraladığı, ancak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına 

alınan yaralı çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği 

öğrenildi. Zanlı V.B. isimli çocuğun kayıplara karıştığı ve olay ilgili soruşturma başlatıldığı 

öğreelidi. 'yi yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 

4 Temmuz 2018 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde memur olan S.Y. isimli erkek şahsın, 

14 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine polis 

tarafından gözaltına alınan istismarcı şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.  
 

5 Temmuz 2018 tarihinde Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde 60 

yaşlarındaki Suriye uyruklu R.C. isimli erkek şahsın, 5 Haziran Parkı’nda 5 yaşlarındaki 

down sendromlu kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Durumun 
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çevredekilerce fark edilmesi üzerine hemen parktan ayrılan zanlının, koşarak yakın 

mesafedeki evine girdiği, kalabalık bir grup tarafından evinin taşlandığı, daha sonra olay 

yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Antep Valiliği tarafından yapılan 

yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Gümüştekin 

Mahallesi'ndeki parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından 

'Küçük kız çocuğuna yönelik istismar' iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine 

sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat 

başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir.” Cinsel istismar şüphelisi R.C.’nin 6 Temmuz 2018 tarihinde sevk edildiği adli 

makamlarca tutuklandığı öğrenildi. 
 

9 Temmuz 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Kars'ta V. (28) isimli erkek şahsın, yeğeni 12 yaşındaki S. ve 15 yaşındaki ablası G.'ye 

birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın, S.'nin istismarı yazdığı 

mektubun arkadaşları tarafından bulunmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. İstismarcı erkek şahsın 

tutuklandığı ve hakkında çocuğa cinsel istismarında bulunmaktan dava açıldığı öğrenildi. 

Ayrıca S.'ye okuldan yaşları 18'den küçük beş oğlan çocuğunun da cinsel istismarda 

bulunduğu ileri sürüldü. (Olay 2 Ocak'ta mektubun bulunmasıyla ortaya çıktı ve failin 

yargılanmaya başlamasıyla 9 Temmuz'da basına yansıdı.) 

 

15 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Süphiye EKER, 

şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Eker Batman Cezaevinden Elazığ açık cezaevine 

sevk edildi. Gittiği yerde koğuştaki şahıslar “burada Kürtleri istemiyoruz” diyerek oğlumu 

hortumla dövmüşler. Daha sonra “her gece yatağımıza gireceksin” denilerek taciz 

girişiminde bulunulmuş. Oğlumun kollarında hortum ile dövülmesinden dolayı darp izleri 

bulunuyormuş. Oğlum bu yaşananlardan dolayı dayanamayıp 26 Temmuz 2018 tarihinde açık 

cezaevinden kaçmış, daha sonra ablasını telefonla arayarak kaçtığını haber vermiş. Yaşadığı 

bu sıkıntılardan dolayı Elazığ Açık Cezaevine girer girmez kaçmak zorunda kaldığını 

ablasına aktarmış. Henüz 17 yaşında olan oğlunun yaşananlardan ötürü psikolojisinin 

bozulduğunu, cezasının bitimine 2 yılının kaldığını, kalan cezasının infazını güvenli bir 

cezaevinde geçirmesi talebinde bulunmak amacıyla, derneğinizden hukuki destek istiyorum.”  

 

18 Temmuz 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Van'da, 14 yaşında ve zihinsel engelli olan bir kız çocuğunun, kanama tedavisi için gittiği 68 

yaşındaki Ö.B. isimli erkek şahsın cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Olayın, 

çocuğun 3 yıl sonra gittiği doktorda verilen raporlarla ortaya çıktığı belirtildi.  
 

27 Temmuz 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesinde 2’si uzman çavuş 3 erkek şahsın, 14 

yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve istismar görüntülerini sosyal medyada 

paylaştıkları ortaya çıktı. 2016 yılında gerçekleştiği öğrenilen olayda; Korucubaşı AKP Belde 

Başkanı E.Y’nin koruculuktan uzman çavuşluğa geçen oğlu H.Y, aynı beldede oturan ve 

koruculuktan uzman çavuşluğa geçen E.Y. ile dolmuş şoförü A.Y. isimli şahısların, Y.Y.’ye 

ilaç vererek bayılttığı ve daha sonra görüntülerini çektikleri öğrenildi. Saldırganların 

görüntüler ile çocuğu tehdit ettiği ve bu şekilde cinsel saldırıyı sistematik hale getirmek 

istedikleri, Y.Y.’nin tehditlere rağmen saldırganlara karşı durması üzerine, daha önce çekilen 

görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri paylaşan A.Y.’nin beldeyi terk ettiği, 

uzman çavuş E.Y.’nin kayıplara karıştığı ve E.Y.’nin, başka bir köyde bulunan birinin evine 

yerleştirilerek korunduğu ileri sürüldü. Olayın açığa çıkması üzerine A.Y.’nin ailesinin, 

Y.Y.’nin ailesiyle görüştüğü ve kız çocuğunun istismarda bulunan A.Y. ile evlendirilmesini 
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istediği, ancak kız çocuğunun annesinin buna karşı çıkarak saldırganların yargılanmasını 

istediği ve başına bir şey getirilmemesi için kızını belde dışında bulunan akrabasının evinde 

koruma altına aldığı öğrenildi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı da olay hakkında soruşturma 

başlattı. Soruşturma kapsamında Y.Y.’nin ifadesine başvuruldu. Ancak istismarda 

bulunanların ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi.  

 

27 Temmuz 2018 tarihinde Batman'da ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, bir iş 

merkezinin içinde D.K. isimli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve gözaltına alındığı 

öğrenildi.  

 

27 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Maraş’ta 13 yaşındaki erkek çocuğu, iş bulmak için K.,B’nin çalıştığı lokantaya geldi. 

İddialara göre, burada çocuğa işçi ihtiyacının olmadığını ama ara ara gelip iş sormasını istedi. 

Aradan geçen 3 gün içinde tekrar iş yerine giden çocuğu, taciz ettiği öne sürülen K.,B., 

çocuğun olayı ailesine anlatması ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. İlk olarak emniyette 

ifadesi alınan K.B., mahkemeye sevk edildi. 2’inci Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan K.B., 

çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  

7 Ağustos 2018 tarihinde Urfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde çalışan bir özel halk 

otobüsünün Y.B. isimli şöförünün, otobüs içerisinde 10 yaşındaki B.A. isimli çocuğu kemerle 

darp ettiği öğrenildi. Darp ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine 

gözaltına alınan şöförün, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.  
 

15 Ağustos 2018 tarihinde Urfa'da A.K. isimli erkek şahsın, kendisini doktor olarak tanıtıp 

iletişim kurduğu kız çocuklarına parkta cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İstismarcı 

şahsın, çevredekiler tarafından darp edildiği, ardından da gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

19 Ağustos 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bir erkek şahsın, 

fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yaptığı, bu sırada 

durumun çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine darp edildiği ve ardından olay  

yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme 

başlatıldı.  

 

27 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde biri 6, diğeri 12 yaşındaki iki kız kardeşin, biri korucu 

olan kuzenleri İsa E. ile Sedat E. İsimli şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenildi. 

Cinsel istismar olayının, okulda cinsel istismar ile ilgili bir eğitime katılan D.E.’nin seminerin 

ardından rehberlik öğretmenine giderek kuzeni İsa E.'nin 5 yıl önce kendisine uyguladığı 

cinsel istismar olayını ve yine diğer kuzeni olan Sedat E.'nin de, kız kardeşi N.E.'ye cinsel 

istismarda bulunduğunu anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Olayın açığa çıkmasının 

ardından iki kız kardeş, kuzenleri İsa E. ve Sedat E. hakkında suç duyurusunda bulundu. 25 

Mayıs 2018 tarihinde savcılığa giderek ifade veren D.E.'nin ifadesinden bir gün sonra kuzeni 

Sedat E. "Zincirleme şeklinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuyla gözaltına alınarak 

tutuklandı. Savcılık ifadelerinin ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

hazırlanan ve kabul edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Mağdur D.E., kuzeni İsa E. 

tarafından 5'inci sınıfta iken evlerinde zorla alındığı, yine kuzeni Sedat E. tarafından 2-3 ay 

sonra cinsel istismara maruz kaldığını, yine İsa E.'nin, kız kardeşi olan N.E.'ye de cinsel 

istismarda bulunduğunu, mağdur D.E., babası öldükten yaklaşık 2 yıl sonra Sedat E.'nin 

kendisine cinsel istismarda bulunduğunu; ancak onun ne amaçla hareket ettiğini 

anlayamadığını, o zamanlar 5'inci sınıfta okuduğunu, yaşının da 12-13 olduğunu, bir gün 
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amcasının oğlu Sedat E. evlerine gelip kendisinin odasına gelerek kendisini tehdit ettiğini, 

'seni öldürürüm' şeklinde tehditte bulunup kendisine tecavüz ettiğini, ayrıca amcasının oğlu 

İsa E.'nin de kendisine tecavüzde bulunduğunu, bu şahıs kendisine tecavüz ettiğinde 5-6 

yaşında olduğunu, İsa .E'nin 5-6 sene boyunca devamlı kendisine tecavüz ettiğini, olayları 

korktuğu için anlatamadığını, kardeşi N.E.’nin de 6 yaşlarında iken İsa E.’nin cinsel 

istismarına maruz kaldığını, bu nedenle zanlılar hakkında yeterli şüphe olduğu anlaşılmakta 

olup Sedat E'nin 'Zincirleme şeklinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Cebir, tehdit ve hile 

kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılmasına karar verilmiştir." 
 

6 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl 

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında, damat A.Y'nin 

21 yaşında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, 

A.Y'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı. B.S'nin işlemlerin 

ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı 

öğrenildi. 

 

11 Eylül 2018 tarihinde Batman'da 29 yaşındaki N.G. isimli erkek şahsın, para verdiği 11 

yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan istismarcı 

şahsın, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

14 Eylül 2018 tarihinde Urfa'da 60 yaşındaki S.G. isimli şahsın, para vererek aracına 

bindirdiği 12 yaşındaki M.K. isimli kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, ancak çocuğun 

çığlık atması üzerine çevredekiler istismarca şahsa müdahalede bulunduğu ve gözaltına alınan 

istismarcı şahsın tutuklandığı öğrenildi.  

 

16 Eylül 2018 tarihinde Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı 80 hanelik Paslı köyünde yaşayan 

Sedanur Güzel (9) isimli çocuğun, öğle saatlerinde evlerinin önünde kaybolduğu öğrenildi. 

Paslı Esin Çağdaş İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencisi çocuğun bulunması için seferber olan 

köylülerin, çocuğun cansız bedenini 22 Eylül 2018 tarihinde Paslı köyü yakınlarında üzeri 

taşlarla örtülü vaziyette bulduğu öğrenildi. 29 Eylül 2018 tarihinde Kars Cumhuriyet 

Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir 

kişinin itirafları sonucu soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandığı 

öğrenildi.  

 

22 Eylül 2018 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesi Karabahçe mahallesinde bulunan 

ortaokulun öğretmeni Muhammed T.'nin (34) öğrencisi B.G'yi (14) kaçırmak isterken 

gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemede, 

"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildiği 

ve açığa alınarak hakkında idari soruşturmada da başlatıldığı öğrenildi. Olayın, ailenin 

şüphesi üzerine açığa çıktığı öğrenildi. 
 

6 Ekim 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerde geçen bilgilere göre; Iğdır 

merkeze bağlı Necefali köyünde 31 yaşında ve korucu olduğu öğrenilen Ali Bağ isimli bir 

şahsın, P.C. isimli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 

istismarcı şahsın, "Çocuğa cinsel istismarda bulunmak" ve "Kişiye hürriyetinden yoksun 

bırakma" suçlarından yargılandığı davada, 31 yıl 6 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.  

 

13 Ekim 2018 tarihinde Urfa'da 20 yaşındaki E.K. isimli erkek şahsın, tanımadığı ve engelli 

12 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırarak götürdüğü bir duvarın dibinde cinsel istismarda 

http://www.cumhuriyet.com.tr/etiket/Diyarbak%C4%B1r
http://www.cumhuriyet.com.tr/etiket/polis


 19 

bulunduğu öğrenildi. Erkeğin istismarının güvenlik kamerasına yansıdığı ve "Çocuğa karşı 

nitelikli cinsel istismar suçundan" tutuklandığı öğrenildi. 
 

5 Kasım 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı bir köyde, 80 yaşındaki N.Y. isimli erkek şahsın, 3 

çocuğu sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz bıraktığı öğrenildi. İstismara mağduru 

çocukların aileleri tarafından Nezirhan Jandarma Karakolu'na yapılan şikayetin ardından, 

gözaltına alınan istismarcı şahsın "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandığı 

öğrenildi. İstismara maruz bırakılan çocukların pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.  
 

17 Kasım 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Iğdır kent merkezinde bulunan Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu’nun İlkokul 

bölümünde görev yapan M.İ adlı öğretmenin, 4’üncü sınıf öğrencisi olan 4 kız öğrenciye 

sözlü ve fiziği tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Tacize maruz kalan öğrencilerin durumu sınıf 

öğretmenlerine anlatması üzerine, polise şikayet edilen M.İ adlı öğretmenin gözaltına alındığı 

ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan öğretmenin teneffüslerde veya 

nöbetçi olduğu zamanlarda öğrencileri yanına çağırarak hem sözlü hem de fiziksel tacizde 

bulunduğu, yine onları boş sınıflara götürdüğü ileri sürüldü. 
 

30 Kasım 2018 tarihinde Batman’da Kültür mahallesinde, taşan kanalizasyon sularıyla 

birlikte bir bebek cesedinin ortaya çıktığı öğrenildi. 
 

Erzurum'da 65 yaşındaki İ.U. isimli erkek şahsın, komşusunun kızı 13 yaşındaki Z.G. isimli 

kızı çocuğuna sokakta ortasında cinsel istismarda bulunduğu ve evine götürmeye çalıştığı, 16 

Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberde ortaya çıktı.  16 Mayıs 2018 

tarihinde gerçekleştiği öğrenilen olay ile ilgili tutuksuz yargılanan İ.U., hakkında açılan 

davada  çocuğun basit cinsel istismarı suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, ancak 

kız çocuğunun şikayetçi olmadığı gerekçesiyle "yaşı dikkate alarak"  tutuklama kararı 

vermedi, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı konulduğu öğrenildi. 

 

 

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 

İHLALLER 

 
Gözaltına Alınanlar ve Tutuklananlar 

 

23 Ocak Şubat 2018 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, sosyal 

medya hesabında yaptıkları paylaşımı gerekçe gösterilerek 16 yaşındaki Ayaz Encu isimli 

çocuğun gözaltına alınarak, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.  
 

16 Şubat 2018 tarihinde Batman’da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında 

Türkiye'ye teslim edilmesini protesto ettikleri iddiasıyla, isimleri öğrenilemeyen 6 çocuğun 

gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

17 Şubat 2018 tarihinde Diyarbakır’da 17 yaşındaki S.Ç. isimli çocuğun gözaltına alındığı 

öğrenildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’sine götürülen çocuğun hangi 

gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi. 20 Şubat 2018 tarihinde emniyette tamamlanan 

ifade işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen S.Ç.’nin "patlayıcı madde 

bulundurmak veya taşımak" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.  
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21 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleşen kutlamalar sırasında 30’u çocuk 75 

yurttaşın, sarı kırmızı yeşil flamalar taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. 22 

Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde 38 yetişkin ve Çocuk Şube 

Müdürlüğü’nde tutulan 30 çocuğun, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

Diyarbakır’da Newroz kutlamları öncesi polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 

gözaltına alınan 6 çocuğun, 22 Mart 2018 tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldıkları öğrenildi.  

 

15 Temmuz 2018 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez mahallesinde bulunan bir 

eve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, 2 kişi yaşamını 

yitirdiği ve 3 polis yaralandığı öğrenildi.  Operasyon sonrası düzenlenen ev baskınında aynı 

aileye mensup 2’si çocuk 6 yurttaşın gözaltına alındığı, 2’si çocuk 6 yurttaşın gözaltına 

alındığı, 19 Temmuz 2018 tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk 

edildikleri adliyede "Örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıkları 

öğrenildi. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: Ayfer Şahin, Abdulbaki Şahin, Ayhan Şahin, 

Şehriban Mamuk, Abdullah Şahin, F.Ş.-16 yaş, D.G.-16 yaş. 

 

7 Ağustos 2018 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev 

baskınlarında, 1 çocuk 3 yurttaşın (Zeynep Dağtekin, Ali Dağtekin-Yaş 17 ve ismi 

öğrenilemeyen bir yurttaş) gözaltına alınarak Urfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne 

götürüldüğü öğrenildi.  

 

20 Ağustos 2018 tarihinde Şırnak’ta hayvanlarını yaylaya otlatmaya götüren 2’si çocuk 

olmak üzere 4 çobanın  (Osman Güngen, Reşit Güngen, İ.G.-16 yaş, M.G.-16 yaş) askerler 

tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. "Askeri yasak bölgeye girdikleri” gerekçesiyle 

gözaltına alınan 2’si çocuk 4 kişinin, 22 Ağustos 2018 tarihinde Şırnak Jandarma 

Komutanlığında tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "Örgüte 

yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi.  

 

3 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında bulunan Çitlibahçe (Helhel) 

Mahallesi’nde başlatılan askeri operasyon sırasında askerler tarafından düzenlenen ev 

baskınında, aynı aileye mensup 1’i çocuk 3 yurttaşın (Yahya Tekin, eşi Mülkiye Tekin ve iki 

yaşındaki çocukları R.T.) gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı evde bir başka eve düzenlenen 

baskından ise Abdullah Daşlık isimli yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri 

öğrenilemeyen 1’i çocuk 4 yurttaşın, 5 Eylül 2018 tarihinde serbest bırakıldıkları öğrenildi. 

 

11 Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesine bağlı Derik mahallesi Mala Hırmo 

mezrasına Jandarma tarafından düzenlenen baskında, 4 Çocuğun (E.O. -7 yaş, H.O. -7 yaş, 

Z.Ö. -12 yaş, K.Ö. -16 yaş) gözaltına alındığı öğrenildi. Diyarbakır Çocuk İzlem Merkezi’nde 

(ÇİM) götürülen çocukların, 12 Aralık 2018 tarihinde alınan beyanlarının ardından ailelerine 

teslim edildiği öğrenildi. Çocukların, kendileriyle aynı köyde yaşayan bir yetişkin tarafından 

istismara maruz kaldıkları iddiasıyla ifadelerine başvurulmak üzere ÇİM’e götürüldüğü 

belirtildi. 
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Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 

 

 

15 Temmuz 2018 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez mahallesinde bulunan bir 

eve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, 2 kişi yaşamını 

yitirdiği ve 3 polis yaralandığı öğrenildi.  Operasyon sonrası düzenlenen ev baskınında aynı 

aileye mensup 2’si çocuk 6 yurttaşın gözaltına alındığı, 19 Temmuz 2018 tarihinde emniyette 

tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "Örgüte yardım ve yataklık" 

yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: Ayfer 

Şahin, Abdulbaki Şahin, Ayhan Şahin, Şehriban Mamuk, Abdullah Şahin, F.Ş.-16 yaş, D.G.-

16 yaş. Gözaltına yurttaşların tutuklandığı öğrenilirken, 2 Ağustos tarihinde Özgürlükçü 

Hukukçular Platformu (ÖHP), tutuklanan aile bireylerinin işkence ve kötü muameleye 

maruz kaldıkları gerekçesiyle "Görevi kötüye kullanma", "İşkence" ve "Görevi ihmal" 

gerekçesiyle ilgili polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 7 aile üyesine işkence ve 

kötü muamelede bulundukları belirtilen suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Ev 

aramasına katılan polisler silah, tekme tokat, yumruklarla aileyi dövmeye başlamış, yere 

yatırıp kafasını tekmelemek suretiyle ezmişlerdir. 1 saat boyunca yaklaşık 30 kolluk görevlisi 

müvekkil de dahi bütün aile bireylerine fiziki şiddet uygulamışlardır. Yapılan adli arama 

sırasında adli aramaya katılan kolluğun bir kısmının müvekkile işkence ve kötü muamelede 

bulunmuş, bir kısmı ise bu suç işlenirken suça engel olmadıkları ve göz yumdukları için 

görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarını işlemişlerdir. Evdeki operasyon sonrasında 

Abdulbaki Şahin’in kaburgaları kırılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Evde bulunan 

16 yaşındaki F. Ş.'in ise kafası 3 yerden kırılmıştır. Ayfer Şahin'in ise kafasında kırık, 

vücudunda ezik ve morluklar oluşmuştur. Kısa boylu, zayıf, kır saçlı, kumral olan ve kendisini 

müdür olarak tanıtan erkek şahıs tarafından müvekkil saçlarından tutulup kafası defalarca 

yere vurulmak suretiyle, tekme ve yumruk atmak suretiyle, kafası tekmelenmek suretiyle ağır 

şiddet görmüştür. Müvekkilin gözleri olayın üzerinden 2 hafta geçmiş olmasına rağmen hala 

bulanık görmektedir. Müvekkil emniyette kaldığı süre içerisinde en çok bu bahsi geçen 

tarafından işkence görmüştür. Müvekkil ailesi ile yapmış görüşmelerde ailesine de en çok bu 

kişinin şiddet uyguladığını ve oğlunu ölümle tehdit ettiğini öğrenmiştir. Bu kişi müvekkile 

sorgu esnasında ev aramasına da katıldığını beyan etmiştir. Ayfer Şahin Van T Tipi Kapalı 

Cezaevi’ne götürüldüğü sırada, 2 kadın personel tarafından cezaevi girişinde “Sen 

teröristsin” denilerek dövülmüştür. Çıplak arama için müvekkilimi döverek üzerini çıkarmaya 

çalışmışladır. Saçını çekerek, copla, tekme, tokat ile her yerine vurmuşlardır. Müvekkilim 

görmüş olduğu işkence üzerine 'Bu sizin yanınıza kalmaz sizi şikayet edeceğim' diyerek hukuki 

imkanlarını kullanacağını belirtmiş olmasına rağmen kendisine gülerek 'Kime söylersen 

söyle' cevabını vermişlerdir. Cezaevi girişindeki arama işlemi sonrasında müvekkilim tek 

başına hücreye koyulmuştur.  Yine cezaevinin ilk günü sabah saat 10:00 civarı müvekkilin 

hücresine yaklaşık 10-15 mavi ve siyah kıyafetli Kadın İnfaz Koruma Memuru girmiş, 

müvekkili dövmeye başlamışlardır. Tekme, tokat, yumruklarla müvekkilin her yerine vurarak 

yaklaşık 10-15 dakika boyunca müvekkilimi darp ederek hücreden ayrılmışlardır. Müvekkilim 

şeker, tansiyon ve kalp hastası olup, ilaç kullanmasına rağmen hücrede kaldığı süre boyunca 

ilaçları kendisine verilmemiştir. Yukarıda müvekkilimiz kadın görevlinin saldırısına uğraması 

sonrasında müvekkil baygın bir halde uyumuştur. 2-3 saat kadar sonra yaklaşık olarak 12.00-

14.00 saatleri arasında kendisine 'müdür bey' diye hitap edilen bir erkek şahıs tarafından 

kapı açılmış, müvekkil müdür ve 3 kadın personel ile kelepçe takılarak X-Ray cihazının 

ilerisindeki ara salonda kelepçesi çıkarılarak zorla tutanak tutulmuştur. Akabinde müdür 

olduğu söylenen kişi 'Kelepçeyi takın. Halledin' diyerek personele talimat vermiş ve müvekkil 

ara salonda defter kayıt ve bekleme odasının yanındaki odaya koyulmuştur. 3 Kadın İnfaz 

Koruma Memuru müvekkilimin ellerine kelepçe takarak cop, tekme, tokat ve yumruklarla 
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darp etmişlerdir. Bu 3 personel müvekkilime 80’leri aratmayan bir işkence uygulamış, 

ayaklarının altını coplarla dövmüşlerdir." 

 

 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 

 

25 Mart 2018 tarihinde Urfa’nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir eve baskın 

düzenleyen TEM Şube polislerinin, evde bulunan yaşları 13 ile 24 arasında değişen aile 

bireylerini darp ettiği belirtildi. Evlerine baskın yapıldığı gün eşi ile birlikte misafirlikte 

olduğunu belirten ev sahibi Hasan Yoğuş, konu ile ilgili şunları anlattı: "Zile basmadan 

koçbaşı ile kapıyı kırıyorlar. Çocukları ‘Hepinizi tararız’ diye tehdit ediyorlar. Oğlum Azad 

için gelmişlerdi. Ancak 13 yaşındaki ikizlerimi duvara vurup, işkence ediyorlar. Diğer 

çocuklarım ve misafirimizin de başına basıyorlar. Evde bulunan tüm telefonları toplayıp 

oğlum Azad’ı da gözaltına alıp gidiyorlar.”  

 

Hapishanelerde İşkence ve Kötü Muamele 

 

15 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan S.E, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum A.E. Batman Cezaevinden Elazığ açık cezaevine sevk edildi. 

Gittiği yerde koğuştaki şahıslar “burada Kürtleri istemiyoruz” diyerek oğlumu hortumla 

dövmüşler. Daha sonra “her gece yatağımıza gireceksin” denilerek taciz girişiminde 

bulunulmuş. Oğlumun kollarında hortum ile dövülmesinden dolayı darp izleri bulunuyormuş. 

Oğlum bu yaşananlardan dolayı dayanamayıp 26 Temmuz 2018 tarihinde açık cezaevinden 

kaçmış, daha sonra ablasını telefonla arayarak kaçtığını haber vermiş. Yaşadığı bu 

sıkıntılardan dolayı Elazığ Açık Cezaevine girer girmez kaçmak zorunda kaldığını ablasına 

aktarmış. Henüz 17 yaşında olan oğlunun yaşananlardan ötürü psikolojisinin bozulduğunu, 

cezasının bitimine 2 yılının kaldığını, kalan cezasının infazını güvenli bir cezaevinde 

geçirmesi talebinde bulunmak amacıyla, derneğinizden hukuki destek istiyorum.”  

 

8 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fuat Taşkın, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben Fuat TAŞKIN, 11.01.2002 yılında Hakkâri ilinde doğdum. 

Hakkâri ilinde Lise 1. Sınıfa kadar okudum; daha sonra maddi sebeplerle okulu bırakmak 

zorunda kaldım. Anne ve babam sağdır; 5 kardeşiz, ailem Hakkâri ilinde ikamet etmektedir. 

Ben daha önce Hakkâri’de meydana gelen bir olayla ilgili olarak yargılandım ve duruşmaları 

dışarıdan takip ediyordum. Daha sonra Hakkâri’de meydana gelen başka bir olayla ilgili 

olarak gözaltına alındım. 6 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu’na konuldum. Tutukluluğum üzerinden 1 ay geçtikten sonra Van T Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu’na gönderildim. Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11 ay kaldıktan 

sonra, Diyarbakır İlinde bulunan cezaevine sevkimi istedim. Sevk talebim kabul edildi ve 

henüz çocuk cezaevi açılmadığından 28 Ağustos 2018 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildim. Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kısa 

bir süre kaldıktan sonra; aynı kampüs içerisinde Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz 

kurumu açıldı ve beni oraya sevk ettiler. Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumuna 

geldiğimden bu yana, bazı gardiyanlar tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. İsmini 

Hamdullah olarak öğrendiğim gardiyan, “ben, Diyarbakır D tipi cezaevinden buraya 

geldim; orada PKK’lileri dövüyordum”diyerek sürekli bizi tedirgin ediyordu. En son 1 

Kasım 2018 tarihinde saat 00.00 civarında kaldığım odada kitap okurken; adli suç işlediği 

iddia edilen bir çocuk mahpus bana seslenerek“ ne yapıyorsun? Hangi kitabı okuyorsun’’ 

diye sordu. Ben de okuduğum kitabın ismini söyledim ve iyi akşamlar dedim. Bu sırada ismini 
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Hamdullah diye bildiğim gardiyan bunu gördü ve bana parmak sallayarak; “ ben içeri 

geliyorum, sen bekle” dedi. Bunu dedikten sonra odamın kapısını açıldı ve içeriye girdi. 

Normal şartlarda odalarımızın kapıları saat 22.00’da kapanıyor. Acil bir durum olmadıkça 

odalarımıza girilmiyor. Ancak bahsettiğim gardiyan odama girerek; “ sen adli çocuklarla 

konuşmuşsun” dedi. Bende konuşmadım diye karşılık verdim. O sırada adli suç işlediği iddia 

edilen çocukların konuşmasını duyan Hamdullah adlı gardiyan, “ susun, konuşmayın sizin 

de yanınıza geleceğim” dedi. Ben odama giren gardiyana “ben sadece kitap okuyorum” 

dedim. O da bana “sus, cevap verme seni geberteceğim” diyerek boğazıma yapıştı, sonra 

ittikten sonra tekrar eliyle yüzümü tutup beni itmeye çalıştı. Boğazımı bir süre sıktıktan 

sonra beni bıraktı.  Odada bizden başka kimse bulunmuyordu. Ben korktum ve hiçbir karşılık 

veremedim. Çünkü benim boğazımı sıktığı sırada, alkol aldığını fark ettim. Gardiyandan 

yoğun bir alkol kokusu geliyordu. Benden yaşça çok büyük ve cüsseli olduğu için de 

karşılık veremedim. Kendimi savunamadım. Ben kurtulmak için “tamam ben susuyorum” 

dedim. Beni bıraktıktan sonra “seni şikâyet edeceğim” dedim. Bunun üzerine bana “şikâyet 

edersen seni geberteceğim, başını ezeceğim” gibi tehditlerde bulundu. Sonra odadan çıkıp 

gitti; boğazımda birçok iz oluştu. Ben olayı sabah olunca diğer çocuklara anlattım; sabah 

çocuklarla birlikte durumu müdüre de aktardık ve darp raporu aldım. Akabinde söz konusu 

gardiyandan şikayetçi oldum. Ancak, söz konusu eylemi gerçekleştiren gardiyan halen 

görevine devam etmektedir. Can güvenliğim tehlikededir. Derneğinizden hukuki destek talep 

ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.” 

 

Okulda Şiddet 

 

9 Kasım 2018 tarihinde  Maraş’ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesi'ndeki bir okulda, 

okuldan kaçtığı ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Y. tarafından dövülen 

ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğun parmaklarının kırıldığı 

öğrenildi. Olayla ilgili okulu müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevden 

uzaklaştırıldığı duyuruldu.  

 

 

 

 


