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365gün365ihlal 

GündemimizÇocuk 

 

Gündem Çocuk Derneği 365 Gün Önce Kapatıldı. 

Türkiye’de Çocuk Hakları İhlalleri Sürüyor! 

 

Gündem Çocuk Derneği bundan tam bir yıl yani 365 gün önce, 22 Kasım 2016’da sabaha karşı yayımlanan 

677 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatıldı.   

 

Örgütlenme özgürlüğü ihlal edilen Gündem Çocuk Derneği’nin kapatılması yürüttüğü pek çok çalışmanın da 

yarım kalmasına neden oldu:  

2011’den bu yana yayımlanan Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu, Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayırımcılık 

Raporu, Yasamada Çocuk Raporu, Mülteci Çocukların Vatansızlık Riski Raporu, Milli Eğitim Bakanlığıyla 

yürütülmekte olan Okullarda Fiziksel Güvenlik Projesi, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Projesi, 

çocuk evliliklerinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ndeki başvurunun takibi, çocukların mağdur 

konumda olduğu istismar ve hak ihlali davalarının izlenmesi bunlardan sadece bazıları... 

Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi 

için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan hak temelli bir sivil toplum örgütü olan 

Gündem Çocuk Derneği’nin temel dayanağı Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 

dair Sözleşme’dir. 

Gazetecilere, akademisyenlere, muhaliflere, demokratik kitle örgütlerine, sivil topluma, insan hakları 

savuncularına yönelik artan iktidar baskısının bir parçası olan bu uygulamanın ne kadar yanlış ve hukuksuz 

olduğu bugün daha da iyi anlaşılıyor. Çocuk hakları savunucularının susturulması çocuk hakları ihlallerini 

durdurmayacaktı, durdurmadı da. Gündem Çocuk Derneği’nin kapalı kaldığı bu bir yıl yani 365 gün boyunca 

çocukların zaten az duyulan sesleri artık hiç duyulamadı, çocuklar yok sayıldı, çocuk hakları ihlalleri artarak 

devam etti.  

Ekte göreceğiniz, TİHV ve İHD ile birlikte yaygınlaştırılacak bu bilgi notu, Gündem Çocuk Derneği’nin 

faaliyetlerinin yasaklandığı günden bugüne kadar yaşanan binlercesi içinden sembolik olarak seçilen 365 hak 

ihlali ile çocukların giderek daha fazla maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Bu hak 

ihlalleri basın taraması yoluyla derlenmiştir.  

Göreceğiniz gibi Gündem Çocuk Derneği’nin kapatılmasının ardından geçen 365 Gün 

boyunca çocuklar önlenebilir sebeplerle yaşamlarını kaybetmeye; şiddete, istismara maruz kalmaya; 

çalıştırılmaya, çalışırken iş cinayetlerinde ölmeye; ifade özgürlükleri sebebiyle tutuklanmaya; işkence ve kötü 

muameleye maruz kalmaya devam ettiler.  

 

Bu çerçevede, hükümeti OHAL ile gerekçelendirilen bu baskı ortamına son veremeye, OHAL’i kaldırmaya, 

insan hakları temelli sivil toplum örgütlerini kapatmak ve insan hakları savunucularını susturmak yerine 

onların söylediklerine kulak vermeye çağırıyoruz. 

 



#365Gün365Hakİhlali 
1. 11 Kasım 2016 11 yıldır çocuk hakları alanında çalışan Gündem Çocuk Derneği’nin faaliyetleri 
Ankara Valiliği tarafından durduruldu. 
2. 16 Kasım 2016 tarihinde H.E. (12, E), Kilis’te Suriye vatandaşı babasının kullandığı traktörde 
yolcu iken dengesini kaybederek traktörün altında kaldı. Yaşamını kaybetti. 
3. 18 Kasım 2016 tarihinde Ecrin Taş (6, K), Hatay’da okul dönüşü evine gitmek için yolun 
karşısına geçmek isterken TIR’ın altında kaldı. Yaşamını kaybetti. 
4. 18 Kasım 2016 tarihinde İbrahim A. (15, E) Şanlıurfa'da pamuk tarlasında iki grup arasında 
geçen tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu belinden vuruldu. Hastanede yaşamını kaybetti. 
5. 12 Aralık 2016 tarihinde R.D. (16, E.) Şırnak T Tipi Hapishanesi’nde 3 çocuğun cinsel ve fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı bilgisi paylaşıldı.  
6. 19 Kasım 2016 tarihinde İbrahim Aytaş (1, E), Şanlıurfa'da tarlada av tüfeği ile vurulmuş ve 
yaralı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. 
7. 21 Kasım 2016 tarihinde Berfin Karaca (10, K),Kırıkkale Keskin İlçesi'nde tarlaya savrulan bir 
aracın içinde yaşamını kaybetti. 
8. 19 Aralık 2016 tarihinde H.İ., M., (X,X, E, E.), Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldıkları iddia edildi ve protesto amacıyla açlık grevine girdi.  
9. 21 Kasım 2016 tarihinde Muhammed V. (3, E), İstanbul’da Suriyeli annesi ve kardeşi markete 
giderken evde yalnız kaldı. Elektrik sobasından çıkan yangın sonucu evde yanarak yaşamını kaybetti. 
10. 21 Kasım 2016 tarihinde Poyraz Y. (3, E),İzmir'de babasının kontrolündeki traktörden düşerek 
tekerleğin altında kaldı. Hastanede yaşamını kaybetti. 
11. 21 Kasım 2016 tarihinde Talha Karagöl (1, E),Adıyaman'da annesi temizlik yaptığı sırada 
balkondan düştü. 3 hafta yoğun bakım servisinde bulunduğu hastanede yaşamını kaybetti. 
12. 22 Kasım 2016 Gündem Çocuk Derneği sabaha karşı çıkartılan KHK ile kapatıldı. 
13. 26 Kasım 2016 tarihinde Murat Gülmez (9, E), Konya'da oyun oynarken traktör römorkuna 
sıkıştı. Hastanede yaşamını yitirdi.  
14. 30 Kasım 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Muğla’da öğrenci E.T. (13) okul arkadaşı bir kız 
ve beş oğlanı taciz etti. Çocukların okula gitmek istememesi üzerine olay ortaya çıktı. 
15. 27 Kasım 2016 tarihinde C.Ç. (14), Adana’da evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. 
Yaşamını kaybeden C.’nin yanında çakmak gazı tüpü olduğu belirlendi. 
16. 27 Kasım 2016 tarihinde Sümeyye Kübra Demir (5, K), İzmir’de evlerinin yakınlarında oynarken 
dengesini kaybedip su kuyusuna düştü. Yaşamını kaybetti. 
17. 29 Kasım 2016 tarihinde Bahtınur Baş (K), Cennet Karataş (K), Gamze Bagir (K), İlknur Maden 
(K), Nurgül Pertlek (K), Sare Betül Genç (K), Sema Nur Aydoğdu (K), Sevim Köylü (K), Sümeyye Yetim (K), 
Tuğba Aydoğdu (K), Zeliha Avcı (K), Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız yurdunda çıkan yangın sonucu 
yaşamını kaybetti.  
18. 29 Kasım 2016 tarihinde Nehir Çağın (6, K), İzmir’de anaokulundan evine servis ile gitmekteydi. 
Araçtan indiğinde servis aracının arkasında kaldı ve aracın altında kalarak yaşamını kaybetti. 
19. 2 Aralık 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk), Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı 
Dereboğazı Mahallesi’nde bulunan Yenioba Şehit Mustafa El İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere 
lavaboda bulunan akrebi sobada pişirip yedirdiği iddia edilen sınıf öğretmeni D.A. hakkında Milli Eğitim 
Müdürlüğü soruşturma başlattı. 
20. 2 Aralık 2016 tarihinde P.Ç. (15, X), Kocaeli’de bir çocuk parkında hareketsiz yatarken fark 
edildi. Yanında çakmaz gazı bulunan P.Ç’nin yaşamını kaybettiği anlaşıldı. 
21. 2 Aralık 2016 tarihinde Ümit Can Işık (11, E), Manisa’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye yuvarlanan aracın içinde yaşamını kaybetti. 
22. 5 Ara 2016 tarihinde Ö. Ş. (19, K), Muğla'da bulunan engelliler okulunda özel eğitim gören 
engelli öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi. 



23. 8 Aralık 2016 tarihinde G.D. (11,K), Sivas’ta bir erkek, çobanlık yapan G.D.’ye uyuşturucu 
maddeyle bayılttıktan sonra tecavüz etti. Diyarbakır’da yaşayan G.D. karın ağrısı şikayetiyle gittiği 
hastanede doğum yaptı.  
24. 8 Aralık 2016 tarihinde S.A. (13, X) Muğla'da R.A., tarafından götürüldüğü metruk binada cinsel 
istismara ve fiziksel şiddete maruz kaldı. 
25. 9 Aralık 2016 tarihinde S.Ç. (14, K), Kütahya'da komşusu Y.K. (16) tarafından evinde cinsel 
şiddete maruz kaldı.  
26. 9 Aralık 2016 tarihinde Ahmet Yasin Durmaz (3, E), Batman’da iki katlı evin balkonunda 
oynarken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ali, hastanede yaşamını kaybetti. 
27. 10 Aralık 2016 tarihinde İpek Taşkıran (13, K), Ağrı-Erzurum karayolunda bir yolcu minibüsünün 
sanayi mevkiinde bir yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu yaralananlar arasında yer alan İpek yaşamını 
kaybetti. 
28. 11 Aralık 2016 tarihinde Mehmet Emin Özyay (8, E), Antalya’da arkadaşıyla oynarken manevra 
yapan bir kamyonun altında kalması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını kaybetti. 
29. 12 Aralık 2016 tarihinde Yaren Aluç (5, K), İstanbul’da babaannesi ve kardeşi ile yolun karşısına 
geçerken hızla gelen hafriyat kamyonunun çarpması nedeniyle yaralandı. Hastanede yaşamını kaybetti. 
30. 13 Aralık 2016 tarihinde  F.B. (X,X), Antalya’nın Kepez İlçesi Aslanlar İlkokulu'nda 2'nci sınıf 
öğrencisi olarak devam etmekteyken okul koridorunda bir arkadaşıyla oynarken arkadaşıyla kavga 
etmeye başladı. Kavga ettiği arkadaşının sınıf öğretmeni Turan D., F.B.'nin başını koridor duvarına 
vurup, tokat atarak fiziksel şiddet uyguladı. 
31. 14 Aralık 2016 tarihinde Adnan El Almadın (12, E), Mersin’de sokakta oynarken bir pikabın 
çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Adnan, Suriye vatandaşıydı. 
32. 14 Aralık 2016 tarihinde E.B. (6, K),Tekirdağ’da A.D., sevgilisi H.K.’nin kızı E.B.’ye (6) cinsel 
istismarda bulundu. H.K., A. D.'nin kendisini sürekli darp ettiğini, kızına da tacizde bulunduğu belirterek 
şikayetçi oldu. 
33. 14 Aralık 2016 tarihinde Fatime Civa (12, K), Isparta’daki evinde annesi ve kız kardeşi ile 
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede yaşamını kaybetti. 
34. 14 Aralık 2016 tarihinde E.A. (16, K),Samsun'da üvey babası B.T. (50) tarafından cinsel 
istismara maruz kaldı. B.T.’nin E.A.’yı bir yıldır cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. 
35. 15 Aralık 2016 tarihinde X.X. (12, K),Samsun’da akrabası K.T. (16) tarafından cinsel şiddete 
maruz kaldı. 
36. 16 Aralık 2016 tarihinde C.B. (12, K),Bolu’da M.V. sevgilisinin kızı C.B.’ye (12) cinsel istismarda 
bulundu. 
37. 16 Aralık 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk),Bolu’da lise müdürü M.S. (58) odasında dokuz kız 
öğrenciye cinsel istismarda bulundu.  
38. 17 Aralık 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk), Tekirdağ'da G.K. sosyal medyada tanıştığı iki kıza 
cinsel istismarda bulundu. Çocuklarının ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan G.K. tutuklandı. 
G.K.’nin 9-15 yaşları arasında dokuz kıza da sosyal medyada cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.  
39. 17 Aralık 2016 tarihinde B.G. (18, K),Sakarya'da D.S. (16), Ç.K. (23), A.N. (18), C.K. (18), Ş.U. 
(20) ve H.İ.P. (19) tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Erkeklerin B.G.'ye iki yıldır cinsel istismara 
maruz bıraktığı ve görüntülerle şantaj yaptığı öne sürüldü. 
40. 17 Aralık 2016 tarihinde Fadime N.P. (6, K), Tekirdağ’da evdeyken komşularının fark etmesi 
üzerine anne ve yaşları 14, 12 ve 7 aylık kardeşlerinin de etkilendiği sobanın dumanından dolayı 
yaşamını kaybetti. 
41. 17 Aralık 2016 tarihinde Kırklareli’de aralarında mahalle esnafının da olduğu 10 erkek yaşları 
11 ile 14 arasında değişen üç kız çocuğuna cinsel istimrarda bulundu. Olay bir ihbar üzerine ortaya 
çıkarken, erkeklerin bir yıldır kızlara cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Erkekler tutuklandı. 
42. 18 Aralık 2016 tarihinde Kadir Tenbel (15, E), Çorum’da av dönüşü omzundaki tüfeği çıkarmaya 
çalışan babasının silahının ateş alması sonucu yaralandı. Hastanede yaşamını kaybetti. 
43. 20 Aralık 2016 tarihinde H.O. (16, E), Batman’da bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma 
sonucu, kimliği belirlenemeyen kişinin belinden çıkardığı silahla vuruldu. Göğsünden yaralanan H.O. 
hastanede yaşamını kaybetti. 



44. 21 Aralık 2016 tarihinde Lezan D. (1, K), Şanlıurfa’da evde oynadığı sırada masanın üzerinde 
bulunan televizyon üzerine düştü. Televizyonun altında kalan Lezan yaşamını kaybetti. 
45. 21 Aralık 2016 tarihinde Meysun El Tabba (3, X), İstanbul’da kaldıkları evde 1 yaşındaki kardeşi 
Hala El Tabba ile yalnız bırakıldıkları sırada elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangından 
kaynaklanan dumandan etkilendi. Hastanede yaşamını kaybetti. 
46. 23 Aralık 2016 tarihinde A.K. (X,K), Samsun'un İlkadım İlçesi Abdullahpaşa İlkokulu'nda okuyan 
2'inci sınıf öğrencisi A.K’nın velisi, kızının sınıf öğretmeni M. Ç. tarafından fiziksel şiddete uğradığını 
ifade etti. 
47. 23 Aralık 2016 tarihinde E.T. (14, X),Tekirdağ'da H.T. torunu E.T.’ye (14) cinsel istismarda 
bulundu.  
48. 24 Aralık 2016 tarihinde Berat Yenilmez (6, E), Kütahya’da kardeşiyle birlikte evde yalnızken 
çıkan yangında yaşamını kaybetti. Anne, gündelik temizlik işi evden ayrılmış ve kapıyı çocuklarının 
üzerine kilitlemişti. 
49. 24 Aralık 2016 tarihinde Berkay Yenilmez (3, E), Kütahya’da abisiyle birlikte evde yalnızken 
çıkan yangında yaşamını kaybetti. Anne, gündelik temizlik işi evden ayrılmış ve kapıyı çocuklarının 
üzerine kilitlemişti. 
50. 24 Aralık 2016 tarihinde Yalçın Efe Kabasakal (6, E), Kahramanmaraş’da rahatsızlanması 
üzerine götürüldüğü Aile Sağlığı Merkezi'nde tedavisi için bir iğne yazıldı. Yalçın’a yazılan iğne 
yapıldıktan kısa bir süre sonra dudakları morardı, kusmaya başladı, ardından da kalbi durdu. Daha 
sonra kalbi çalıştırılan Yalçın, günlerce süren tedavi sonucu yaşamını kaybetti. 
51. 25 Aralık 2016 tarihinde K.A. (17, X), Manisa'da V.D. (23) ve B.Ç. (17) tarafından cinsel 
istismara maruz kaldı. Zihinsel engelli olan K.A.’nin ailesine cinsel istismarı anlatması üzerine aile 
erkekler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
52. 26 Aralık 2016 tarihinde Murat Can Yılmaz (12, E), Giresun’da evinde aniden rahatsızlanması 
sonucu hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını kaybetti. Murat Can’ın birkaç gün önce rahatsızlandığı 
ve doktora götürülmüş olduğu belirlendi. 
53. 27 Aralık 2016 tarihinde Funda Nur Kaya (13, K), Isparta’da ailesiyle oturdukları evdeki sobadan 
sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti. 
54. 28 Aralık 2016 tarihinde F.T. (18, K)Adıyaman'da yeni tanıştığı M.K. (35) tarafından cinsel 
istismara maruz kaldı. 
55. 28 Aralık 2016 tarihinde Muhammet Ergazi (7, E), Antalya’da babası ile yolun karşısına geçmek 
isterken beton mikseri çarptı. Suriyeli Muhammet yaşamını kaybetti. 
56. 29 Aralık 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk),  Bilecik'te bir markette çalışan Y.A. (54) alışveriş 
yapan 14 ve 15 yaşlarına iki kıza cinsel istismarda bulundu.  
57. 29 Aralık 2016 tarihinde Merva Azizi (8, K), Muğla’da annesi çalışmak için evden çıktığı sırada 
biri kız diğeri oğlan kardeşi ile bulunduğu odadaki odun sobasından çıkan yangın sonucu dumandan 
zehirlendi. Diğer kardeşleriyle birlikte hastanede hayatını kaybetti. 
58. 29 Aralık 2016 tarihinde A.B. (17, K), Samsun'da eski sevgilisi E.K. (25) tarafından konuşma 
bahanesiyle götürüldüğü apartman boşluğunda cinsel istismara maruz kaldı. 
59. 29 Aralık 2016 tarihinde Farah Azizi (3, K), Muğla’da annesi çalışmak için evden çıktığı sırada 
ağabeyi ve ablasıyla bulunduğu odadaki odun sobasından çıkan yangın sonucu dumandan zehirlendi. 
Diğer kardeşleriyle birlikte hastanede hayatını kaybetti. 
60. 29 Aralık 2016 tarihinde E.Ç., S.Ç, (15,17), (K, K),  Samsun'da babaları B.Ç. tarafından cinsel 
istismara maruz kaldı. 
61. 29 Aralık 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk), Samsun'da bir ortaokulda öğretmen M.S. 
öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı. Olaydan 
sonra sekiz kızın ailesi de erkekten şikayetçi oldu.  
62. 29 Aralık 2016 tarihinde Abdülrezzak Azizi (5, E), Muğla’da annesi çalışmak için evden çıktığı 
sırada kız kardeşi ve ablasıyla bulunduğu odadaki odun sobasından çıkan yangın sonucu dumandan 
zehirlendi. Diğer kardeşleriyle birlikte hastanede hayatını kaybetti. 
63. 31 Aralık 2016 tarihinde M.O. (7), Antalya’da marul yüklü kamyonet tarafından geri geri 
giderken çarptı. M.O. yaşamını kaybetti. 



64. 31 Aralık 2016 tarihinde Musa A. (12, E), Mardin’de sokakta bulunan poşet içerisindeki cismi 
kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Hastanede yaşamını kaybetti. 
65. 18 Ocak 2017 tarihinde Ferhat Kaya (17,E.), Muhammet Erdoğan (17, E.), Mehmet Altunhan 
(18, E.), Adana E Tipi Hapishanesi’nde kendi koğuşlarında yangın çıkartmaları sonucunda yaşamını 
kaybetti, 6 çocuk da yaralandı.  
66. 23 Kasım 2016 tarihinde Dilvin Altınkalem (3, K),Şanlıurfa'da sokakta oyun oynadığı sırada 
sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yaşamını 
kaybetti.   
67. 5 Ocak 2017 tarihinde M.A.,(X.E.), İ.H.,(X.E.), A.H. (X.E.), M.H.T. (X.E.), M.B. (X.E.), N.M. (X.E.), 
Şakran Çocuk Hapishanesi’nde infaz ve koruma memurları tarafında işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldıkları bilgisi paylaşıldı.  
68. 23 Kasım 2016 tarihinde Noaf (3 aylık), İzmir’de kötü yaşam koşulları nedeniyle zatürreye 
yakalanarak yaşamını kaybetti. 
69. 25 Kasım 2016 tarihinde Y.K. (9, K),İzmir'de arkadaşının dedesi T.Ç. tarafından taciz edilmesinin 
ardından mahkemede T.Ç.'yi tekrar görmekten korkması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını 
kaybetti. 
70. 26 Kasım 2016 tarihinde Beren Kuş (6, K), Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde karşıdan karşıya 
geçmeye çalışırken kamyonet çarptı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Beren hastanede yaşamını 
yitirdi.  
71. 25 Mart 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk),Adana E Tipi Hapishanesi’nde çocukların çıkarttığı 
yangında 3 çocuk yaralandı.  
72. 27 Nisan 2017 tarihinde Y.C. Mersin'de market işletmecisi S.K. tarafından aynı mahallede 
götürüldüğü ormanlık alanda tecavüz uğradı. Zihinsel engelli Y.C.'nin olayı anlattığı annesi erkekten 
şikayetçi oldu. S.K. tutuklandı. (27 Nisan'da yaşanan bu olay 4 Mayıs'ta basına yansıdı) 
73. 3 Mayıs 2017 tarihinde 11 yaşındaki çocuk İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 
Ö.D. (43) koruma kararı bulunan karısı A.D.’yi (38) cinsel istismar şikayetini geri çekmediği için çalıştığı 
iş yerinde darp ettikten sonra dört el ateş ederek öldürmeye teşebbüs etti. Ö.D. eşi kasten öldürmeye 
teşebbüsten tutuklandı. Ö.D.'nin 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 
30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı, erkeğin bir süre önce denetimli serbestlikle tahliye 
edildiği ifade edildi. Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasından sonra A.D. erkekten şikayetçi olmuştu. 
74. 3 Mayıs 2017 tarihinde 13 ve 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu İzmir’de H.T. (54) tarafından cinsel 
şiddete maruz kaldı.  
75. 3 Mayıs 2017 tarihinde 7 ve 10 yaşındaki çocuklar İzmir’de Ö.S. (48) tarafından cinsel şiddete 
maruz kaldı.  
76. 4 Mayıs 2017 tarihinde bir kız çocuğuna Mersin'de 24 kişi tarafından yedi Türkiyeli kadınla 
birlikte zorla seks işçiliği yaptırıldı.  
77. 6 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da sınıf arkadaşı olan sevgilisi 16 yaşındaki Nilüfer Acar’ı sınıfta 
tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden erkek ağır yaralandı. H.C.’nin cinayetten 
önce sınıfın konuşma grubuna "Nilüfer’i vurmaya geliyorum" mesajı attığı ifade edildi. 
78. 12 Mayıs 2017 tarihinde E.Y.,  İstanbul'da bir okulda öğretmen tarafından cinsel istismara 
uğradı. E.Y. ve ailesi erkekten şikayetçi oldu. 
79. 13 Mayıs 2017 tarihinde İ. K. (18, K), Muğla'da E.P. (25), tarafından sevgili olma teklifini 
reddettiği için oturduğu evinin balkonunda pompalı tüfekle öldürüldü. Olayda kız çocuğunun erkek 
kardeşi H.C.K. (14) yaralandı.  
80. 13 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki Z.K Van’da bir arazide E.T. (25) tarafından cinsel istismara 
uğradı. Z.K. hastaneye kaldırılırken E.T. tutuklandı. 
81. 13 Mayıs 2017 tarihinde X.X. (14, K), Çanakkale Biga'da Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları 
eğitmeni olan 41 yaşındaki İ.A  tarafından taciz edildi. Eğitmen İ.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
Çanakkale cezaevine gönderildi 
82. 13 Mayıs 2017 tarihinde Ö. K. (17, E),Tokat’ta çoban O.K. (19)  tarafından silahla tehdit edilerek 
cinsel istismarda bulunuldu. Direnen Ö.K. erkeği tüfeğiyle öldürdü. Ö.K.  gözaltına alındı.  



83. 14 Mayıs 2017 tarihinde G.X. (14, K), Batman'da esnaf Ş.A., muhtar ve iş insanı A.K. ve bir erkek 
tarafından cinsel istismara uğradı ve kendisine sistematik olarak zorla seks işçiliği yaptırıldı. Olay G.'nin 
hamile olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktı. G.'nin ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan erkekler 
tutuklandı. G.'nin ifadesine göre, çok sayıda erkek çok sayıda 18 yaşından küçük kız çocuğuna 
sistematik olarak cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık dosyaya gizlilik 
kararı getirdi. 
84. 16 Mayıs 2017 tarihinde 13 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından darp edildi. Gözaltına alınan 
erkek soru soran gazetecilere "Sana ne, çocuk benim değil mi?" dedi. 
85. 16 Mayıs 2017 tarihinde 3 çocuk İstanbul’da üç yetişkin tarafından tehditle cinsel istismara 
uğradı. Olayla ilgili başka erkeklerin de gözaltına alındığı, erkeklerin geçen yıldan beri sistematik olarak 
cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Olay okuldaki rehber öğretmenin durumu fark etmesi üzerine 
ortaya çıktı. 
86. 16 Mayıs 2017 tarihinde 3 kız çocuğu Kastamonu’da servis şoförü H.K. tarafından cinsel 
istismara uğradı. H.K. tutuklandı. 
87. 19 Mayıs 2017 tarihinde 5 kız çocuk, İstanbul’da kırtasiyeci 34 yaşında bir erkek, tarafından 
dükkanında cinsel istismara uğradı. Erkeğin çocukları “oyuncak vereceğim” diyerek kandırdığı, olayın 
bir öğretmenin bir öğrencinin çantasında erkek tarafından yazılmış mektubu bulmasıyla ortaya çıktı. 
Erkek gözaltına alındı. 
88. 21 Mayıs 2017 tarihinde 8 yaşındaki kız çocuğu İzmir’de bir okulda temizlik işçisi M.K.A. 
tarafından okul tuvaletinde cinsel istismara uğradı. Tuvaletten ağlayarak çıkan kız çocuğu, istismarı 
öğretmenine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. 
89. 21 Mayıs 2017 tarihinde 12 yalındaki kız çocuğu Antalya’da kendisini tanımayan E.A. (26) 
tarafından sokakta cinsel istismara uğradı. Kızın olayı anlattığı rehber öğretmen erkekten şikayetçi 
oldu. Gözaltına alınan E.A. tutuklandı. 
90. 22 Mayıs 2017 tarihinde 8 yaşındaki A.T. Adana’da babası R.T. tarafından annesi H.T.ile birlikte 
darp edildi ve yaralandı. Kadının ve çocuğun vücudunda çok sayıda kırık olduğu ifade edildi. Erkek 
gözaltına alındı. 
91. 25 Mayıs 2017 tarihinde 15 yaşındaki Ö. A. İzmir’de üvey babası F.D.(42) tarafından eve geç 
geldiği için darp edildi, bıçakla üzerine yüründü, öldürülmekle tehdit edildi. Ö.A. erkeğin elinden aldığı 
bıçakla erkeği bıçaklayarak öldürdü. 
92. 27 Mayıs 2017 tarihinde X.X. (X, K), İzmir’de bir markette T.B. (29) tarafından cinsel istismara 
uğradı. Erkek tutuklandı. 
93. 27 Mayıs 2017 tarihinde D.X. (18, K), İstanbul'da E.D. yeğeni D.'ye (18) iki yıl boyunca 
sistematik olarak cinsel istismarda bulundu ve kadını öldürmekle tehdit etti. D. olayı önce yengesine 
ardından ailesine anlattı, aile D.'yi konuşması halinde öldürmekle tehdit etti. D. erkek hakkında suç 
duyurusunda bulundu ve koruma talep etti. 
94. 29 Mayıs 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Antep'te M.Ö. (32), boşanma davası açan karısı 
Fatma Öztürkmen'i (28), kızları Mervenur (1) ve İlknur'u (7) bıçaklayarak öldürdü; oğlu M.'yi (7) 
yaraladı, ardından evi ateşe verdi. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden M.Ö. ve M. ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldırıldı. 
95. 30 Mayıs 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Van'da bir okulda görevli H.K. yaşları küçük üç 
öğrenci kıza cinsel istismarda bulundu. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. 
96. 16 Ağustos 2017 tarihinde, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması 
sonucu 3 çocuk yaralandı 
97. 17 Mayıs 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Denizli Çocuk Eğitimevi’nde, 7 kız çocuğunun 
infaz ve koruma memurları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.  
98. 26 Kasım 2016 tarihinde Esila Dursun (6, K), Kocaeli’de okuldan çıktıktan sonra annesi ile 
birlikte karşıdan karşıya geçerken bir halk otobüsü kendisine çarptı. Esila kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. 
99. 30 Kasım 2017 tarihinde (13,X), Tekirdağ’da F.A., İ.G., Y.P., S.D., ve Ö.M. 13 yaşındaki Z.K.’ye 
cinsel istismarda bulundu. Erkeklerin bir yıldır A.K. ile para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürüldü. 



100. 6 Ocak 2017 tarihinde, Birden fazla çocuk, İstanbul Sarıyer’de bulunan bir ilköğretim okulunda  
2. sınıf öğretmeni Nazik Ö., tarafından, ders anlatırken, ders esnasında konuştukları gerekçesi ile sözlü 
ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Nazik Ö. bazı öğrencilerin ağızlarını bantla kapatarak, konuşmalarını 
engelledi.  
102. 9 Ocak 2017 tarihinde A.Ö. (4, K), Trabzon’da anaokulu öğrencisi A.Ö’nün ailesi, çocuklarının 
fiziksel şiddet gördüğünü belirterek polise başvurdu. 
101. 18 Ocak 2017 tarihinde F. B. (14, K), DİYARBAKIR'ın, Kulp İlçesi'nde olay tarihinde 14 yaşında 
olan zihinsel engelli kız çocuğuna 10 ayda bir çok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 sanık 
hakkında, 44.5'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
102. 18 Ocak 2017 tarihinde Y.E. (E),Bursa’da Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde öğrenimine 10. Sınıf öğrencisi olarak sürdürmekte ve okulun yurdunda kalarak yatılı devam 
etmekteyken, yatağını yapmadığı ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile içlerinde müdür 
ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 öğretmen tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. 
103. 11 Şubat 2017 tarihinde Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde Alanyurt Ortaokulu'nda Güzel Sanatlar 
öğretmeni olarak görev yapan Musa Çelik dersin boş olduğu bir günde, kantinde kız öğrencilerine çay 
ısmarlayıp sohbet etmek istedi. Türban takan öğrencilerin gelmemesi üzerine Çelik, öğrencileri bu kez 
yanında kantin çalışanları ve bazı meslektaşları ile öğrenciler olduğu halde espri amacıyla “Yahu gelin 
hacı anneler” diyerek çağrıda bulundu.  Bu daveti de kabul etmeyen öğrenciler, okul sonrası velilerine 
giderek öğretmenin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. 
104. 23 Şubat 2017 tarihinde Ö. Y. (16, K),Ankara Keçiören Şenyuva'da10. sınıf öğrencisi olarak 
öğrenimini sürdürürken sınıfta arkadaşıyla konuştuğu sırada kadın beden eğitimi öğretmeni M.T. 
tarafından defterle darp edildi. Fiziksel şiddet sonucu kız öğrencinin dudağı patladı. 
105. 29 Mart 2017 tarihinde daha önce RAM Müdürlüğü yaptığı dönemde yetkilerini kötüye 
kullanmak, öğretmenlere baskı yapmak ve bazı personel çocuklarını kayırmak gibi gerekçelerle 
görevinden alındıktan sonra Çanakkale Cevatpaşa Ortaokulunda özel eğitim sınıfında öğretmenlik 
yapan Kemal Balıklı, üç işitme engelli öğrenciye sözel ve fiziksel şiddet uyguladı.  
106. 4 Kasım 2017 tarihinde Ö.H.D. (2 ay, E.), Sakarya Adapazarı'nda sünnet ettirilmek için özel bir 
hastaneye götürüldü. Uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti. 
107. 31 Ekim 2017 tarihinde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Nedret İlhan Keten İlkokulu'nda çocuklara 
"Çok günah işlemeden ölünmesi gerektiğinin" ve "Sevgiyi öğretmenin yolunun itaat etmekten 
geçtiğinin" anlatıldığı ortaya çıktı. Veliler çocuklarının "Anne çok günah kazanmadan ölmem lazım." 
dediğini aktardı.16 Kasım 2017 tarihinde (X, K), Çanakkale’deki bir imam hatip okulunda öğretmen C.A. 
bir kız öğrenciyi taciz etti.  
108. 3 Aralık 2016 tarihinde X, Mersin'de gerçekleşen zincirleme trafik kazası sırasında yaşamını 
kaybetti. Suriye uyruklu olduğu belirtilen çocuğun kimliği belirlenemedi. 
109. 16 Kasım 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk),Tokat’ta bir kız lisesinde öğretmen olan İ.A. (50) 
beş öğrencisini elle taciz etti.  
110. 18 Kasım 2017 tarihinde  (13,K), İzmir’de E.E. karısının yeğenine cinsel istismarda bulundu. 
Olay rehber öğretmenin yaptığı çalışma kapsamında ortaya çıktı. Rehber öğretmenin şikayeti üzerine 
gözaltına alınan E.E. tutuklandı.  
111. 18 Kasım 2017 tarihinde (14, K), İzmir’de M.Ç. komşusunun kızına cinsel istismarda bulundu. 
Olay rehber öğretmenin biyografi çalışması üzerine ortaya çıktı. 
112. 18 Kasım 2017 tarihinde (17,K), Nevşehir’de  okul bahçesinde erkek arkadaşıyla oturduğu için 
okul müdürü tarafından okuldan atılmakla tehdit edilen M.Ç. intihar etti.  
113. 3 Aralık 2016 tarihinde Şehmus Korkmaz (3, E), Mersin’de evde yanan sobanın yanındaki 
çamaşırların alev alması sonucu çıkan dumandan ablasıyla birlikte etkilendi. Hastanede yaşamını 
kaybetti. 
114. 19 Kasım 2017 tarihinde (16, K), Antalya’da öğretmen A.K. (42) öğrencisinin ablasına cinsel 
istismarda bulundu ve ardından S.Ö’nün telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi. 
115. 20 Kasım 2017 tarihinde (3, X), Zonguldak’ta bir erkek, anaokulunda M.K.’ye cinsel istismarda 
bulundu. Haberlere erkeğin okuldaki görevi/okulla ilişkisi yansımadı. Çocuğun annesi S.K. okul 
idaresinin olayı örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. 



116. 3 Aralık 2016 tarihinde Aleyna Korkmaz (5, K), Mersin’de evde yanan sobanın yanındaki 
çamaşırların alev alması sonucu çıkan dumandan kardeşi ile birlikte etkilendi. Hastanede yaşamını 
kaybetti. 
117. 8 Aralık 2016 tarihinde Muharrem Ç. (14, K), Sakarya’da içinde bulunduğu otomobilin elektrik 
direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. 
118. 21 Kasım 2017 tarihinde Özgür Keklik (13), Okan Keklik (15), Adana’da A.K. (44) karısı Sibel 
Keklik ve çocukları Özgür ve Okan Keklik’i boğazını keserek öldürdü. 
119. 22 Kasım 2017 tarihinde (12,K), Edirne’de B.O. üvey kızı G.K.’ye cinsel istismarda bulundu. 
G.K.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Olay, evden kaçan G.K.’nin bulunması 
ve erkekten şikayetçi olması üzerine basına yansıdı.  
120. 5 Aralık 2016 tarihinde Aslı Değirmen (14, K), Muğla’da yolun karşı tarafına geçmek isterken 
otomobil çarpması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını kaybetti. 
121. 23 Kasım 2017 tarihinde (12, K), Antalya’da Y.S. (32) üvey kızı A.K.’ye tecavüz etti. Y.S.’nin 
A.K.’ye 1,5 yıldır tecavüz ettiği öne sürüldü. 
122. 26 Kasım 2017 tarihinde (14, K), Muğla’da U.T. (18) 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti. 
Hamile olduğu anlaşılan kız çocuğuna mahkeme kararıyla kürtaj yaptırıldı. 
123. 26 Kasım 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), İstanbul’da bir okulun kantin görevlisi M.M. kız 
öğrencilere cinsel istismarda bulundu. 
124. 26 Kasım 2017 tarihinde (14, K), Sakarya’da A.B. (35) L.T.’ye cinsel istismarda bulundu. L.T.  
daha önce İstanbul’da A.B. (20) tarafından da cinsel istismara maruz bırakıldığını ifade etti ve iki 
erkekten şikayetçi oldu. L.T.’nin şikayetten bir gün sonra hastanede düşük yaptığı ifade edildi. 
125. 27 Kasım 2017 tarihinde (X, K), Kocaeli’de E.T. 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu sokakta elle 
taciz etti, kızın direnmesi sonucu kaçtı.  
126. 28 Kasım 2017 tarihinde İ.K. (10,K), G.K. (6,K), Balıkesir’de S.K. (40) karısı Fatma Karabulut’u 
(34) bıçaklayarak öldürdü, kızları İ.K. ve G.K.’yi yaraladı. 
127. 29 Kasım 2017 tarihinde (5,K), İstanbul’da bir erkek, spor salonunda A.Ç.’ye cinsel istismarda 
bulundu. Olay annesinin kızının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. 
128. 29 Kasım 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Eskişehir’de bir lisede okul müdürü olan A.V. 18 
yaşından küçük iki kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. 
129. 6 Aralık 2016 tarihinde K.T. (17, E.) Sincan Çocuk Hapishanesi’nde ve Şakran Çocuk 
Hapishanesi’nde infaz ve koruma memurları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia 
edildi. K.T.’nin intihar girişiminde bulunduğu ve açlık grevinde olduğu ortaya çıktı.  
130. 3 Oca 2017 tarihinde A.İ.A. (7, E), Antalya'da yaşayan Suriyeli mülteci çocuk 4 hastaneden geri 
çevrildi. Çocuk evinde yaşamını yitirdi.  
131. 5 Ocak 2017 tarihinde (12, K), İstanbul’da zihinsel engelli kız çocuğuna babası ve komşusu 
cinsel istismarda bulundu. Olay okuldaki öğretmenin fark etmesiyle ortaya çıktı. Kız çocuğu devlet 
korumasına alınmadı. 
132. 5 Ocak 2017 tarihinde (13,X), Samsun’da M.A. (45), E.S. (40), S.Ç. (19), T.U. (40) ve M.A. (50) 
kaçırdıkları Ç.T.’ye alıkoydukları evde cinsel istismarda bulundu. 
133. 6 Ocak 2017 tarihinde (18, K), Çanakkale’de C.K. (21) erken yaşta evlendiği karısı G.K.’yi 
sokakta darp etti.   
134. 7 Ocak 2017 tarihinde (9, K), Aydın’da İ.O. (35) komşusunun 9 yaşındaki kızını evine çağırdı ve 
cinsel istismarda bulundu. Olay kızın öğretmeninin fark etmesi üzerine ortaya çıktı.  
135. 10 Ocak 2017 tarihinde (14,X), Samsun’da E.A. (21) sosyal medyada tanıştığı M.A.’ya sokakta 
cinsel istismarda bulundu ve telefonunu gasp etti.  
136. 12 Ocak 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Antalya’da lise öğretmeni E.K. 11 kız öğrencisine 
sözle ve elle cinsel istismarda bulundu. 
137. 12 Ocak 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Antalya’da R.M. bir kız çocuğuna cinsel istismarda 
bulundu. R.M.’nin sosyal medya hesaplarında küçük yaşta kız çocuklarıyla cinsel içerikli yazışmalarına, 
yine küçük yaşta kız çocuklarının müstehcen fotoğraflarına ve cinsel taciz içeren maillere rastlandı. 
138. 14 Ocak 2017 tarihinde (10, K), Adana’da E.Y. (72) 10 yaşındaki bir kız çocuğuna markette 
cinsel istismarda bulundu. Market sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. 



139. 14 Ocak tarihinde (Birden fazla çocuk), Uşak’ta bir okulda müdür yardımcısı Ş.Ü. (59), yaşları 
11-13 arasında olan beş kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. 
140. 17 Ocak 2017 tarihinde F.B. (7, K.), Kocaeli’de uzman çavuş A.D. boşanma aşamasında olduğu 
karısıyla görüşmek için gittiği evde baldızı Aysun Bozacan’ı ve kayınvalidesi Nurhan Yaktı’yı tabancayla 
öldürdü, baldızının kızı F.B.’yi (7) yaraladı.  
141. 18 Ocak 2017 tarihinde Z.B. (18, K.)Tekirdağ’da babası A.B. cinsel istismara maruz kaldı.  
142. 9 Kasım 2017 tarihinde S.T. (16, K.), Denizli Bozkurt Kadın Açık Hapishanesi’nde infaz ve 
koruma memurları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.   
143. 18 Ocak 207 tarihinde X.X. (13, K.)Sakarya’da öğretmen V.K. (49) öğrencisi 13 yaşındaki kıza 
cinsel istismarda bulundu.  
144. 21 Ocak 2017 tarihinde Z.T. (16, K.)Tokat’ta servis şoförü R.Ö. (21), A.Ç. (22) ve A.Ö. (21), lise 
öğrencisi  Z.T.’ye (16) tehditle defalarca cinsel istismarda bulundu. Z.T. ile sosyal medyada tanışan R.Ö. 
kız çocuğunu götürdüğü evinde cinsel istismarda bulundu, görüntülerini kaydetti. Diğer iki erkek de bu 
görüntülerle tehdit ettikleri Z.T.’ye cinsel istismarda bulundu.   
145. 21 Ocak 2017 tarihinde A.S. (5, K.),Mersin’de M.S. torunu A.S.’ye (5) cinsel istismarda bulundu.  
146. 22 Ocak 2017 tarihinde B.K. (16,K.),İzmir’de Suriyeli M.K., oğlu A.K. ile kızı B.K.’yi (16) evlenmek 
istemediği için darp ettikten sonra bıçaklayarak ağır yaraladı.  
147. 23 Ocak 2017 tarihinde N.U. (13, K.),Denizli'de G.S. kızının arkadaşı N.U.’ya (13) evinde cinsel 
istismarda bulundu.   
148. 24 Ocak 2016 tarihinde (birden fazla çocuk),Giresun’da C.T. (21) boşanmak isteyen çocuk gelin 
karısı Ayşe Kuru’nun (18) kucağındaki ikiz bebeklerini zorla alıp yol kenarına fırlattı ardından karısı Ayşe 
Kuru’yu ve kayınvalidesi Neriman Taş’ı (42) defalarca bıçaklayarak öldürdü.  
149. 27 Ocak 2017 tarihinde F.T. (16, K.), Diyarbakır’da erkek ya da erkekler bir hafta önce 
kaçırdıkları F.T.’yi (16) zorla seks işçiliği yaptırdı.  
150. 30 Ocak 2017 tarihinde X.X. (2 ay, X),Van’da erkek ya da erkekler 38 günlük bir bebeğe cinsel 
istismarda bulundu, darp ederek ağır yaraladı, hastaneye getirilen bebek hayatını kaybetti.  
151. 9 Şubat 2017 tarihinde B.D. (7, X), Mardin -Dargeçit’te askeri aracın çarptığı 7  
yaşındaki B.D adlı çocuk hayatını kaybetti. 
152. 16 Şub 2017 tarihinde, Antalya'da engelli çocuğu ile yaşayan kadın öldürülürken engelli 
çocuk feci şekilde darp edildi. 
153. 28 Şubat 2017 tarihinde, Adana'da bir lisede kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, okul 
dışından yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yaralanan 
öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 
154. 1 Mart 2017 tarihinde, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nden bulunan bir ilkokulun tavanının 
çökmesi sonucu yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 
155. 15 Mart 2017 tarihinde N. Ö. (13, X), Kırşehir'de bir okulda, teneffüs saatinde arkadaşlarıyla 
oynarken kafasına okul penceresinden tencere düştü, N.Ö. hastaneye kaldırıldı.  
156. 27 Mar 2017 tarihinde K. Ç. (X, K), 'Hayır' bildirisi dağıttığı için tutuklanması istendi, ardından 
serbest bırakıldı ancak lise öğrencisi okuldan atıldı. 
157. 3 Nisan 2017 tarihinde M.Y. (7, X) ve F.Y. (6, X), Şırnak-Silopi'de evlerine askeri aracın çarpması 
sonucu hayatlarını kaybettiler. 
158. 25 Nisan 2017 tarihinde, Pertek'e bağlı Sağman Köyü'nde patlama meydana geldi. Patlamada 
1'i ağır 2 çocuk yaralandı. 
159. 2 Mayıs 2017 tarihinde Ö.F.S. (16, E), Adana'da mobilya atölyesinde çalışırken asansörde 
sıkışarak hayatını kaybetti.  
160. 6 Mayıs 2017 tarihinde (3 çocuk), Hakkari Şemdinli'de dereden geçmek 
isteyen Suriyeli göçmenler boğularak can verdi. 
161. 16 Mayıs 2017 tarihinde B.B. (12, X),  Manisa-Alaşehir’de okul servisinden inerken düşüp 
hayatını kaybetti. 
162. 1 Haziran 2017 tarihinde İ.A. (4, K.),Adana'da C.A. (25), 4 yaşındaki kızı İ.A.'yı darp ettikten 
sonra çöp aracının sıkıştırma bölümüne atıp öldürmeye teşebbüs etti.  



163. 2 Haziran 2017 tarihinde K.Ö. (17, K.),Samsun’da A.T.Y. (19) ve arkadaşları A.Ö. (25), A.D. (13), 
K.E. (25) adlı erkekler, A.T.Y.’nin sevgilisi K.Ö.’ye (17) gittikleri evde cinsel istismarda bulundu.  
164. 2 Haziran 2017 tarihinde G.S. (18, K.),Maraş’ta otogarda tanıştığı S.D. (24) tarafından yardım 
etmek için götürüldüğü evde cinsel istismara maruz kaldı.  
165. 3 Haziran 2017 tarihinde C.G. (16, K.),Antalya’da N.U. arkadaşının kardeşi C.G.’ye (16) ormanlık 
alanda cinsel istismarda bulundu, çıplak görüntülerini kaydetti. N.U.’nun istismar olayını anlattığı erkek 
arkadaşları R.U. (24), E.U. (19), E.Ö., K.N.K. (19), M.T. (22), N.A. (17), İ.A. (96), S.K. (16), H.K. (18) ve I.B. 
(20) Ocak 2016 tarihinden 31 Mayıs 2016’ya kadar C.G.’ye farklı zamanlarda tehditle cinsel istismarda 
bulundu.  
166. 3 Haziran 2017 tarihinde (birden fazla çocuk),İzmir’de bir lisede beden öğretmeni olan H.C.Ö., 
20’den fazla kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. 
167. 4 Haziran 2017 tarihindeX.X. (X.X.)Bilecik’te öğretmen H.A. (60) 6. Sınıfta okuyan öğrencisine 
cinsel istismarda bulundu.  
168. 8 Haziran 2017 tarihinde X.X. (16, K),Manisa'da bir kafenin sahibi Ö.K.G: (48)’nin kafesinde 
cinsel istismara maruz kaldı.  
169. 8 Haziran 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk),Adana'da bir okul müdürü 13 kız öğrenciye cinsel 
istismarda bulundu.  
170. 8 Haz 2017 tarihinde X.X. (5, X), Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Suriyeli 
çocuk, panelvan tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
171. 9 Haziran 2017 tarihinde Ö.K. (17, K), Denizli’de A.A. (23) ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.K.’ye (17) 
ormanlık alana götürdüğü minibüsünde cinsel istismarda bulundu.  
172. 12 Haziran 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk),Aydın'da müdür yardımcısı Y.Y. (60) kız 
öğrenciye cinsel istismarda bulundu. 
173. 13 Haziran 2017 tarihinde F.Ç. (15, K),Manisa'da tanımadığı M.Ç. (22) tarafından silah 
tehdidiyle götürüldüğü bağ evinde cinsel istismara maruz kaldı. 
174. 17 Haziran 2017 tarihinde Cansel Bağlı, (17, K),Manisa'da sevgilisi F.Y. (19) tarafından başka 
erkeklerle mesajlaştığı bahanesiyle bıçaklandı ve yaşamını kaybetti.  
175. 18 Haziran 2017 tarihinde B.G. (18, K),Sakarya'da D.S. (16), Ç.K. (23), A.N. (18), C.K. (18), Ş.U. 
(20) ve H.İ.P. (19)  çıplak görüntülerini çektikleri B.G.'ye (18) iki yıl boyunca şantajla cinsel istismarda 
bulundu.  
176. 18 Haziran 2017 tarihinde X.X. (12, K),İstanbul'da R.E. (40) sosyal medya hesabı üzerinden 12 
yaşındaki kızı cinsel içerikli mesajlar atarak taciz etti.  
177. 19 Haziran 2017 tarihinde M.W.R. (18, K),Antalya'da Y.T. (19) tanımadığı Danimarkalı 
M.W.R.'ye (18) saçından sürükleyerek götürdüğü sokakta cinsel istismarda bulundu.  
178. 20 Haziran 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk) Uşak’ta bir lisenin kurucusu olan Y.Ç. iki kız 
öğrenciyi taciz etti.  
179. 20 Haziran 2017 tarihinde R. G. (17, X), İzmit’te öz babası tarafından  
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle öldürüldü. 
180. 22 Haziran 2017 tarihinde X.X. (X, K)Samsun’da ilköğretim okulu öğretmeni M.Ö. tarafından 
cinsel istismara maruz kaldı.  
181. 23 Haz 2017 tarihinde M.S. (5, E), Gaziantep'te parktaki kaydıraktan kaymak isterken beton 
zemine düştü ve hayatını kaybetti.  
182. 24 Haziran 2017 tarihinde E.C. (11, K)Kastamonu’da tanımadığı E.B. (23) tarafından sokakta el 
ile cinsel istismara maruz kaldı.  
183. 2 Haziran 2017 tarihinde M.Ş. (17, E.), Sincan Çocuk Hapishanesi’nde infaz ve koruma 
memurları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtmiş, 2017 Mart ayında ise 
Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde intihar girişiminde bulundu.  
184. 4 Haziran 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla arkadaşını 
vurarak ölümüne neden olduğun iddia edilen çocuk tutuklandı. 
185. 7 Haziran 2017 tarihinde, Kumluca ilçesi Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi'nde 
balkondan düşen çocuk yaralandı. 



186. 8 Haziran 2017 tarihinde, Ankara'da serinlemek için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren 
arkadaşlarını kurtaran 2 çocuk boğuldu. 
187. 9 Haziran 2017 tarihinde (11 çocuk), Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nde Kuran dersi öğretmeninin fiziksel şiddetine üç yıldır maruz kaldığı ortaya çıktı.  
188. 10 Haziran 2017 tarihinde, Milas'ta 13 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunan 16 
yaşındaki erkek çocuğu tutuklandı. 
189. 22 Haziran 2017 tarihinde, Y.D. (8, E), Ankara'nın Altındağ ilçesinde su kanalına girdi 
ve boğularak hayatını kaybetti. 
190. 25 Haziran 2017 tarihinde G. E. (12, K),Yalova'da kuzeni E.A. (21) tarafından cinsel istismara 
maruz bırakıldıktan sonra E.A. tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti.  
191. 27 Haziran 2017 tarihinde X.X. (10, K),Sosyal medyada kendisini İ.P. (18) olarak tanıtan H.D. 
(27) tarafından cinsel içerikli mesajlar yoluyla istismara maruz kaldı.  
192. 28 Haziran 2017 tarihinde İ.N.K. (X.K.)Aydın'da M.D. yaşı 18 yaşından küçük İ.N.K.'ya cinsel 
istismarda bulundu. 
193. 28 Haziran 2017 tarihinde, kontör yüzünden cinayet işleyen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. 
194. 30 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul Sancaktepe'de babasının minibüsünü kaçırıp 9 yaşındaki 
Efe ve 4 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan 13 yaşındaki R.A. tutuklandı. 
195. 7 Temmuz 2017 tarihinde İ.R. (3, E), Tokat'ta bir Afgan mülteci ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap 
evde çıkan yangında, içeride uyurken yanarak öldü. 
196. 16 Temmuz 2017 tarihinde F. A. (9, E), Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde baraj göletine düştü ve 
boğularak hayatını kaybetti.  
197. 16 Temmuz 2017 tarihinde, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu. 
198. 17 Temmuz 2017 tarihinde S.Ç. (5, E),  Şanlıurfa'da Kuran kursu servisinde nöbet geçirip 
bayılan epilepsi hastası S.Ç., sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu yaşamını kaybetti. 
199. 20 Temmuz 2017 tarihinde C.A. (X.E.), Gaziantep E Tipi Hapishanesi’nde hapishaneye kabul 
sırasında infaz ve koruma memurları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını avukatı ile 
paylaştı.  
200. 20 Temmuz 2017 tarihinde X.X. (4, X), Kahramanmaraş'ta Suriyeli bir ailenin çocuğuydu; 
üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 
201. 20 Tem 2017 tarihinde X.X. (16, X), Öğrenci yurdunda taciz ve teşhircilik yaptığı iddia edildi ve 
tutuklandı.  
202. 22 Tem 2017 tarihinde X.X. (4, X), Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5. kattaki evlerinin 
balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 
203. 24 Temmuz 2017 tarihinde T.K. (4, X), Van’da askeri aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
204. 25 Temmuz 2017 tarihinde, Beykoz'da denize giren ve kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 
cesedine, 5 saatlik aramanın ardından ulaşıldı. 
205. 26 Temmuz 2017 tarihinde A. Ö. (16, E), Urfa'da serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne ait 
sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.  
206. 31 Temmuz 2017 tarihinde, Diyarbakır'da bir evde meydana gelen yangında bir çocuk mahsur 
kaldı ve yaralandı.  
207. 1 Ağustos 2017 tarihinde, Şişli'de zırhlı polis aracı, scooteri ile oynayan Suriyeli çocuğa çarptı. 
Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  
208. 7 Ağustos 2017 tarihinde, Gaziantep'te bir apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu çocuk 
hayatını kaybetti.  
209. 11 Ağustos 2017 tarihinde, Antalya'da hırsızlık zanlısı üç çocuk tutuklandı. 
210. 13 Ağustos 2017 tarihinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 
bir çocuk boğularak yaşamını yitirdi. 
211. 16 Ağustos 2017 tarihinde A.Ş. (3, X), İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giderken uyuduğu okul 
servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi.  
212. 16 Ağustos 2017 tarihinde M.A. (12, E),  Van Erciş'te herhangi bir güvenlik önleminin 
alınmadığı inşaatın asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı ve ardından hayatını kaybetti.  



213. 18 Ağustos 2017 tarihinde X.X. (3, X), İstanbul'da annesi mutfaktayken salondaki stor perdeyle 
oynarken boynuna ip dolanması sonucu hayatını kaybetti.  
214. 20 Ağustos 2017 tarihinde, Aydın'ın Didim ilçesinde yüzmek için havuza giren 6 yaşındaki çocuk 
boğuldu. 
215. 23 Ağustos 2017 tarihinde M.G. (16, E),  arkadaşlarıyla beraber saat 17:00 sıralarında 
serinlemek için Alibeyköy Barajı'na girdi ancak sudan geri çıkamadı. 
216. 25 Ağustos 2017 tarihinde,  Uşak'ta serinlemek için derede oluşan gölete giren 13 
yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 
217. 29 Ağustos 2017 tarihinde Y.A.A. (6, E), Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yaparken 
beş yıldızlı otelin havuzunda boğularak öldü. 
218. 2 Eylül 2017 tarihinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, 4 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine 
kaptırdı. 
219. 7 Eylül 2017 tarihinde (2 çocuk), Nevşehir'de bir apartman dairesinde 3 ve 5 yaşındaki iki Afgan 
çocuk öldürüldü. 
 
220. 9 Eylül 2017 tarihinde R. A. (8, X), Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedi. Bir daha 
haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu komşusu Afganistan vatandaşının kaçırdığı ve boğarak 
cesedini çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. 
221. 12 Eylül 2017 tarihinde, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, beton zemin üzerine düşen çocuk 
yaralandı. 
222. 13 Eyl 2017  tarihinde S. K. (X, E), Amasya'da, 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü; 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.   
223. 13 Eylül 2017 tarihinde, Gaziantep'te birlikte hayvanlarını otlatan çoban arkadaşlar, yüzdükleri 
gölette boğularak yaşamını yitirdi. 
224. 14 Eylül 2017 tarihinde X.X. (16, X), Marmaris'te, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 
gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 
225. 14 Eylül 2017 tarihinde, Bolu'da 8 yaşındaki Kerem Tahir S. ve 5 yaşındaki kardeşi, sokak 
merdiveninden bisikletle inmeye çalışırken düşüp, yaralandı. 
226. 18 Eylül 2017 tarihinde T.K. (10, X), Sivas'ta eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde okula 
gitmek için evden çıktı; cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçerken okul servis minibüsünün çarpması 
sonucu yaşamını yitirdi. 
227. 19 Eylül 2017 tarihinde M. H. (5, E), Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde defalarca 
bıçaklanarak öldürüldü. 
228. 20 Eylül 2017 tarihinde İ.S. (14, E), Gaziantep’te tahta palet satışı yapan bir iş yerinin 
deposunda çalışırken, kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Kazada yaralanan çocuk, iş yeri çalışanları 
tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuk, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirirken şirket yetkililerin ise eve 
gelmeyen çocuklarını sormak için arayan ailesine, "iş teslimine gitti, eve geç gelecek" denildiği ileri 
sürüldü. 
229. 24 Eylül 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya 
yerleşen Elşaban çifti, çalışmak için çocuklarını evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Acıkan çocuklar cama 
çıkıp ağlamaya başlayınca mahalleli seferber oldu. 
230. 24 Eylül 2017 tarihinde M. D. (5, X) adlı Suriyeli çocuk 25 yerinden  
bıçaklanarak öldürüldü. 
231. 29 Eylül 2017 tarihinde S. E. (6, X), Sivas’ta okulda yangın merdiveni boşluğuna düşerek 
hayatını kaybetti. 
232. 2 Ekim 2017 tarihinde Y.Ü. (17, E.), Şakran Çocuk Hapishanesi’nde infaz ve koruma memurları 
ve diğer tutuklu çocuklar tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.  
233. 3 Ekim 2017 tarihinde, Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde, kestane işçilerini taşıyan otomobilin 
yamaçtan yuvarlanması sonucunda biri çocuk 3 kişi yaralandı. 
234. 6 Ekim 2017 tarihinde X.X. (2, X), Afyonkarahisar'da salıncak ipine dolanarak hayatını kaybetti. 
235. 9 Ekim 2017 tarihinde X.X. (16, E), Samsun’da 16 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğunu 
istismar etmekle suçlanan 51 yaşındaki bir kişi tutuklandı. 



236. 10 Ekim 2017 tarihinde X.X. (X, X), Adana'da 6. sınıf öğrencisi, okuluna gitmek için yolun 
karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
237. 10 Ekim 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Adana'da geçen hafta yapılan operasyonda 
gözaltına alınan aralarında çocukların olduğu 8 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. 
238. 13 Eki 2017 tarihinde (Birden fazla çocuk), Pendik'te silahlı saldırıda 1 kadın öğrenci hayatını 
kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı. 
239. 13 Eki 2017 tarihinde, İstanbul'da bir lisenin önüne gelen kimliği belirsiz saldırgan, 3 öğrenciyi 
pompalıyla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 
240. 16 Ekim 2017 tarihinde, İzmir Konak ilçesinde oynadığı silahın ateş alması sonucu 3 
yaşındaki çocuk yaralandı.  
241. 19 Ekim 2017 tarihinde (3 çocuk) Şanlıurfa'da bir tarladaki pamuk yığınlarının içinde uyuyan 
3 çocuk ölü bulundu. 
242. 21 Ekim 2017 tarihinde F.B. (7, K), Siirt’in Çal Mahallesi'nde devriye gezen zırhlı polis aracının 
kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
243. 24 Ekim 2017 tarihinde H.S. (5, X) Şırnak-Cizre’de askeri aracın çarpması sonucu hayatını  
kaybetti.  
244. 27 Ekim 2017 tarihinde (3 erkek çocuk), Trabzon Ballıca'da yatılı olan 
Erkek Kuran Kursu'nda hocaları tarafından boru ve sopayla dövüldükleri için jandarmaya sığındı. 
245. 30 Ekim 2017 tarihinde E.Ö. (X,X), Muş'ta bulunan bir okulun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli 
rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi E. Ö. 
yaşamını yitirdi. 
246. 31 Ekim 2017 tarihinde, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk 
yaralandı. 
247. 3 Kasım 2017 tarihinde X.X. (2,X), Kayseri'de 8. kattan beton zemine düşen çocuk yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
248. 4 Kasım 2017 tarihinde (3 çocuk), Mardin'in Nusaybin ilçesinde buldukları cismi kurcalayan 
3 çocuk, meydana gelen patlama sonucu yaralandı.  
249. 5 Kasım 2017 tarihinde Y.T. (10, X), İstanbul Fatih'te babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
250. 6 Kasım 2017 tarihinde B. İ. (5, X) Batman’da askeri aracın çarpması  
sonucu hayatını kaybetti.  
251. 7 Kasım 2017 tarihinde hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olan engelli çocuk, okulda arkadaşları 
tarafından şiddete maruz kaldı. 
252. 7 Kasım 2017 tarihinde, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun kalorifer kazanındaki 
patlama sonucu bir hizmetli yaşamını yitirdi, 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.  
253. 9 Kasım 2017 tarihinde B.G. (13, X), Şanlıurfa-Harran’da pamuk yığını içinde hayatını kaybetti. 
254. 9 Kasım 2017 S. K. (5, X), Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken dereye düştü ve 
yaralandı.  
255. 12 Kasım 2017 tarihinde H.H. (3, X) ve E.S. (5, X), Antalya'da babaları tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. 
256. 13 Kasım 2017 tarihinde N.K. (14, K) İstanbul Fındıklı'da okulun penceresinden atladığı iddia 
edilen öğrenci N.K. hayatını kaybetti. 
257. 13 Kasım 2017 tarihinde H.E. (12, X), Kayseri’de zihinsel engelli çocuk babası tarafından 
boğularak öldürüldü. 
258. 15 Kasım 2017 tarihinde M.Y. (11, X), Gaziantep'te 9 yıl savaştığı kanseri yendi; okuldan 
döndüğü servis aracının altında ezildi. 
259. 18 Kasım 2017 tarihinde X.X. (9, X)Konya'nın Çumra İlçesinde pancar yüklü römorkun altında 
kalarak hayatını kaybetti. 
260. 18 Kasım 2017 tarihinde F.E. (X, X), Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, yüzde 
65 engelli ve kas hastası F.E, okul yönetiminin fiziki şiddetine maruz kaldı. 
261. 21 Kasım 2017 tarihinde, Tarsus ilçesinde bir okulun önünde çıkan, 2 ayrı grubun arasındaki 
kavgada 1 öğrenci hayatını kaybetti. 



262. 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı, Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4.maddesinde belirtilen “Terör 
örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü 
olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre 
zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim 
kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da 
yaptırılan sınavlara giremezler” hüküm çerçevesinde çocuklarda yetişkinler gibi eğitim haklarından 
mahrum bırakılmıştır.  
263. 26 Kasım 2016 tarihinde Konya'da zihinsel engelli bir çocuk, iddiaya göre komşusunun ziline 
bastığı için üç kişi  tarafından darp edildi. 
264. 15 Aralık 2016 tarihinde Diyanet’in “Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” ile statüye 
kavuşan sıbyan mektepleri, 1 yıllık pilot uygulamanın ardından 2014-2015 eğitim-öğretim yılından 
itibaren ülke genelinde faaliyete başladı. 3-6 yaş arası öğrenci kabul eden sıbyan mektepleri, okul 
öncesi eğitim kurumlarının yetersiz ve pahalı olması nedeniyle de hızla yayıldı. İstanbul Esenyalı'dan iki 
veli sıbyan mekteplerine gönderdikleri çocuklarında ciddi değişimler olduğunu, çocukların şiddet 
uygulamaya, altlarını ıslatmaya, çalıştığı için annelerini günahkar olarak görmeye başladıklarını 
belirttiler.  
265. 1 Aralık 2016 tarihinde S.D. (15, X), Samsun'da tanımadığı L.K. (27) tarafından adres sorma 
bahanesiyle araca alınarak cinsel istismara maruz bırakıldı. S.D. ailesiyle birlikte erkekten şikayetçi oldu, 
L.T. tutuklandı. 
266. 1 Aralık 2016 tarihinde, Samsun'da öğretmen İ.Ö. öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Kız 
çocuğunun ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği dilekçe üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. 
267. 1 Aralık 2016 tarihinde S.Z. (5, X), Manisa'da dedesi F.Z. (60) tarafından cinsel istismara uğradı. 
Ailenin şikayeti üzerine erkek tutuklandı. 
268. 5 Aralık 2016 tarihinde F.A. (8, K), Adana’da akrabası Ş.K. (56) tarafından evinde cinsel 
istismara uğradı. Rehber öğretmeniyle görüşmesi sırasında olayı anlatan F.A.’nın bir yıldır cinsel 
istismara maruz kaldığı ifade edildi. Ş.K. tutuklanırken, F.A.’nın babası erkekten şikayetçi olmadı, cinsel 
istismara inanmadığını söyledi. 
269. 6 Kasım 2016 tarihinde, Adana'da Y.S. (55)  7 ile 10 yaşlarındaki iki kız bir oğlan çocuğunu 
sokakta elle taciz etti, çocukları ağaçlık bir alana götürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber verdiği 
çocukların ailesi Y.S.’yi darp etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. 
270. 6 Kasım 2016 tarihinde S.K. (15, K), Aydın’da ağabeyi K.K. tarafından evlerinde tecavüze 
uğradı.  Ailesi tarafından psikiyatriste götürülen S.K. 7 yaşından beri K.K. ve kuzenleri İ.K. ve M.K.’nin 
defalarca tecavüze uğradığını söyledi. Gözaltına alınan K.K. tutuklandı, İ.K tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. M.K. aranıyor. 
271. 7 Kasım 2016 tarihinde X.X. (16, K), Kütahya’da 40 yaşlarında bir erkek tarafından otobüste elle 
taciz edildi. Kızın bağırması üzerine erkek otobüsten kaçtı. Şikayet üzerine erkek hakkında soruşturma 
başlatıldı. 
272. 8 Kasım 2016 tarihinde (Birden fazla çocuk), Adıyaman'da bir İmam Hatip Lisesi'nde okul 
görevlisi ve sayısı belli olmayan erkekler 30 kız ve oğlan öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Olayla 
ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hademe erkek tutuklandı, üç erkek öğretmenin görev yeri 
değiştirildi. Cinsel istismar olayın sulh ceza hakimliğince yayın yasağı getirildi. 
273. 10 Kasım 2016 tarihinde M.G. (14, K), Urfa’da 12 erkek tarafından birden fazla defa, çeşitli 
zamanlarda tecavüze uğradı. Gözaltına alınan 12 erkekten biri tutuklandı.  Olay hastaneye götürülen 
M.G.’nin 6,5 aylık hamile olmasıyla ortaya çıktı. 
274. 12 Kasım 2016 tarihinde M.B. (8, X), Maraş’ta Haziran ayında cinsel istismara maruz kaldığı için 
evinde intihara teşebbüs etti. M.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.B. (71) Ekim ayında 
yargılandığı davada yeterli deliller oluşmadığından ve mağdurun çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle 
beraat etmişti. İntihar girişiminden sonra yoğun bakıma alınan M.B.’nin olaydan sonra psikolojik tedavi 
gördüğü ifade edildi.  
275. 13 Kasım 2016 tarihinde G.C. (14, X), Düzce'de Hazar Uyar (18) tarafından sokakta darp 
edildikten sonra zorla kendine evine götürüldü. G.C.'nin babası M.C. erkekten şikayetçi oldu ve G.C. 



kurtarıldı. Olaydan 10 gün sonra H.U. tekrar G.C.'nin yaşadığı evi bastı, G.C.'nin dışarı çıkması istedi. 
M.C. evin önünde Hazar Uyar'ı av tüfeğiyle öldürdü. G.C.'nin Eylül ayında erkekten tecavüz 
suçlamasıyla şikayetçi olduğu, ardından şikayetini geri çektiği ifade edildi. M.C.'nin ilk kaçırma 
olayından sonra yerel bir kanala çıkıp devletin önlem alması gerektiğini söylediği ifade edildi. 
276. 22 Aralık 2016 tarihinde, Anaokulu öğrencileri konuşmanın ardından öğretmenleriyle 
hazırladıkları 'Çocuk Diliyle 15 Temmuz' adlı tiyatro oyununu sahneledi.  
277. 23 Ekim 2017 tarihinde A.O. (15, E), ailesine ve kendisine eziyet ettiği için tartıştığı ağabeyini 
tüfekle vurarak öldürdü ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
278. 23 Temmuz 2017 tarihinde T.E. (16, K), dört ay önce dini nikahla evlendiği kocası O.K.’yı (18, E) 
silahla vurarak öldürdü ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
279. 26 Nisan 2017 tarihinde B.A. (17,E), arkadaşı F.K. (14, E) tarafından bıçaklandı.  
280. 15. Kasım 2017 tarihinde Z.A. (5.K), annesi tarafından beşinci kattaki evlerinin penceresinden 
atıldı, 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu olduğu gün yaşamını kaybetti. 
281. 5 Kasım 2017 tarihinde Y.T. (10, E), babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.  
282. 13 Kasım 2017 tarihinde G.A. (3, K) ve H.A. (5, K), babaları tarafından öldürüldü.  
283. 14 Kasım 2017 tarihinde H.E. (12, E), babası tarafından iple boğularak öldürüldü.  
284. 20 Kasım 2017 tarihinde H.B. (10, E), annesi ve üvey babası tarafından hortumla dövülerek 
darp edildi.  
285. 20 Şubat 2017 tarihinde A.C. (15, E), üvey babası tarafından öldürüldü ve bir su kuyusuna 
atıldı. 
286. 13 Ağustos 2017 tarihinde E.A. (3, K), Karabük'te birlikte yaşadığı üvey annesi tarafından darp 
edildi. 
287. 20 Mayıs 2017 tarihinde Z.M.(4,E)’nin, dört ay önce üvey annesi tarafından, altını kirlettiği 
için öldürdüğü ortaya çıktı. 
288. 11 Kasım 2017 tarihinde X.X. (10, K), oturduğu sitenin apartman görevlisi A.Ö. tarafından cinsel 
saldırıya ve istismara uğradı. 5 ay tutuklu kalan sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
289. 5 Haziran 2017 tarihinde X.X. (16, K), A.T. tarafından kaçırıldı ve cinsel istismara uğradı. Sanık 
A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.   
290. 31 Ekim 2017 tarihinde Ş.K. (14, X), Diyarbakır’da yaşadığı mahalledeki market sahibi E.B. 
tarafından cinsel istismara uğradı ve ölümle tehdit edildi. Gözaltına alınan E.B. çıkarıldığı mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
291. 14 Mart 2017 tarihinde M.A.(16, K),  babası M.A. tarafından 6 yıl boyunca cinsel istismara 
uğradı. 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 gün sonra 
serbest bırakıldı.  
292. 1 Aralık 2016 tarihinde C.H. (17, K), Turist olarak 2.5 ay önce Almanya’dan tatil için geldiği 
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, ailesiyle kaldığı otelde, burada çalışan iki animatör tarafından cinsel 
istismara uğradı. Tutuklu yargılanan sanıklar 3,5 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
293. 17 Şubat 2017 100 erkek öğrenci, Ankara/Haymana’daki okullarında okul müdürleri S.K. 
tarafından cinsel istismara uğradı. S.K., savcıya verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.  
294. 15 Eylül 2017 tarihinde 10 öğrenci Erciş'teki okullarında öğretmenleri Mesut D. tarafından 
cinsel istismara uğradı. Mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan Mesut D. çıkarıldığı mahkeme 
tarafından serbest bırakıldı. 
295. 11 Mayıs 2017 tarihinde X.X. (5.5,X), uğradığı cinsel istismarla ilgili davada Yargıtay'dan sanıkla 
ilgili beraat kararı verdi. 
296. 1 Ekim 2017 tarihinde TEOG sistemi çocukların görüşleri alınmadan değiştirildi. 
297. 3 Nisan 2017 tarihinde X.X. (1, K) ve X.X. (3, K), babaları tarafından cinsel istismara uğradı. 
Sanık 30 yıl hapis cezası almasına karşın 8 ay sonra Yargıtay tarafından mahkemenin kararı bozularak 
sanık serbest bırakıldı.  
298. 13 Ekim 2017 tarihinde,  Ankara Altındağ ilçesinde iki öğrenci servis aracı çarpıştı. Araçlardan 
biri devrilirken iki zihinsel engelli çocuk yaralandı. 



299. 21 Temmuz 2017 tarihinde M.Y. (12, E), Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletiyle gezerken bir 
kamyonetle çarpıştı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
300. 8 Mayıs 2017 tarihinde, Aydın’ın  Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nun spor salonunda 
tribün korkuluğu yıkıldı, 5 öğrenci yaralandı. 
301. 4 Aralık 2016 tarihinde M.İ. (13, X) ve Ş.A. (11, X), Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, yerde buldukları 
cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. 
302. 18 Kasım 2017 tarihinde K.Ö (16, E), Samsun'un Bafra ilçesinde refüjdeki demir bariyerlere 
tutunurken elektrik akımına kapılarak yaralandı. 
303. 1 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de bisikletiyle tramvayın altında kalan çocuk yaralandı. 
304. 10 Mart 2017 tarihinde E.B. (8, E), okul bahçesindeki raylı kapının üzerine devrilmesi sonucu 
ağır yaralandı.  
305. 6 Temmuz 2017 tarihinde,  D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen küçük çocuk dengesini 
kaybedip düşünce yaralandı.  
306. 12 Ağustos 2017 tarihinde X.X. (10, X),  Adana'da sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi 
yaşadı.  Tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
307. 15 Eylül 2017 tarihide X.X. (7,X),  Manavgat'ta ailesiyle birlikte denize girdi ve 
boğularak hayatını kaybetti. 
308. 25 Haziran 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Konya'nın Bozkır ilçesinde, eski bir mermer 
ocağının çukurunda oluşan su birikintisine giren 3 çocuktan 2'si boğuldu. 
309. 19 Ekim 2017 tarihinde X.X. (X.X),  Adana'da "D" harfini yazamadığı gerekçesiyle öğretmeni 
tarafından darp edildi. 
310. 24 Ekim 2017 tarihinde, Şırnak'taki bir ilköğretim okulundaki sınıfın duvarına, öğretmen 
'Kürtçe konuşmayacağım' yazısı astırarak Kürtçe konuşmayı yasakladı. 
311. 11 Ağustos 2017 tarihinde X.X. (X.X), Belediye otogarında, Türkçe anlamı 'kahraman' olan, 
'Hero' yazılı tişörtle bir dolaşan çocuk gözaltına alındı. 
312. 22 Ağustos 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde, Erbane 
eşliğinde Kürtçe şarkı söyleyen 2 çocuk gözaltına alındı. 
313. 15 Şubat 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Adana'da 'lastik yaptıkları' gerekçesiyle 5 çocuk 
gözaltına alındı. 
314. 22 Ekim 2017 tarihinde Felek Batur (7, X.), Siirt’in Çal Mahallesi'nde devriye gezen zırhlı polis 
aracının çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.  
315. 4 Mayıs 2017 tarihinde Furkan Yıldırım.( 6,E.) Muhammed Yıldırım (7,E.),  Şırnak’ın Silopi 
ilçesinde evde uyurken zırhlı bir araç bir evin duvarını yıkması sonucunda yaşamını kaybetti.   
316. 9 Şubat 2017 tarihinde Berfin Dilek (7,K),  Mardin’in Dargeçit ilçesinde zırhlı aracın çarpması 
sonucunda yaşamını kaybetti. 
317. 24 Nisan 2017 tarihinde Hüseyin Barut (8,E),  Diyarbakır Bismil’de, zırhlı aracın çarpması 
sonucunda yaşamını kaybetti. 
318. 18 Temmuz 2017 tarihinde, Milli Eğitim Bakanı, içinde “Cihat” geçen yeni müfredatı açıkladı. 
319. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 454 olan pansiyonlu okul sayısı, 2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılında 325’e geriledi. 
320. 19 Ocak 2017 tarihinde UNICEF Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların okula kayıtlarında artış 
olduğunu, ancak 380 bin çocuğun hala okula gidemediğini belirtti. 
321. 13 Aralık 2016 tarihinde (birden fazla çocuk), İstanbul Başakşehir'de bulunan TOKİ Osmangazi 
İlkokulu'nda görev yapan Aydın Erekmen isimli öğretmen, öğrencilerinin eline idam ipi vererek fotoğraf 
çektirdi. 
322. Beyaz Show'da "Çocuklar Öldürülmesin" diyen öğretmen Ayşe Çelik’e 15 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.   
323. 28 Eylül 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kardeşi ile oyun 
oynarken yıldırım isabet eden çocuk yaralandı. 
324. 19 Ekim 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Edirne'de Sultan I. Murat Devlet Hastanesi'nin 
kreşinde 25 çocuk öğle yemeğinde zehirlendi. 



325. 19 Haziran 2017 tarihinde (birden fazla çocuk), Aydın Kuşadası’nda bir anaokulunda yediği 
yemekten 56 çocuk hastaneye kaldırıldı.  
326. 17 Haziran 2017 tarihinde Muhammed Azim Güçlü (2,E.), Merkez Kiledere Kasabası'nda evde 
oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düştü. 
327. 30 Ekim 2017 tarihinde X.X. (3, X), Bingöl'de oyun oynarken üzerine televizyon düştü ve 
yaşamını kaybetti. 
328. 20 Eylül 2017 tarihinde X.X. (X.X), Bursa'da okuldaki 2 metrelik dolabın altında kalan çocuk 
yaralandı. 
329. 26 Şubat 2017 tarihinde X.X. (X,X),  İstanbul'un Tuzla ilçesinde, annesi ile birlikte gittiği spor 
salonunun soyunma odasında, devrilen dolabın altında kalarak yaşamını kaybetti. 
330. 2 Ekim 2017 tarihinde X.X. (X,X), Türkiye - Ağrı'da okul çıkışı eve giderken elektrik akımına 
kapılan çocuk yaşamını kaybetti.  
331. 25 Ağustos 2017 tarihinde X.X. (X,X), Giresun’un Bulancak ilçesinde elektrik akımına kapılan 
çocuk yaşamını kaybetti.  
332. 21 Temmuz 2017 tarihinde X.X. (16, X),  Tekirdağ’da inşaatta çalışırken yaşamını kaybetti.  
333. 3 Ağustos 2017 tarihinde Samet Barış Aydın (14,E.), Gaziantep’te yaz tatili için çalıştığı inşaatın 
duvarının yıkımı sırasında enkaz altında kalarak yaşamını kaybetti. 
334. 10 Ağustos 2017 tarihinde X.x. (15,X), Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir kaportacıda 
çalışırken silahla yaralandı ve yaşamını kaybetti.  
335. 18 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir eve çarpıp 7 yaşındaki Muhammed Yıldırım 
ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın ölümüne neden olan polis memuru Ö.Y. ilk duruşmada tahliye edildi. 
336. 2 Ağustos 2017 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in cezaevlerindeki 
çocuklara ilişkin yaptığı bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü cevap verdi. Cevapta, cezaevlerinde 12-17 yaş arası 2 bin 800 çocuk olduğu belirtildi. 
337. 3 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de 2012 ve 2013 doğumlu kızlarına cinsel istismardan 30 yıl hapis 
cezasına çarptırılan A.O.V., sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra Yargıtay tarafından tahliye edildi. 
338. 18 Eyl 2017 tarihinde  İstanbul'da 12 yaşında bir çocuk bir erkeğe çarptı diye darp edildi. 
339. 23 Eyl 2017 tarihinde Adana'da 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki bir çocuk, okul servisinde üst 
sınıf öğrencisi çocuklardan biri tarafından ağır şiddete maruz kaldı. 
340. 22 Eyl 2017 tarihinde Sosyal medyada Kur'an kursuna gelen, sarık ve cübbe giyen çocukların 
Kur'an hocası tarafından şiddete maruz kaldıkları görüntüler yayımlandı.  
341. 20 Ağu 2017  tarihinde vapurda mendil satan 12 yaşındaki Suriyeli Besil B. güvenlik görevlisi 
tarafından dövüldü. 
342. 14 Kas 2017  tarihinde okulda kalp krizi geçirerek fenalaşan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
343. 7 Eki 2017  tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma giren 17 yaşındaki 
Caner Taşpınar intihar etti. 
344. 15 Haz 2017 tarihinden Sivas’ta 14 yaşındaki Göktuğ P., intihar etti.. 
345. Sakarya Nehrine düşen 10 yaşındaki Ferhat Okyar, dengesini kaybederek Sakarya Nehrine 
düştü. Ferhat yaşamını kaybetti. 
346. 22 Ağu 2017 tarihinde Hasankeyf'te Dicle Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuk suda kayboldu. 
347. 2 May 2017 tarihinde Eskişehir'de yol kenarında mendil satan Suriye’li çocuk Porsuk Çayı'na 
düştü. 
348. 6 Haz 2017 tarihinde 11’i çocuk 18 mevsimlik işçi mantardan zehirlendi.  
349. 12 May 2017 tarihinde Samsun'da çakmak gazının parlaması sonucu 4 çocuk yanarak 
yaralandı. 
350. 7 Eki 2017 tarihinde İzmir'de 'çakmak gazı çektiği' için öldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Yiğitcan 
Camgöz'ün polisler tarafından darp edildiği açığa çıktı. 
351. 24 Eki 2017 tarihinde Edirne'de, 13 yaşındaki çocuk, aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen 
14 yaşındaki çocuk tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 
352. 20 Mar 2017 tarihinde Rize'nin Pazar ilçesinde lisede sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan 
öğrenci hayatını kaybetti. 



353. 22 Nis 2017  tarihinde Mardin'de 13 yaşındaki Mehmet, bisiklet kullanırken fenalaşıp hayatını 
kaybetti 
354. 27 Ağu 2017 tarihinde Sarıyer'de sürücünün yaralandığı, yan koltukta oturan 11 yaşındaki 
H.B.'nin hayatını kaybetti.  
355. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 
356. 2 Ağu 2017 tarihinde Antakya'da Suriyeli bir aile iki çocuğunu yüksek ateş 
şikayetiyle hastaneye kaldırdı. Birkaç kez ilaç verilip evlerine gönderilen çocuklar aynı gün yaşamlarını 
kaybetti. 
357. 12 Ağu 2017  tarihinde Adana'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk, 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
358. 18 Ağu 2017  tarihinde Adana’da Karaali Mahallesi'nde sulama kanalında düşen 1.5 yaşındaki 
Abit Tekeş boğularak öldü 
359. 21 Ağu 2017 tarihinde Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp’ın cesedi sulama kanalında bulundu. 
360. 2 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da çocuk eğitim ve spor merkezinde eğitmen O.S. (22) öğrenci 
A.B.'ye (11) cinsel istismarda bulundu. A.B.'nin olayı anlattığı annesi erkekten şikayetçi oldu. O.S. 
tutuklandı 
361. 2 Ekim tarihinde Bolu'da D.D. kızı D.D.'ye (16) evde cinsel istismarda bulundu. D.D. annesiyle 
birlikte erkekten şikayetçi oldu. Suçlamaları reddeden, kızına sevgisini göstermek için dokunduğunu 
söyleyen D.D. tutuklandı.  
362. 10 Ekim 2017 tarihinde  İzmir'de kendisini spor öğretmeni olarak tanıtan E.A. bir okul 
çevresinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Velilerin şikayeti üzerine başlatılan 
soruşturmada zanlının kimliğinin E.A. olduğu belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.A. yakalandı. 
363. 12 Ekim 2017 tarihinde * Edirne'de bir erkek, tanımadığı S.E.'ye sokakta cinsel istismarda 
bulundu, kız çocuğunun direnmesi ve bağırması üzerine erkek kaçtı.   
364. 15 Kasım 2017 tarihinde Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yük treninin çarptığı 12 yaşındaki 
Muhammet Emre Gebelek yaşamını yitirdi 
365. Kaçak yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 5 kişilik Maden ailesinin üç çocuğu Ege Denizi'nde 
botlarının batması sonucu yaşamını yitirdi.  
 


