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16	  Ağustos	  2015	  tarihinden	  bu	  yana	  başta	  Muş,	  Diyarbakır,	  Şırnak,	  Mardin	  ve	  Hakkâri	  olmak	  üzere	  toplam	  7	  ildeki,	  en	  az	  19	  
ilçede,	  resmi	  olarak	  tespit	  edilebilen	  58	  süresiz	  ve	  gün	  boyu	  sokağa	  çıkma	  yasağı	  ilanı	  gerçekleşmiştir.	  Bu	  yasaklar	  süresince	  
insanların	  en	  temel	  yaşam	  ve	  sağlık	  hakları	  ihlal	  edilmiştir.	  
	  
Sokağa	  çıkma	  yasağı	  ilan	  edildiği	  tarihlerde	  yerleşim	  yerlerine	  giriş-‐çıkış	  sağlayan	  tüm	  ana	  yollar	  askeri	  barikatlarla	  
kapatılmış,	  barikatlarda	  tel	  örgüleri	  döşenmiş	  ve	  kum	  torbalarından	  mevziler	  oluşturulmuştur.	  İlçelere	  giriş-‐çıkış	  sağlayan	  
karayolları	  da	  dâhil	  olmak	  üzere,	  ilçelerin	  etrafı	  dört	  bir	  yandan	  askeri	  ve	  polis	  zırhlı	  araçlarıyla	  abluka	  altına	  alınmıştır.	  	  
Sokağa	  çıkma	  yasağının	  uygulandığı	  süre	  boyunca;	  halkın	  evleri	  ve	  yaşam	  alanları	  olan	  mahallelerde	  zırhlı	  araçlar	  ve	  ağır	  
silahlarla	  bir	  askeri	  güvenlik	  operasyonu	  yürütülmüştür.	  Bu	  ürede	  top,	  havan,	  mayın	  ve	  diğer	  bir	  dizi	  ağır	  silah	  halkın	  yaşadığı	  
alanda	  kullanılmıştır.	  
	  
Operasyonların	  gerçekleştiği	  alanların	  sivil	  yerleşim	  alanıdır.	  Ancak	  operasyon	  hazırlıklarının	  sivil	  yurttaşların	  can	  ve	  mal	  
güvenliğini	  dikkate	  alacak	  şekilde	  düzenlenmediği,	  operasyon	  sırasında	  güvenlik	  güçlerinin	  aşırı	  güç	  kullanımına	  başvurduğu	  
ve	  bu	  süreçte	  başta	  yaşam	  hakkı	  ihlali	  olmak	  üzere	  pek	  çok	  ağır	  insan	  hakkı	  ihlalleri	  meydana	  gelmiştir.	  
	  
Operasyon	  süresi	  içerisinde	  insanlar	  kolluk	  güçleri	  tarafından	  hedef	  gözetilerek	  ateşli	  silahlarla	  vurulmuşlar,	  vurulan	  kişiler	  
sağlık	  ocağı,	  hastane	  gibi	  tıbbi	  tedavi	  alanlarına	  erişememiş,	  çağrılan	  acil	  servis	  görevlilerinin	  mahallelere	  girişleri	  güvenlik	  
güçleri	  tarafından	  engellenmiştir.	  	  
	  
Tıbbi	  alanlara	  erişimi	  engellenen	  yaralı	  kişiler,	  hijyen	  ve	  ilaç	  sıkıntısı	  sorunu	  ile	  birlikte	  evlerde	  tedavi	  edilmeye	  çalışılmış,	  
bunun	  sonucunda	  bazı	  yaralı	  kişiler	  tedaviye	  cevap	  vermeyerek	  yaşamını	  yitirmiştir.	  	  
	  
Bu	  sürede	  çoğunluğu	  ateşli	  silah	  ile	  vurulmak	  ve	  acil	  tedavi	  hizmetlerine	  erişememek	  sebebiyle	  toplamda	  en	  az	  170	  kişi	  
yaşamını	  yitirmiştir.	  Bu	  kişilerden	  en	  az	  33'si	  çocuktur.	  
	  
Bu	  süreçte	  evleri	  terk	  etmek	  zorunda	  kalan	  ailelerin	  sayıları	  tam	  olarak	  henüz	  tespit	  edilememekle	  birlikte	  Diyarbakır	  
Belediyesi	  verilerine	  göre	  Sur	  ilçesinde	  1900	  hane	  yaşadıkları	  yerleri	  terk	  etmek	  zorunda	  kalmış,	  	  Cizre’de	  nüfusun	  ise	  	  %50’ı	  
zorla	  yerinden	  edilmiştir.	  
	  
Yerlerinden	  edilen	  kişiler	  ya	  köylere	  ya	  da	  Mersin,	  Adana,	  İstanbul,	  Diyarbakır,	  Mardin,	  Ankara’ya	  göç	  etmiştir.	  Köylerdeki	  
durum	  ciddi	  sıkıntılar	  içermektedir.	  Örneğin	  200	  hanelik	  Cizre’nin	  çavuş	  köyünde	  şu	  anda	  1200	  kişi	  bir	  arada	  yaşadığı	  orada	  
yaşayan	  kişiler	  tarafından	  verilen	  bilgiler	  arasındadır.	  
	  
Bu	  bilgi	  notu	  bu	  süreçte	  çocukların	  yaşadıkları	  hak	  ihlallerine	  odaklanmaktadır.	  Bu	  ihlaller	  yaşam	  hakkı,	  eğitim	  ve	  sağlık	  
başlıkları	  altında	  ele	  alınmıştır.	  
	  
1.Yaşam	  hakkı	  ihlalleri	  
İki	  başlık	  altında	  toplanmıştır,	  açılan	  ateş	  sonucunda	  yaşanan	  yaşam	  hakkı	  ihlalleri	  (ölüm	  ve	  yaralanma)	  ve	  sağlık	  hizmetine	  
erişemediği	  için	  yaşamını	  kaybeden	  çocuklar	  
	  
1a.Açılan	  Ateş	  Sonucunda	  Yaşanan	  Yaşam	  Hakkı	  İhlalleri	  (Ölümler	  ve	  Yaralanmalar)	  
	  
26.07.2015	  –	  31.12.2015	  tarihleri	  arasında,	  Diyarbakır,	  Şırnak,	  Ağrı,	  İstanbul,	  Mardin,	  Van,	  Ankara,	  Hakkari	  ve	  Adana	  
illerinde	  en	  küçüğü	  35	  günlük	  bebek,	  en	  büyüğü	  18	  yaşında	  olan	  en	  az	  63	  çocuğun	  hayatını	  kaybettiği	  aktarılmaktadır.	  	  Buna	  
ilişkin	  bazı	  örnek	  vakalar	  ve	  çocukların	  yakınlarının	  ifadeleri	  aşağıda	  yer	  almaktadır.	  
	  
17	  Ağustos	  2015	  –	  Silvan	  
-‐	  16	  yaşındaki	  Ayşe	  Topdemir	  	  keskin	  nişancıların	  açtığı	  ateşte	  boynundan	  yaralandı.	  

05	  Eylül	  2015	  -‐	  Cizre	  
-‐	  15	  yaşındaki	  H.B.	  16	  yaşındaki	  Barış	  İşçen,	  18	  yaşındaki	  Ümran	  Asrak,	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaralandı	  

07	  Eylül	  2015-‐	  Cizre	  	  
-‐	  13	  yaşındaki	  Cemile	  Çağırga	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  Cenazesi	  abluka	  sebebiyle	  evden	  çıkartılamadı	  ve	  
buzdolabında	  saklandı.	  

"Cudi	  mahallesinde	  oturuyoruz.	  Akşam	  saat	  17.00	  ile	  20.00	  arası	  idi.	  Her	  tarafta	  çatışmalar	  vardı.	  Yasağın	  3.	  günü	  idi,	  herkes	  
dışarıda	  idi,	  evimizin	  kapısı	  da	  caddeye	  bakıyor.	  Herkes	  kapının	  önünde	  duruyordu.	  Mahallede	  olay	  yoktu	  burada	  hendekler	  
de	  yok.	  Kapımızın	  tam	  karşısında	  keskin	  nişancıların	  noktası	  vardı.	  Kapının	  eşiğinde	  oturduğumuz	  sırada	  vuruldu	  Cemile.	  
Uçak	  savar,	  kobra,	  silahlarla	  vuruyorlardı.	  O	  esnada,	  o	  da	  vuruldu	  ve	  yaşamını	  yitirdi"	  
Ramazan	  Çağırca/	  Cemile'nin	  Babası	  
	  
-‐16	  yaşındaki	  Mehmet	  Sait	  Nayici	  7	  Eylül	  2015	  gecesinde;	  ailesiyle	  birlikte	  ev	  çevresinin	  yoğun	  ateş	  altında	  kalması	  
sonucunda	  ailesiyle	  birlikte	  evlerinden	  arkadan	  açılan	  ateş	  sonucunda	  yaşamını	  kaybetti.	  
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“Oğlum	  Sait	  Nayici,	  16	  yaşındaydı.	  Sokağa	  çıkma	  yasağı	  ilan	  edildiği	  gece	  kimse	  eve	  gidemedi.	  Kimse	  kimseye	  gidemedi	  ve	  
soramadı.	  Dört	  tarafı	  sarıldı	  ve	  yasak	  ilan	  edildi.	  Yoğun	  top	  ve	  silah	  sesleri	  geliyordu.	  Olayın	  3.	  günü	  oğlumla	  evde	  kalıyorduk.	  
Bir	  yere	  ayrılmayın,	  çatışmalar	  şiddetlenirse	  birlikte	  kaçalım‟	  dedim.	  Arkadaki	  komşularımız,	  çatışmaların	  şiddetlenmesiyle	  
kaçmaya	  başladılar.	  Bizde	  kaçmak	  zorunda	  kaldık.	  Evimin	  etrafında	  duvar	  var,	  kapıdan	  çıktık	  ve	  yandaki	  komşunun	  evine	  
sığındık.	  Evimizin	  arkasında	  bir	  boşluk	  vardı	  oraya	  kaçmaya	  çalıştık.	  Arkamızdan	  silahlarla	  saldırmaya	  başladılar	  oğlum	  
arkadaydı	  ve	  kendisini	  kurtaramadı.	  Arkadan	  kurşunlar	  ona	  isabet	  etti.	  Kurtulamadı,	  Saat	  21.00‟de	  vurdular.	  Saat	  03.00‟e	  
kadar	  evde	  kaldı	  ve	  yaşıyordu.	  Kan	  kaybından	  yaşamını	  yitirdi.	  Tek	  kurşunla	  sırtından	  vuruldu.	  Karın	  bölgesinden	  mermi	  
çıkmıştı.	  Telefonları	  kesmişlerdi,	  ambulanslar	  yoktu.	  Herkes	  kendini	  korumaya	  çalışıyordu.	  Telefon	  olmadığı	  için	  ambulansı	  
çağıramadık.	  Saat	  03.00‟te	  yaşamını	  yitirdi"	  	   	   	   	  	  

Ramazan	  Nayici/	  Sait	  Nayici’nin	  Babası	  
	  
-‐	  18	  yaşındaki	  Osman	  Çağlı	  avluda	  telefon	  ile	  konurken	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  
	  
-‐	  9	  yaşındaki	  Murat	  Babayiğit	  ile	  12	  yaşındaki	  Baran	  İmrağ	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaralandı.	  
	  
08	  Eylül	  2015-‐	  Cizre	  
-‐	  	  14	  yaşındaki	  Ömer	  Magi	  sağ	  karın	  boşluğuna	  merminin	  isabet	  etmesi	  sonucu	  ağır	  yaralandı.	  

10	  Eylül	  2015-‐	  Cizre	  	  
-‐	  17	  yaşındaki	  Zeynep	  Taşkın	  evinde	  ve	  Berxwedan	  isimli	  bebeği	  kucağında	  oturduğu	  sırada,	  atılan	  top	  mermisinin	  isabet	  
etmesi	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  Berxwedan	  bebek	  ise,	  ayağından	  ve	  kulağından	  ağır	  şekilde	  yaralandı.	  
-‐	  9	  yaşındaki	  Devran	  Budak	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaralandı.	  

11	  Eylül	  2015-‐	  Cizre	  	  
-‐	  14	  yaşındaki	  Bünyamin	  İrci	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  
	  
Bünyamın	  İrci‟nin	  babasıyım,	  Nur	  mahallesinde	  kardeşimin	  çocukları	  kalmıştı.	  Orada	  soğuk	  su	  yoktu,	  bizden	  buz	  istediler.	  
Ben	  de	  Bünyamin'e	  'götür'	  dedim.	  O	  da	  buzu	  alıp	  gitti.	  Sabaha	  kadar	  orada	  kaldı.	  Sabah	  'ben	  eve	  gideyim	  merak	  ederler'	  
diyerek	  evden	  çıkmış.	  Dönüşte	  bir	  panzer	  önünü	  kesmiş,	  o	  da	  elini	  havaya	  kaldırmış	  ve	  eve	  gitmek	  istediğini	  söylemiş.	  Ancak	  
polisler	  onu	  alıp	  panzere	  koymuşlar	  ve	  orada	  onu	  öldürmüşler.	  Kalbine	  bir	  mermi	  sıkılmış.	  Kulağı	  da	  kesilmiş,	  bir	  elinin	  içine	  
de	  mermi	  isabet	  etmiş,	  işkence	  edilmiş,	  kaburgası	  da	  kırılmış.	  Beyin	  kanaması	  sonucu	  yaşamını	  yitirmiş.	  Daha	  sonra	  bir	  çöpe	  
atılmış,	  onu	  görenler	  bir	  camiye	  götürmüşler.	  Sabah	  kalkınca	  Bünyamin'in	  yaşamını	  yitirdiğini	  öğrendim.	  Oğlumla	  birlikte	  
onu	  almaya	  gittim.	  Yolda	  panzerler	  bizi	  durdurdu	  ve	  yüzükoyun	  yerde	  yatırıldık	  ve	  tehdit	  edildik	  'sizi	  öldüreceğiz'	  dediler.	  Biz	  
de	  'evimiz	  orada,	  gitmeliyiz'	  dedik,	  sonra	  gitmemize	  izin	  verdiler.	  Mahalleye	  gittik,	  onu	  camide	  gördük.	  Ambulansı	  çağırdık,	  
oda	  gelmedi.	  Milletvekili	  Faysal	  Sarıyıldız	  ambulansı	  çağırınca	  onu	  alıp	  hastaneye	  götürdük.	  O	  arada	  etrafımızı	  3	  panzerle	  
sardılar,	  bize	  hakaret	  ettiler,	  küfür	  edip	  tehdit	  etiller"	  

Tarik	  İrci/Bünyamin	  İrci’nin	  Babası	  

-‐	  10	  yaşındaki	  Selman	  Ağar	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  
-‐	  10	  yaşındaki	  Mehmet	  Erdoğan	  ekmek	  almaya	  gittiği	  sırada	  keskin	  nişancıların	  açtığı	  ateş	  sonucu,	  kafasından	  vurularak	  
yaşamını	  yitirdi.	  
-‐	  Yaşanan	  patlama	  sonucu,	  12	  yaşındaki	  Yusuf	  Şık	  isimli	  çocuk	  ağır	  yaralandı.	  Sağ	  kolu	  ile	  her	  iki	  ayağı	  parçalanan	  Şık,	  
kaldırıldığı	  hastanede	  bir	  kolu	  kesildi.	  

11	  Kasım	  2015-‐	  Silvan	  
-‐	  Tekel,	  Mescit	  ve	  Konak	  mahallelerinde	  özel	  harekat	  timlerinin	  açtığı	  ateş	  sonucu	  7	  yaşındaki	  A.G.	  ile	  12	  yaşındaki	  İ.Y.	  
yaralandı.	  

15	  Aralık	  2015-‐	  Cizre	  
-‐	  15	  yaşındaki	  M.E.	  Yafes	  Caddesi	  üzerinden	  Konak	  Mahallesi’ne	  geçmeye	  çalışırken	  açılan	  ateş	  sonucu	  kafasına	  isabet	  eden	  
kurşunla	  yaralanarak	  yoğun	  bakıma	  alındı.	  
-‐	  15	  yaşındaki	  F.T.	  Cudi	  Mahallesi’nde	  insanların	  evlerinden	  gürültü	  eylemi	  yaptıkları	  sırada	  güvenlik	  güçleri	  tarafından	  açılan	  
ateş	  sonucu	  kafasından	  yaralandı.	  

17	  Aralık	  2015-‐	  Cizre	  	  
-‐	  14	  yaşındaki	  D.Y.	  Yafes	  Mahallesi’nde	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaralandı.	  

18	  Aralık	  2015-‐	  Cizre	  
-‐	  15	  yaşındaki	  İbrahin	  Akan	  tankların	  Sur	  Mahallesi’ne	  top	  atışı	  yaptığı	  sırada	  evine	  isabet	  eden	  top	  mermisiyle	  yaşamını	  
yitirdi.	  	  
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-‐	  11	  yaşındaki	  A.	  Cudi	  Mahallesi’ndeki	  evinin	  bahçesinde	  oynarken	  güvenlik	  güçlerinin	  açtığı	  ateş	  sonucu	  ayağından	  
yaralandı.	  

18	  Aralık	  2015-‐	  Silopi	  
-‐Evlerine	  tanklardan	  atılan	  top	  mermisinin	  isabet	  etmesi	  sonucu	  17	  yaşındaki	  Reşit	  Eren	  ile	  16	  yaşındaki	  Axîn	  Kanat	  adlı	  
çocuklar	  yaşamını	  kaybetti.	  

20.12.2015-‐	  Cizre	  	  
-‐	  Cudi	  Mahallesi’ne	  düzenlenen	  operasyon	  sırasında	  1	  yaşındaki	  Y.S.	  sırtından	  vurularak	  yaralandı.	  
-‐	  Nur	  Mahallesi’nde	  açılan	  ateş	  sonucu	  karnından	  vurularak	  ağır	  yaralanan	  7	  aylık	  hamile	  32	  yaşındaki	  Güler	  Yanalak	  yoğun	  
bakıma	  kaldırıldı.	  Karnındaki	  bebek	  yaşamını	  kaybetti.	  

22.01.	  2015-‐Nuh	  Mahallesi	  

18	  yaşındaki	  Doğan	  İşi’nin	  evine	  top	  mermisinin	  gelmesi	  sonucu	  vücuduna	  isabet	  eden	  şarapnel	  parçasıyla	  yaşamını	  yitirdiği	  
belirtildi.	  
	  
28	  Aralık	  2015-‐	  Cizre	  
-‐	  5	  yaşındaki	  Hüseyin	  Selçuk	  Cudi	  Mahallesi’ndeki	  Merdan	  Sokak’ta	  özel	  harekât	  timlerinin	  açtığı	  ateş	  sonucu	  ensesinden	  
vurularak	  öldürüldü.	  
-‐	  	  16	  yaşındaki	  Hüseyin	  Ertene	  Cudi	  Mahallesi’nde	  açılan	  ateşle	  öldürüldü.	  	  
-‐	  	  Evine	  giden	  50	  yaşındaki	  Salih	  Demir	  ve	  oğlu	  13	  yaşındaki	  E.D.	  zırhlı	  bir	  araçtan	  açılan	  ateş	  sonucu	  vurularak	  yaralandı.	  

06.01.2016-‐Cizre	  

-‐	  12	  yaşındaki	  Bişeng	  Garan	  Cudi	  mahallesinden	  ailesi	  ile	  birlikte	  evinden	  göç	  ederken	  keskin	  nişancılar	  tarafından	  öldürüldü.	  

08.01.2016-‐Cizre	  

-‐17	  yaşındaki	  Nidar	  Sümer	  Dağkapı	  mahallesinde	  komşusundan	  su	  almak	  için	  45	  yaşındaki	  abisi	  Halil	  Sümer	  ile	  birlikte	  
gittiklerinde	  keskin	  nişancılar	  tarafından	  açılan	  ateş	  sonucunda	  abisi	  ile	  birlikte	  yaşamlarını	  kaybetmişlerdir.	  

08.01.	  2016-‐Fatihpaşa	  Mahallesi	  

-‐17	  yaşındaki	  Rozerin	  Çukur’un	  Fatihpaşa	  Mahallesi’ndeki	  Süleyman	  Nazif	  İlköğretim	  Okulu	  tarafında	  bulunan	  evinin	  önünde	  
keskin	  nişancılar	  tarafından	  açıldığı	  iddia	  edilen	  ateş	  sonucu	  öldürüldüğü	  bildirildi.	  

07.01.2016-‐Silopi	  

-‐16	  yaşındaki	  Aydın	  Mete	  şehit	  Harun	  mahallesinde	  komşusuna	  gitmek	  üzere	  evinden	  çıkıyor,	  kendisinden	  4	  gün	  boyunca	  
haber	  alınamıyor.	  07	  Ocak	  2016’da	  cesedi	  teşhis	  ediliyor.	  

11.01.	  2016	  -‐Cudi	  Mahallesi	  

-‐18	  yaşındaki	  Garip	  Mubarız’ın	  Cudi	  mahallesinde	  düzenlenen	  operasyonlar	  sırasında	  vücuduna	  isabet	  eden	  çok	  sayıda	  
kurşunla	  vurularak	  yaşamını	  yitirdi.	  

14.01.2016-‐Cizre	  

-‐12	  yaşındaki	  Yusuf	  Akalın	  Dağkapı	  mahallesinde	  evine	  isabet	  eden	  patlayıcı	  sonucunda	  yaşamını	  yitirmiştir.	  

-‐Yaşı	  belirlenemeyen	  Yakup	  Isırgan	  Cudi	  mahallesinde	  kurşunların	  hedefi	  oldu	  ve	  hastaneye	  götürülürken	  öldü.	  

15.01.2016-‐Cizre	  

-‐	  10	  yaşındaki	  Büşra	  Akalın	  Dağkapı	  mahallesinde	  evlerine	  isabet	  eden	  patlayıcı	  sonucunda	  hayatını	  kaybetmiştir.	  

17.01.2016-‐Cizre	  

-‐11	  yaşındaki	  Hayrettin	  Şınık	  Kale	  mahallesinde	  atılan	  patlayıcı	  sonucunda	  3	  çocuk	  yaralanırken,	  hastaneye	  götürülmeye	  
çalışıldığı	  sırada	  hayatını	  kaybetmiştir.	  
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18.01.	  2016-‐Şah	  Mahallesi	  

-‐Yaşı	  bilinmeyen	  M.İ.	  (erkek)	  Şah	  Mahallesi’nde	  süren	  çatışmalar	  nedeniyle	  vurularak	  ağır	  yaralandığı	  öğrenildi.	  

1.b.	  Sağlık	  Hizmetine	  Erişmediği	  İçin	  Yaşamını	  Kaybeden,	  Tedavi	  Olamayan	  Kişiler	  

06	  Eylül	  2015-‐Cizre	  
-‐	  35	  günlük	  Muhammed	  Tahir	  Yaramış	  hastalanmasına	  karşın	  ambulansın	  gelmemesi	  ve	  hastaneye	  erişememesi	  sebebiyle	  
yaşamını	  yitirdi.	  

"Kendisi	  hasta	  değildi,	  yasak	  zamanında	  hasta	  düştü.	  Ancak	  sokağa	  çıkma	  yasağı	  ve	  ambulansın,	  doktorun	  
gelmemesi	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  06	  Eylül	  2015	  tarihinde	  sabaha	  	   doğru	  yaşamını	  yitirdi.	  Öldükten	  sonra,	  3	  saat	  yanımızda	  
kaldı.	  Sonra	  onu	  camiye	  getirdik.	  Bir	  cenaze	  daha	  oradaydı.	  Etrafına	  buz	  koyduk	  ama	  kokmaya	  başlamıştı"	  	  
	   	   	   	   	   	   	   Abdullah	  Yaramış/	  Muhammed'in	  Babası	  

20	  Aralık	  2015-‐Cizre	  
-‐	  17	  yaşındaki	  H.T.	  kolundan	  vurularak	  yaralandı.	  H.T.’nin	  de	  hastaneye	  kaldırılmasına	  güvenlik	  güçlerinin	  engel	  olduğu	  
bildirildi.	  

21	  Aralık	  2015-‐	  Silopi	  
11	  yaşındaki	  Mehmet	  Mete	  açılan	  ateş	  sonucunda	  yaralandı.	  Ambulansın	  eve	  gelmemesi	  sebebiyle	  evde	  yaşamını	  kaybetti.	  

“11	  yaşındaki	  Mehmet	  Mete,	  bu	  top	  atışlarının	  birinde	  kafasına	  isabet	  eden	  şarapnel	  parçası	  nedeniyle	  
ağır	  yaralanıyor.	  Ambulans	  gidip	  almadığı	  için	  evinde	  can	  verdi”	  Şırnak	  Milletvekili	  Aycan	  İrmez	  

25	  Aralık	  2015-‐Cizre	  
-‐	  Evlerinin	  bahçesinde;	  3	  aylık	  Miray	  İnce	  annesi	  Soulin	  İnce'nin	  kucağında	  otururken	  keskin	  nişancılar	  tarafından	  açılan	  ateş	  
sonucu	  ağır	  yaralandılar.	  Ambulansın	  evin	  yakınına	  gelememesi	  üzerine	  anne	  ile	  bebeğini	  Nusaybin	  Caddesi’ne	  götürmeye	  
çalışan	  büyükbaba	  Ramazan	  İnce	  açılan	  ateş	  sonucu	  yaşamını	  yitirdi.	  Buradaki	  saldırıda	  babaanne	  ya	  da	  hala	  Rukiye	  İnce	  de	  
yaralandı.	  Hastaneye	  kaldırılan	  Miray	  İnce	  de	  burada	  yaşamını	  yitirdi.	  

31.12.2015-‐Silopi	  

18	  yaşındaki	  Necati	  (Nejat)	  Öden’in	  üç	  gün	  boyunca	  kendisinden	  haber	  alınamadığı	  belirtilmiş	  üç	  günün	  sonunda	  
sürüklenerek	  işkence	  görmüş	  cenazesinin	  bulunduğu	  bildirildi.	  

Sağlık	  Hakkına	  Erişilmesi	  Konusundaki	  İhlallere	  İlişkin	  Bazı	  Beyanlar:	  
Cizre'de	  Görev	  Yapan	  Bir	  Sağlık	  Çalışanı:	  
"8	  gün	  boyunca	  işe	  gidemedim,	  hasta	  ve	  yaralılara	  müdahalede	  bulunamadım.	  Bazen	  sokağa	  	   zorunlu	  çıktığımızda	  da	  
sağa	  sola	  ateş	  edilmek	  suretiyle	  korkutulduk.	  Şans	  eseri	  hayatta	  kalabildik.	  Dün	  İl	  Sağlık	  Müdürlüğü	  çağrı	  yaptı,	  tüm	  sağlık	  
personeli	  yarından	  itibaren	  işlerine	  gitsinler	  diye.	  Ama	  bugün	  de	  sağlık	  ocakları	  kapalı.	  Korkuyoruz,	  işe	  gidemedik.	  8	  gün	  
boyunca	  hiç	  kimse	  ne	  hastaneye	  gitti	  ne	  de	  sağlık	  merkezlerine	  başvurdu,	  yalan	  söylüyorlar.	  Hiçbir	  doktor	  çalışmadı	  mesela"	  
	  
Cudi	  Mahallesinde	  Yaşayan	  Bir	  Kişi:	  
"Cudi	  Mahallesinin	  bazı	  yerlerinde	  de	  hiç	  su	  akmadı	  ve	  elektrik	  yoktu,	  bazı	  yerlerinde	  ise	  bazen	  su	  akıyor	  ve	  elektrik	  
geliyordu	  ama	  ihtiyaçlarımızı	  karşılayacak	  düzeyde	  değildi.	  Cudi	  Mahallesindeki	  3	  Aile	  Sağlığı	  Merkezi	  8	  gün	  boyunca	  
kapalıydı.	  Mahallenin	  her	  tarafında	  çöpler	  birikmişti.	  Çok	  kötü	  kokular	  yayılmaktaydı."	  
	  
Nur	  Mahallesinde	  Yaşayan	  Bir	  Kişi:	  
"Nur	  Mahallesinde	  birçok	  kişi	  evlerine	  gelen	  kurşun-‐roket	  olduğu	  belirtilen	  patlayıcılardan	  dolayı	  yaralandı.	  Yaralılar	  112	  
ambulansı	  defalarca	  aramalarına	  rağmen	  kedilerine	  hizmet	  veremeyeceklerini,	  güvenlik	  olmamasından	  dolayı	  
gelemeyeceklerini	  söyledi"	  
	  
Nur	  Mahallesinde	  Yaşayan	  Annesi	  Diyaliz	  Hastası	  Olan	  Bir	  Kişi:	  
"Annem	  diyaliz	  hastası,	  defalarca	  ambulansı	  aradım	  gelmediler.	  Her	  tarafı	  şişti.	  Bugün	  (12	  Eylül	  2015)	  de	  aradım	  gelmediler.	  
Annemi	  nasıl	  hastaneye	  götüreceğim	  ben?"	  
	  
Yafes	  Mahallesinde	  Yaşayan	  Bir	  Kişi	  
"Dışardan	  gelen	  Özel	  Harekât	  Polisleri	  Kız	  Kuran	  Kursu	  ve	  Kız	  Yurdunda	  konakladılar.	  Her	  iki	  yerin	  de	  çatılarına	  keskin	  
nişancılar	  konumlandırıldı.	  Mahallede	  kim	  yürür	  ve	  evlerinden	  dışarı	  çıkarsa	  ateş	  ettiler.	  Tüm	  kepenkler	  kapalıydı.	  Tüm	  
marketler,	  lokantalar	  ve	  eczaneler	  kapalıydı"	  
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Yafes	  Mahallesinde	  Yaşayan	  Bir	  Kişi	  
“Mahallede	  dışarıda	  gençler	  vardı,	  bir	  genç	  yere	  yığıldı,	  yanına	  koştuk.	  Bacağının	  yan	  tarafından	  vurulmuştu.	  112	  
Ambulansını	  aradık.	  Gelemeyeceklerini	  söylediler,	  biz	  de	  alıp	  evine	  götürdük".	  

	  
14.01.2016-‐Cizre	  
-‐16	  yaşındaki	  İbrahim	  Paksoy	  Nur	  mahallesinde	  keskin	  nişancılar	  tarafından	  yaralanıyor.	  4	  gün	  boyunca	  yapılan	  tüm	  
girişimlere	  rağmen	  ambulans	  sokağa	  girip	  yaralıyı	  alamıyor.	  Bu	  arada	  AİHM	  yapılan	  başvuru	  sonucunda	  verilen	  tedbir	  
kararına	  rağmen	  tedavi	  edilememiştir.	  18.01.2016	  tarihinde	  hastaneye	  getiriliyor.	  19.01.2016	  tarihinde	  ise	  cenazesi	  teşhis	  
edilerek	  öldürüldüğü	  bildirildi.	  

2.Eğitim	  hakkı	  
	  
Sokağa	  çıkma	  yasaklarından	  dolayı	  eğitimin	  durdurulması	  sonucunda	  öğrenciler	  ile	  bu	  okullarda	  görev	  yapan	  öğretmenler	  
doğrudan	  etkilenmiştir.	  Barış	  İçin	  Eğitimcilerin	  yaptığı	  tespite	  göre	  16	  Ağustos-‐25	  Aralık	  tarihleri	  arasında	  sokağa	  çıkma	  
yasağının	  bulunduğu	  yerlerde	  kapalı	  kalan	  okul	  sayısı	  1.556,	  	  görevlerine	  devam	  edemeyen	  öğretmen	  sayısı	  16	  bin	  797	  ve	  
okula	  devam	  edemeyen	  veya	  sınavlarına	  giremeyen	  çocuk	  sayıları	  362	  bin	  012	  olarak	  aktarılmaktadır.	  
	  
Şu	  anda	  yasakların	  devam	  ettiği	  Sur,	  Cizre	  ve	  Silopi’de	  toplam	  287	  okulda,	  3982	  öğretmen	  ve	  110	  bin	  506	  çocuk	  okula	  
devam	  edememektedir.	  
	  
Sokağa	  çıkma	  yasağının	  kalkmış	  olan	  il	  ve	  ilçelerde	  çocukların	  okula	  devam	  oranlarının	  oldukça	  az	  olduğu	  bölgedeki	  
eğitimciler	  tarafından	  aktarılmakta	  ve	  ailelerin	  çocukların	  güvenliğinden	  endişe	  ederek	  okula	  göndermeye	  çekindikleri	  
bildirilmektedir.	  Benzer	  endişelerle	  Nusaybin’in	  sokağa	  çıkma	  yasağının	  olmadığı	  diğer	  ilçelerinde	  de	  okula	  devam	  etmeyen	  
çocukların	  sayısı	  artmıştır.	  
	  
23-‐24	  Kasım’da	  Türkiye	  genelinde	  yapılan	  Temel	  Eğitimden	  Orta	  Öğretime	  Geçiş	  Sınavı	  (TEOG)	  Nusaybin’de	  3	  kez	  ertelenmiş	  
ve	  7	  Ocak	  tarihinde	  yapılabilmiştir.	  Okulların	  kapalı	  olmasından	  dolayı	  müfredat	  konusunda	  oldukça	  geride	  kalan	  
öğrencilerin	  sınav	  hazırlığı	  açısından	  zor	  durumda	  kaldıkları	  düşünülmektedir.	  Ayrıca	  sınava	  giren	  öğrenci	  sayısı	  da	  henüz	  net	  
değildir.	  

	  
Üniversite	  sınav	  sürecinin	  ilk	  basamağı	  olan	  13	  Mart’ta	  yapılacak	  Yüksek	  Öğretime	  Geçiş	  Sınavı	  (YGS)	  	  başvurularının	  6-‐20	  
Ocak	  tarihleri	  arasında	  olacağı	  açıklanmıştır.	  Okuyan	  öğrencilerin	  kendi	  okullarında	  yapmaları	  gereken	  bu	  başvuruları	  sokağa	  
çıkma	  yasağı	  nedeni	  ile	  okulların	  kapalı	  olduğu	  yerlerdeki	  öğrencilerin	  nasıl	  yapacakları	  hakkında	  İl	  ve	  ilçe	  Milli	  Eğitim	  ya	  da	  
ÖSYM	  tarafından	  net	  bir	  bilgi	  verilmemektedir.	  Aynı	  şekilde	  bu	  öğrencilerin	  de	  eğitim	  hakkı	  mahrumiyeti	  sonucunda	  sınav	  
için	  gerekli	  olan	  derslerin	  müfredat	  konularına	  yetişemeyecekleri	  açıktır.	  
	  
Öğrencilerin	  YGS	  sınavlarına	  başvuruları	  mağduriyetlerinin	  daha	  fazla	  artmaması	  için	  bir	  kısım	  gönüllü	  öğretmenler	  
tarafından	  yapılmaya	  çalışılmıştır.	  Yine	  Cizre	  Üniversiteliler	  Platformu’nun	  sosyal	  medya	  üzerinden	  başlattıkları	  kampanya	  
sonucu	  480	  öğrencinin	  başvurusu	  yapılmıştır.	  Ki	  başvuruları	  yapılan	  öğrencilerin	  çoğunluğu	  mezun	  öğrencilerdir.	  12.sınıfta	  
okuyan	  mezun	  olmamış	  öğrencilerin	  bireysel	  başvuru	  yapma	  zorunluluğu	  nedeniyle,	  Cizre’de	  gönüllü	  bir	  öğretmen	  
tarafından	  başvuruları	  alınmış,	  bankaya	  yatırılması	  gereken	  ücretleri	  ise,	  farklı	  şehirlerde	  yaşayan	  gönüllü	  insanlar	  tarafından	  
yatırılmıştır.	  Ancak	  Konak,	  Nur,	  Sur	  ve	  Cudi	  mahallesinde	  oturan	  bir	  kısım	  öğrencilerin	  başvuruları	  alınamamıştır.	  
	  
MEB	  tarafından	  Diyarbakır,	  Şırnak	  ve	  Mardin	  valiliklerine	  gönderilen	  yazıda	  8.	  Sınıf	  ve	  12.	  Sınıf	  öğrencilerine	  yönelik	  ara	  
tatilde	  telafi	  eğitimi	  yapılacağına	  dair	  yazı	  gönderilmiştir.	  Bu	  yazıda,	  salt	  bu	  öğrencilere	  yönelik	  15	  günlük	  bir	  eğitim	  
verileceği,	  bu	  eğitimin	  ise	  Mardin	  ili	  ile	  Midyat	  ilçesinde	  yapılacağı,	  ancak	  pansiyon	  ayarlanamamasından	  ötürü	  eğitimin	  
Batman	  ilinde	  yapılacağı	  söylenmiştir.	  Ancak	  bu	  eğitimde	  hangi	  eğitimcilerin	  yer	  alacağı,	  eğitim	  yerinin	  neresi	  olacağı,	  eğitim	  
içeriğinin	  nasıl	  olacağı	  belli	  değildir.	  Yine	  sadece	  gönüllü	  öğrencilerin	  eğitime	  katılması,	  eşitlik	  ilkesine	  aykırıdır.	  
	  
Yine	  sokağa	  çıkma	  yasaklarının	  sürdüğü	  bu	  bölgelerde	  eğitim	  kurumlarına	  ve	  pansiyonlarına	  kolluk	  güçlerinin	  yerleştirildiği	  
fotoğraflarla	  görülmüştür.	  Eğitim	  kurumlarına	  isabet	  eden	  bombalar	  okulların	  yanmasına	  neden	  olmuştur.	  
	  

	  
Cizre	  Atatürk	  Lisesi	  (	  Kaynak:	  Cizre	  Postası-‐	  Yerel	  Gazete)	  
	  



Çocuk	  İçin	  Barış	  Hemen	  Şimdi	  Girişimi,	   Sayfa	  7	  

	  	   	   	   	  	  
	  
Bir	  okula	  yerleştirilmiş	  kolluk	  gücü	   	   	   	   	   Silopideki	  bir	  okuldaki	  Jandarma	  

	  Özel	  Hareket	  Birimlerinin	  yazdığı	  yazı	  
	  
3.Sağlık	  Hakkı	  ihlalleri:	  
SES	  (Sağlık	  Ve	  Sosyal	  Hizmet	  Emekçileri	  Sendikası)’in	  31.12.2015-‐02.01.2016	  raporundan;	  Sağlık	  Bakanı,	  başta	  Nusaybin,	  
Cizre,	  Silopi,	  Dersim,	  Van,	  Bitlis,	  Tatvan,	  Lice,	  Beytüşşebap	  ve	  Silvan’da	  yoğunlaşan	  silahlı	  çatışma	  nedeniyle	  sağlık	  
kurumlarına,	  sağlık	  emekçilerine	  ve	  sağlık	  hizmeti	  alanlara	  yönelik	  yaşanan	  tehdit,	  öldürme,	  saldırı	  ve	  göz	  altılarla	  ilgili	  tek	  
bir	  değerlendirme	  yapmamış,	  bu	  konudaki	  görüşme	  taleplerimizi	  kabul	  etmemiş,	  yaşananlar	  karşısında	  sağlık	  kurumları	  ve	  
sağlık	  emekçilerini	  koruma	  görevini	  kendisine	  hatırlatmamıza	  rağmen	  bu	  konuda	  tek	  bir	  girişimde	  dahi	  bulunmamıştır.	  
	  
Cizre	  Devlet	  Hastanesi	  Acil	  Servisi’nde	  görev	  yapan	  üyemiz	  Hemşire	  Eyüp	  Ergen	  29	  Ağustos	  tarihinde,	  görev	  yaptığı	  
hastaneden	  çıktıktan	  sonra	  özel	  harekat	  polisinin	  keskin	  nişancıları	  tarafından	  arabasının	  içinde	  vurulmuştur.	  Polis	  
tarafından	  ambulansın	  olay	  yerine	  girişine	  izin	  verilmemesi	  ve	  yaralı	  bir	  halde	  1	  saatten	  fazla	  bekletilmesi	  nedeniyle	  üyemiz	  
hayatını	  kaybetmiştir.	  Yine	  Beytüşşebap’ta	  görev	  yapan	  üyemiz	  Şehmus	  Dursun	  25	  Eylül	  2015	  tarihinde	  içinde	  görevli	  olarak	  
bulunduğu	  ambulansın	  polis	  arama	  noktasında	  taranması	  sonucunda	  hayatını	  kaybetmiştir.	  	  Çok	  sayıda	  üyemiz	  ve	  üyemiz	  
olmayan	  sağlık	  çalışanı	  da	  yaralanmış,	  tehdit	  ve	  hakaretlere	  maruz	  kalmıştır.	  30	  Aralık	  2015	  tarihinde	  SES	  Cizre	  Yönetim	  
Kurulu	  Üyesi	  hemşire	  Abdülaziz	  Yural	  yaralı	  bir	  kadına	  yardım	  etmeye	  çalışırken	  özel	  harekât	  polisleri	  tarafından	  vurularak	  
öldürülmüştür.	  
	  
SES	  Cizre	  Temsilcisi	  ve	  Yönetim	  Kurulu	  üyesi	  Abdülaziz	  YURAL	  

	  
Bu	  süreçte	  kamu	  hastaneleri	  özel	  harekât	  polislerince	  adeta	  işgal	  
edilmiştir;	  hastane	  bahçeleri	  panzerler	  tarafından	  zapt	  edilmiş,	  acil	  
servisler	  boşaltılarak	  özel	  harekât	  polisinin	  üssü	  haline	  gelmiştir.	  
Cizre	  Devlet	  Hastanesi’nde	  acil	  servis	  boşaltılarak	  polise	  tahsis	  
edilmiş	  ve	  yoğun	  bakım	  ünitesi	  acil	  servise	  dönüştürülmek	  zorunda	  
kalınmıştır.	  Özellikle	  yaralı	  güvenlik	  görevlileri	  ve	  şüphelilerin	  
hastanelere	  getirilişinde	  ve	  tedavi	  sürecinde	  hastane	  bahçesi	  ve	  
çevresi	  güvenlik	  güçleri	  tarafından	  yoğun	  abluka	  altına	  alınmakta	  ve	  
bu	  abluka	  sıklıkla	  hastane	  iç	  mekânlarına	  da	  yansımaktadır.	  Özel	  
harekât	  polisleri,	  sağlık	  kurumlarına	  gelen	  hasta	  ve	  yaralılara	  kötü	  ve	  
keyfi	  muamelede	  bulunmaktadırlar.	  

	  
	  
Cizre	  Devlet	  Hastanesine	  Yerleştirilmiş	  Kolluk	  Güçleri	  

Hastanelere	  hasta	  başvuru	  sayısında	  çok	  ciddi	  düşüşler	  
vardır,	  doğumların	  çoğu	  hukuk	  dışı	  uygulamalar	  nedeniyle	  
hastanede	  gerçekleştirilmemiştir.	  Yaralıların	  ve	  kronik	  
rahatsızlığı	  olanların	  sağlık	  kurumlarına	  erişiminin	  önünde	  
çok	  ciddi	  engeller	  bulunmaktadır.	  Hastane	  acil	  birimlerine	  
günlük	  başvuru	  sayıları,	  polikliniklere	  günlük	  başvuru	  
sayıları,	  yatan	  hasta	  sayısı	  gibi	  ölçütlerde	  önceki	  aylara	  
göre	  dramatik	  azalışlar	  söz	  konudur.	  Evde	  bakım	  
hizmetleri	  büyük	  ölçüde	  sekteye	  uğramıştır.	  Dünya	  
Tabipleri	  Birliği’nin	  “silahlı	  çatışma	  ve	  diğer	  şiddet	  
durumlarına	  ilişkin	  Kuralları’nda	  da	  yer	  verilen	  sağlık	  
hizmetlerine	  yönelik	  özen	  mülki	  amirler	  ve	  emniyet	  
yöneticileri	  tarafından	  umursanmamaktadır.	  Bu	  hukuk	  

dışı	  uygulamalar	  sağlık	  ortamını	  güvensiz	  kılmakta	  aynı	  zamanda	  sağlık	  emekçilerini	  ve	  sağlık	  kurumlarını	  hedef	  haline	  
getirmektedir.	  Güvensizlik	  yaratan	  bu	  ortam	  çalışma	  istemini	  kırmaktadır.	  Bundan	  dolayı	  birçok	  sağlık	  çalışanı	  ya	  izin	  ya	  
tayin	  ya	  da	  istifalarla	  yaşadıkları	  yerden	  uzaklaşmak	  istemektedir.	  Sağlık	  çalışanları	  devam	  eden	  çatışmalar,	  tehdit	  ve	  
baskılar	  nedeniyle	  psikolojilerinin	  bozulduğunu	  ve	  bu	  koşullarda	  çalışmak	  istemediklerini	  belirtmişlerdir.	  Çatışma	  ortamının	  
yarattığı	  travmanın	  ruhsal	  etkileri	  kaygı,	  depresyon,	  akut	  stres	  tepkileri	  şeklinde	  kendini	  göstermektedir.	  Savaş	  ortamının	  
başta	  çocuklar	  olmak	  üzere	  tüm	  toplumda	  sonuçları	  uzun	  süreli	  olabilecek	  ruhsal	  travmaya	  yol	  açması	  söz	  konusudur.	  


