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FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından medya izleme yoluyla elde edilen verilere göre Şubat ayı
boyunca Türkiye genelinde en az 40 çocuk önlenebilir sebeplerle yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren
çocuklardan 17’si kız, 20’si ise oğlan çocuğu olup kız çocuklarından 1’inin toplumsal cinsiyet temelli
şiddet sonucu yaşamını yitirdiği, 4 çocuğun ölümünün intihar sonucu olduğu, 5 çocuğun ise evde
çıkan yangınlar sonucu yaşamlarını yitirirken bu çocuklardan birinin engelli olduğu için
kurtarılamadığı öğrenilmiştir. Yaşamını kaybeden çocuklardan 5’i 2011’deki Suriye’deki savaştan
dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan mülteci çocuklardır.

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren çocuklara ve görülmeye devam eden çocuk yaşam hakkı ihlali
davalarına ilişkin ayrıntılı bilgiye bu bilgi notundan erişebilirsiniz.

2 Aylık Çocuk Yaşam Hakkı İhlalleri bilgi notlarında yalnızca ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerine yer
verilmiş olup kısıtlı kaynaklardan erişilmiş olan bu verinin de erişilebilmiş olan “en az” bilgiyi sunmakta olduğu
ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğu unutulmamalıdır.

1 FİSA Çocuk Hakları Merkezi, aylık çocuk yaşam hakkı ihlalleri verilerini yerel ve ulusal düzeyde internet
medyası kaynakları ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi günlük bültenleri ve İSİG Meclisi
verileri taranarak elde edilen bilgilerden derlenmektedir.



T.B. (3 aylık)

2 gün önce Kayseri’deki bir alışveriş merkezinde bulunan yürüyen merdivenden çıkan annesinin
kucağından birinci katın zeminine düşerek yaralanan 3 aylık bebek T.B.’nin 1 Şubat 2022 tarihinde,
tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Beydun Ediş (15)

2 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Azem Sokaktaki evlerinin
bulunduğu 3 katlı binanın terasından henüz bilinmeyen bir sebeple düşen Beydun Ediş’in (15)
hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Evde yapılan aramada Beydun Ediş’in, Mersin'den kendileriyle
birlikte Darıca'ya gelmeyen annesine sitemini içeren bir mektup bulunması üzerine polisin intihar
ihtimali üzerine soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Eymen Alantepe (3) – Yaman Bulut Alantepe (8 aylık)

4 Şubat 2022 tarihinde Ordu’nun Korgan ilçesindeki ahşap evde henüz bilinmeyen ancak çocukların
amcasının tanıklığına göre tüpten kaynaklanmış olabilecek şekilde çıkan yangın sırasında evde yalnız
bulunan Eymen Alantepe (3) ile 8 aylık kardeşi Yaman Bulut Alantepe’nin yaşamlarını yitirdiği
öğrenildi.

Hüseyin Çineli (14)

6 Şubat 2022 tarihinde Denizli’nin Tavas-Kızılcabölük karayolu üzerinde kullandığı plakasız
motorsikletin kontrolünü yitiren Hüseyin Çineli’nin (14) ağaca çarparak kaza yaptığı ve kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muhammed Ali Arslan (9)

8 Şubat 2022 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesinde verilen sünnet yemeği sırasında arkadaşlarıyla
bahçede oynarken fenalaşan Muhammed Ali Arslan’ın (9) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği,
ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.



Yasemin Alparslan (15)

9 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul’un Bakırköy ilçesi Bakırköy-Yenibosna D-100 karayolu üzerinde
polislerin dur ihtarına uymayan aracı durdurmak için ateş açan polis memurlarının silahından çıkan
mermilerin arabanın ön yolcu koltuğunda oturan Yasemin Alparslan’a (15) isabet ettiği ve Alparslan’ın
hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Açılan soruşturma sonucu iki polisin gözaltına alındığı bilgisi
edinildi.

Fatih Ege Barçın (7)

14 Ocak 2022 tarihinde, Karaman-Konya karayolu üzerinde seyir halindeki, içinde bulunduğu aracın
bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Fatih Ege Barçın’ın (7) 10 Şubat 2022 tarihinde,
Karaman’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

E.E (3 aylık) – M.E. (2 aylık)

11 Şubat 2022 tarihinde, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesinde
akşam saatlerinde aynı biberondan mama verilen 3 aylık ikizler E.E., S.E. ve 2 aylık M.E.’nin sabah
saatlerinde hareket etmediklerinin fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Suriyeli bebeklerden E.E.
ile M.E.’nin yaşamlarını yitirdiği, mamadan zehirlendikleri iddia edilen bebeklerin ölüm sebebine
ilişkin kesin bilginin otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenildi.

Zeliha Seren Doğan (4)

12 Şubat 2022 tarihinde Mersin’in Mezitli ilçesi Viranşehir mahallesindeki evlerinin önünde oynarken
dereye düşen Zeliha Seren Doğan’ın (4) yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak
boğulduğu öğrenildi.

Z.B. (17)

14 Şubat 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Yukarı Deren kırsalında yaşayan Z.
B.’nin (17) evde kimse olmadığı sırada iple intihar ettiği, kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturmanın
sürdüğü öğrenildi.

Yasemin Sülünlü (11)

14 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir
sebeple çıkan yangın sonucu 11 yaşındaki engelli çocuk Yasemin Sülünlü’nün çatı katında mahsur
kalarak yaşamını yitirdiği, yangın sırasında evde bulunan babaannelerinin evdeki diğer 7 çocuğu
kurtarırken engelli olan Yasemin Sülünlü’yü dışarı çıkaramadığı öğrenildi.

Yusuf İmran Atalan (3) – Halil İbrahim Atalan (3)

15 Şubat 2022 tarihinde Manisa’nın Kula ilçesinde bağlı Şeritli Mahallesindeki evlerinin yakınındaki
bir çiftlikte çalışan anne babalarının evde yalnız bıraktığı ikiz kardeşler Yusuf İmran Atalan (3) ve Halil
İbrahim Atalan’ın (3) elektrikli sobadan kaynaklanan yangın sonucu yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.

Bilge A. (4)

15 Şubat 2022 tarihinde, bırakıldığı özel kreşte yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla birlikte uyku
odasında uyuyan Bilge A.’nın (4) uyku saatinin ardından öğretmenlerinin çabasına karşın
uyandırılamaması sonucu hastaneye kaldırılarak yaşamını yitirdiği ve konuyla ilgili anaokulu sahibi,
öğretmen ve yardımcı öğretmenin ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı
öğrenildi.



Sımav A. (10 günlük)

15 Şubat 2022 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 10
günlük Suriyeli bebek Sımav A.’nın beşiğinde hareketsiz yattığının fark edilmesi üzerine kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yağmur Ö. (5 aylık)

İstanbul’un Bahçelievler Zafer Mahallesinde 1 Ekim 2021’de dünyaya gelen Yağmur Ö.’nün (5 aylık) 20
günlükken rahatsızlandığı gerekçesiyle anne babası tarafından hastaneye götürüldüğü ancak yapılan
muayene sırasında bebeğin vücudunda sigara yanığı izleri ve kırık kemikler olduğu tespit edilmiş, 4 ay
boyunca tedavisi süren bebeğin 15 Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği, ifadesinde “Uyurken
üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklar da ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır” diyen anne
Merve Ö. “Aile yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu ihlal” suçundan tutuklanırken eşi Tekin
Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ali Beşparmak (4)

16 Şubat 2022 tarihinde, Kayseri’nin Develi ilçesindeki evlerinin bulunduğu 3. kattaki pencereden
düşen Ali Beşparmak’ın (4) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sıla Şentürk (16)

16 Şubat 2022 tarihinde, Sıla Şentürk’ün (16) Giresun’un Yalı Mahallesinde ailesiyle yaşadığı eve
gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, Hüseyin Can Gökçek’in
Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili DHA'nın geçtiği ilk haberlerde ailesinin Şentürk'ü Gökçek ile nişanlandırdığı öne
sürülmüştü ancak haber ajansının sonradan geçtiği habere göre Gökçek’in, Şentürk'ü bir yıl önce
kaçırdığı ve Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek’in, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve
'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Bir ay cezaevinde kalan
Gökçek, Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmış, Şentürk ise Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına
alınarak yurda yerleştirilmiş olduğu ancak iki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için
ailesinin talebi üzerine eve geri döndürüldüğü de basında yer alan iddialardandır.

Amar Selami (2 aylık)

16 Şubat 2022 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesinde 2 ay önce doğan Suriyeli
Amar Selami’nin annesinin bebeği emzirdiği sırada uyuyakalması sonucu boğularak öldüğü öğrenildi.

Alaa Yabroudi (2)

17 Şubat 2022 tarihinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir tır ile çarpışan araçta bulunan Suriyeli Alaa
Yabroudi (2) yaşamını yitirirken tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Hilal Aktaş (15)

17 Şubat 2022 tarihinde, Covid-19 karantinasında bulunan ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia
edilen Hilal Aktaş’ın (15) Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Hatipler mahallesindeki ailesinin evinde bulunan,
babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kubilay Cemal Öztürk (11)



18 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulunda
teneffüs sırasında koşan 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk’ün (11) aniden nefes alamayarak yere
yığıldığı ve öğretmenler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdiği öğrenildi.

Burakcan Algan (5)

20 Şubat 2022 tarihinde, Denizli’nin Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesindeki Kocaören mevkisindeki
bağda çalışan babasının kullandığı seyir halindeki traktörden düşerek römorkun altında kalan
Burakcan Algan’ın (5) olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eylül Salar (13)

21 Şubat 2021 tarihinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı-Kahramanmaraş
karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan araçtaki Eylül Salar’ın (13) olay
yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mert Davulcu (10)

21 Şubat 2022 tarihinde, sabah saat 10.00 sıralarında Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yeşil Mahallesindeki
metruk bir eve giren Mert Davulcu’nun (10) çöken duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ali Kayatepe (3)

21 Şubat 2022 tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak mevkisindeki ormanlık alanda ailesiyle piknik
yapan Ali Kayatepe’nin (3) yol kenarına çıktığı sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği
öğrenildi.

Yağmur Özkan (17)

22 Şubat 2022 akşamı, Muş’ta bulunan Karasu köprüsü üzerinden nehre düşen Yağmur Özkan’ın (17)
5 gündür dalgıçlarla süren arama çalışmalarına rağmen hâlâ bulunamadığı, MOBESE kameralarında
Özkan’ın tek başına yürüdüğünün tespit edildiği öğrenildi.

Narin Korkmaz (5)

23 Şubat 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki bir tarlada çalışan babasının kullandığı
traktörle eve dönerken traktörden düşen Narin Korkmaz’ın (5) traktörün altında kalarak olay yerinde
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yağız Öziç (9)

24 Şubat 2022 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Yağız Öziç’in (9) yakalandığı covid-19
virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsmet Gezginci (10)

24 Şubat 2022 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Mardin Yolu Üçyol Kavşağında bir çekici aracın
çarptığı İsmet Gezginci’nin (10) olay yerinde yaşamını yitirdiği ve sürücünün gözaltına alındığı
öğrenildi.

Lale Narin Görmez (14)

Ailesinin verdiği kayıp ihbarı üzerine bir süredir jandarma ekipleri tarafından Malatya’nın Doğanşehir
ilçesinde arama çalışmaları sürdürülen Lale Narin Görmez’in (14) 24 Şubat 2022 tarihinde dere
kenarında cenazesine ulaşıldığı, ölüm sebebinin otopsi sonucu belirleneceği ancak mahalle



sakinlerinin Görmez’in “okulda yaşadığı bir sorun” nedeniyle intihar ettiği iddiasında bulundukları
öğrenildi.

Özkan Batmaz (11) – Umut Batmaz (5)

25 Şubat 2022 tarihinde, Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesindeki 3 katlı bir binada
ikamet eden anne ve iki çocuğu Özkan Batmaz (11) ile Umut Batmaz’ın (5) doğalgaz kaçağı
zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.

A.K. (13)

26 Şubat 2022 tarihinde, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde bulunan
evindeki odasında annesi tarafından bulunan A.K.’nin (13) ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda
belirleneceği, kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı ve ailesinden edinilen bilgiye göre
A.K.’nin 15 gün kadar önce Covid-19 hastalığı geçirdiği öğrenildi.

Zilan Orcan (3) – Melik Amed (2)

28 Şubat 2022 tarihinde, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalı Alibey Mahallesindeki dedelerinin evine
misafirliğe giden iki kuzen Zilan Orcan (3) ve Melik Amed’in (2), avluda oyun oynadıkları sırada evin
yakınında bulunan içi su dolu çukura düşüp boğularak yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.

Ahmet Can Kaykın (13)

28 Şubat 2022 tarihinde, Denizli’de yaşayan ve kas rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören
Ahmet Can Kaykın’ın (13) yakalandığı covid-19 hastalığı nedeniyle geçirdiği kalp yetmezliği sonucu
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Büşra K. (16)

28 Şubat 2022 sabahı, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği servis minibüsünün yol kenarında bekleyen lise öğrencisi Büşra K.’ya (16) çarparak
ölümüne neden olduğu öğrenildi.



2022 Yılı Şubat Ayında Görülen Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali Davaları

Helin Hasret Şen Davası

12 Ekim 2015 tarihinde, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde süren sokağa çıkma yasağı sırasında Helin Hasret
Şen’in (12) ikamet ettiği sokakta polise ait zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili
olarak polis memuru A. E. hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
görülmesine 1 Şubat 2022 tarihinde devam edildi. Duruşmada bir polis memuru tanık olarak
dinlenirken sanık polis memurunun savunması ve Şen ailesinin avukatlarının beyanlarının ardından
mahkeme, sanık polis memurunun tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı 4 Nisan
2022 tarihine erteledi.

Mert Yağız Köksal Davası

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'na giden 1'inci sınıf öğrencisi Mert
Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes
borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili açılan davada, kantin işletmecisi ile ürünün
dağıtımını yapan kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar; okul müdürü,
müdür yardımcısı, sorumlu öğretmenler ile Tarım Bakanlığına bağlı iki gıda kontrolörü hakkında da
'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası
istenmiş, dava Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürmektedir. 4 Şubat 2022 tarihinde görülen
son duruşmada Tüketici Hakları Derneği'nin ürünün güvenli olmadığına ilişkin raporu dosyaya girmiş,
aynı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu 28 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yaşamını
yitiren Miraç Umut Bilgi’nin (7) dosyası ile Köksal’ın dosyasının birleştirilerek yargılamanın Ağır Ceza
Mahkemesinde sürdürülmesi talebinin değerlendirilmesi için gerekli eksikliklerin tamamlanmasının
beklenmesine karar verilerek dava 24 Haziran 2022, saat 14.00’a ertelenmiştir.

Duygu Delen Davası

13 Ağustos 2020 tarihinde, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesindeki 5 katlı bir
apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Duygu Delen’in (17) ölümüyle ilgili
evde bulunan Mehmet K. (20) hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış
müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli
oranlarda ceza istemiyle dava açılmış ve K. tutuklanmıştı. 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla K.’nın
tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmesi sonucu 11. Ağır Ceza
Mahkemesinin kararıyla K. 22 Haziranda yeniden tutuklanmıştı. 4 Şubat 2022 tarihinde görülen
duruşmada, bina sakini 3 tanığın gelecek celse dinlenmesine karar verilerek dava 18 Şubat 2022
tarihinde ertelendi. 18 Şubat 2022 tarihinde görülen duruşmada ise sanık K.’nın "hakaret" ve
"konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, Mehmet K'nın uyuşturucu kullandığı,
öfke kontrolü sorunu olduğu ve kıskançlık sebebiyle maktule geçmişte de darp uyguladığını,
kontrolünü kaybettiğini, maktulün boğazını sıktığını, darp ettiğini ifade ederek üzerine atılı "çocuğu
kasten öldürme" suçunu işlediğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Dava 4 Mart 2022
tarihine ertelendi.

Lütfullah Tacik Davası

Iğdır'dan Türkiye'ye giriş yaparken 16 Mayıs 2014 tarihinde gözaltına alınarak Van Geri Gönderme
Merkezi'ne gönderilen İranlı çocuk Lütfullah Tacik (17) 27 Mayıs 2014'te burada görevli olan polis S.O.
tarafından dövülerek öldürülmüştü. İddianamede, polis S.O. hakkında "ölüme sebebiyet verecek
şekilde kasten yaralama" suçundan 16 yıl, olay sırasında orada bulunan polis H.Ö.Ö'ye ise, "görevi
kötüye kullanmak" suçundan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmiş, yargılama süresince her iki
polis de görülen duruşmaların sadece birine SEGBİS'le katılmıştı. 15 Şubat 2022 tarihinde Van 2. Ağır



Ceza Mahkemesinde 8 yıldır devam eden davada polislerden S.O.’ya "basit yaralamadan” 5 ay hapis
cezası verilirken, polis H.Ö.Ö.’nün ise beraatine karar verildi.

Afyonkarahisar’daki Servis Kazası Davası

11 Ekim 2021 tarihinde Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini
taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser
(11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını
kaybetmiş, 5 öğrenci de yaralanmıştı. Kaza sonrası tutuklanan araç sahibi ve şoför hakkında “bilinçli
taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 15'er yıla kadar
hapis istemiyle dava açılırken Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada
kazadan yaralı kurtulan çocukların ifadelerinde şoförün her pazartesi günü İscehisar pazarına
yetişebilmek için aracı süratli kullandığı ve kaza günü de öğrencilerin birkaç kez şoförü yavaş
kullanması konusunda uyardıklarını belirttikleri öğrenildi. Ailelerin ifadelerinde de 9+1 kapasiteli
araçta 17 kişinin taşındığı belirtilirken “Servis kanununa uyan araçla ihale yapılmış. Çocuklarımızı
taşıyan araç başkaydı. Biz kazadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup şikayetimizi bildirdik.
Bize, 'İdare edin, bu çocukların taşınması gerekiyor' denildi" iddiasında bulunan veliler de Milli Eğitim
Müdürlüğünden de şikayetçi olduklarını ifade etmişlerdir. Sanıkların tutukluluk halinin devamına
karar verilerek duruşma ertelendi.

Hande Çinkitaş Davası

İstanbul Kadıköy’de 2001 yılında evinde ölü bulunan Hande Çinkitaş’ın (12) ölümüne ilişkin 20 yıl
sonra ortaya çıkan yeni deliller kapsamında 7 Şubat 2022 tarihinde Anadolu 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada Hande Çinkitaş’ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve 2001
yılında incelenen bıçakta parmak izi tespit edilemediği ancak Adli Tıp Kurumu tarafından 2021 yılında
yapılan DNA incelemesinde bıçak üzerinde sanık baba Nezih Çinkitaş’a ait DNA örneği olduğuna dair
rapor geldiği belirtilerek sanık baba ve üvey annenin "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan
akrabayı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması
istendi. Daha önce 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra delillerin çoğunun toplanmış olması ve
toplanmayan delillere sanıkların etki etme olasılığının bulunmaması gerekçeleriyle tahliyelerine karar
verilen sanıklar hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt
dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilerek duruşma
ertelendi.
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