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FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından medya izleme yoluyla elde edilen verilere göre Mart ayı

boyunca Türkiye genelinde en az 43 çocuk önlenebilir sebeplerle yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren

çocuklardan 15’i kız, 28’i ise oğlan çocuğu olup kız çocuklarından 2’sinin toplumsal cinsiyet temelli

şiddet sonucu yaşamını yitirdiği, 7 çocuğun ölümünün -2’si cezaevi içerisinde olmak üzere- intihar

sonucu olduğu, 12 çocuğun ise trafik kazalarında yaşamını yitirdiği öğrenilmiştir. Yaşamını kaybeden

çocuklardan 3’ü Suriye’de yaşanan 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.





Eymen Talha Yıldırım (7)

22 Mart 2022 tarihinde, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde arkadaşlarıyla oynadığı

sırada dengesini kaybeden Eymen Talha Yıldırım’ın (7) sulama göletine düştüğü ve çağrılan sağlık

ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi‘nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 Bebek (yenidoğan)

29 Mart 2022 sabahı İstanbul Sancaktepe'deki bir çöp konteynerinde, belediye ekiplerinin yeni

doğduğu anlaşılan kanlar içerisinde bir beze sarılı bulduğu oğlan bebeği cesedi bulmaları üzerine

olay yerine gelen polislerin olayı soruşturduğu, bebeği çöp konteynerine bırakan şüpheli, 5 çocukları

bulunduğunu ve yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söylediği

öğrenildi.

Muharrem Aksem (16)

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Micit (Çalışkan) Mahallesi'nde çobanlık yapan ve 3 gündür

kendisinden haber alınamayan Muharrem Aksem’in (16) kayıp ilanında bulunan ailesinin ormanlık

alanda yaptıkları arama sonucu 24 Mart 2022 tarihinde, çocuklarının çok sayıda mermi ya da şarapnel

isabet etmesi sonucu uzuvları parçalanmış cenazesiyle karşılaştıkları öğrenildi. Basına yansıyan

haberlerde, mahalle sakinlerinin özel harekat polislerinin saat 18.00'a kadar cenazenin bulunduğu

alanda atış talimi yaptığını söyledikleri, Urfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise söz konusu

alanın 2005 yılından bu yana polislerin haftada iki gün atış talimi yaptıkları bir alan olarak

kullanıldığının belirtildiği görüldü. Ön otopsi raporuna göre bedeninde 12 metal parçası tespit edilen

Aksem’in bu atış talimi sırasında öldürüldüğünden şüpheleniliyor.

Halit El Hammadi (2)

19 Mart 2022 tarihinde, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriyeli bir

ailenin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Halit El

Hammadi’nin (2) yaşamını yitirdiği, yangınla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

Ali G. (3)

14 Mart 2022 tarihinde, İstanbul’un Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak’ta meydana gelen

trafik kazasında, yola çıkarak minibüsün altında kalan Ali G.’nin (3) kaldırıldığı hastanede yaşamını

yitirdiği öğrenildi.

Umut Duymaz (3)

28 Mart 2022 tarihinde, İzmir’İn Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesindeki bir sokakta oyun oynayan

Umut Duymaz’ın (3) sokaktan geçen bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bedir Akça (3)

16 Mart 2022 tarihinde, Erzurum’un Yakutiye ilçesi, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde annesi

tarafından süt içirildikten sonra yatırılan Bedir Akça’nın (3) uykusunda kusması sonucu boğularak

yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Berra Akyol (13)

19 Mart 2022 tarihinde Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik

kazasında 5 kişinin yaralandığı ve ağır yaralanan Berra Akyol’un (13) yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Elif Mina Zorlu (5)

Eskişehir - Bursa karayolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınlarında bir tır ile aracın çarpışması sonucu 18

Mart 2022 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Elif Mina Zorlu’nun (5) kaldırıldığı

hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ensar Erkul (6)

28 Mart 2022 tarihinde, Kütahya’nın Simav ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada

ağır yaralanan Ensar Erkul’un (6) diğer 4 yaralı ile beraber kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Mustafa Kemal Malgaz (7)

29 Mart 2022 tarihinde, Denizli’nin Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik

kazasında Denizli-Tavas karayolunda seyreden bir motosikletin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan

Mustafa Kemal Malgaz’a (7) çarpması sonucu Malgaz’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muhammed Usame el-Hamid (15)

Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye ilçesi Rabia Meydanı'nda 28 Mart 2022’de, iki Suriyeli grup arasında

çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Muhammed Usame el-Hamid’in (15) Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı

hastanede yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili, kavgaya karıştığı belirlenen A.İ (16) ile İ.F'nin (17)

gözaltına alındığı öğrenildi.

Rasim B. (17)

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir Ticaret Meslek Lisesinin 12. sınıfında okuyan Ercan K. (19) ve Rasim

B.’nin (17) bir erkek arkadaşlarını şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittikleri, olayın taciz iddiasına

dönüşmesinin ardından durumun polise bildirildiği, daha sonra evine giden Ercan K.’nın (19), avcı olan

babasının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi. 30 Mart 2022’de arkadaşının cenaze namazına katılan

Rasim B.’nin ise arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün

Salonuna girerek kendisini astığı ve okula giden diğer çocuklar tarafından cenazesinin görülmesi

sonucu polise haber verildiği öğrenildi.

Emir Esnek (10)

27 Mart 2022 tarihinde, Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsalı Davutlar Mahallesindeki merada kuzeniyle

beraber koyun otlatan Emir Esnek’in (10) ayağının kayması sonucu düştüğü gölette boğularak

yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eymen Efe Ete (6)

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 9 Mart 2022 tarihinde, tarlasını süren M.E. idaresindeki traktörün çarptığı

Eymen Efe Ete’nin (6) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sibel Şahin (15)

9 Mart 2022 tarihinde Samsun’un Yakakent ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Kuzören

Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen öğrenci servisinin şoförü ve 6 çocuk yaralanırken,

Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olan Sibel Şahin’in (15) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mahra Melin Pınar (10)



5 Mart 2022 tarihinde Antalya’nın Serik ilçesi Belek mahallesindeki köpeklerden kaçarken yola çıkan

ve kendisine çarpan kamyon sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda tutulan Mahra Melin Pınar’ın

(10) 28 Mart 2022’de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Ali Selim (17)

23 Mart 2022 tarihinde, Kurtalan'dan Batman Garı’na gelen yük treninin Çamlıca Mahallesi'ndeki

hemzemin geçitte çarptığı Mehmet Ali Sevim’in (17) olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fidan K. (12)

1 Mart 2022’de, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi’ndeki evine alışverişten dönen

annenin, kızı Fidan K.’nın (12) elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördüğü ve yapılan ilk

incelemede, Fidan K.’nin elektrikli sobadan kaynaklanan akıma kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Melike Kumlu (11)

17 Mart 2022 akşamı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen Melike

Kumlu’ya (11) araç çarpması sonucu Kumlu’nun 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını

yitirdiği öğrenildi.

Muhammed Nur Şabu (12)

27 Mart 2022 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan özel bir

yüzme havuzunda yakınları ile beraber yüzmeye giden Suriyeli Muhammed Nur Şabu’nun (12)

boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ömer Geyik (14)

3 Mart 2022 tarihinde, Aydın’ın Didim-Söke karayolu Atatürk Bulvarı TKİ mevkiinde kamyonetin

çarptığı Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik’in (14) yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Eyüp Alptekin (14)

30 Mart 2022 tarihinde, Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'ne bağlı Kuruyer Mahallesi'ndeki evinde fare zehiri

içerek intihar eden Eyüp Alptekin’in (14) yaşamını yitirdiği öğrenildi. Alptekin’in bir hafta önce

ağabeyini kaybettiği, intiharının buna bağlı olabileceği belirtildi.

Kayra Can (4 aylık)

20 Mart 2022 tarihinde, İstanbul Şişli’deki evlerinde annesi ile birlikte uyuyan 4 aylık bebek Kayra

Can’ın annesinin emzirmesi sonrasında uykusunda nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Büşranur K. (16)

1 Mart 2022 sabahı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiği servis minibüsünün, yol kenarında bekleyen lise öğrencisi Büşra K.’ya (16) çarpması sonucu

ağır yaralanan K.’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Binnur Geyik (18)

26 Mart 2022 tarihinde, Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 ay önce annesini kanser nedeniyle kaybeden

Binnur Geyik’in (18) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hasan Karademir (15) - Sümeyye Karademir (8)



20 Mart 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı mahallesi kırsalında iki aile

arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken yaralananlardan Hasan Karademir (15) ile babasının

olay günü, Sümeyye Karademir’in (8) ise ertesi gün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zeynep Demir (12)

21 Mart 2022 tarihinde, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda

öğrenim gören Zeynep Demir’in (12) baygınlık geçirdiği ve düşerken kafasını yere çarpması sonucu

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Demir’in kısa bir süre önce babasını kaybettiği,

yapılan ilk incelemelerde ise ölümünün kalp krizine bağlı olabileceğinin belirtildiği öğrenildi.

Gönül Karaoğlu (17)

19 Mart 2022 tarihinde, Konya’nın Altınekin İlçesindeki Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu

Lisesi son sınıf öğrencisi olan Gönül Karaoğlu’nun (17) üniversiteye hazırlık kursundan eve dönerken

geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ve Karaoğlu’nun bir süredir kalp sorunları yaşadığı, yaz

aylarında ameliyat olmasının beklendiği öğrenildi.

Doğan Başaran (16)

18 Mart 2022 tarihinde Bolu Dağı tünelinde meydana gelen, 18 aracın karıştığı zincirleme kazada

Doğan Başaran’ın (16) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ömer Yusuf Usta (15) - Oğuzhan Ustaoğlu (15)

Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf Usta (15) ile Oğuzhan

Ustaoğlu’nun (15) 17 Mart 2022’de, Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkında, cep

telefonlarına yaşamak istemediklerine ilişkin bir not bırakarak intihar ettikleri öğrenildi.

Umut Bulut (17)

22 Mart 2022 tarihinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan ve savcılık ifadesinde “Suçsuzum,

tutuklanırsam intihar ederim” dediği iddia edilen Umut Bulut’un (17) tutuklanarak Elâzığ T Tipi

Cezaevi’ne gönderilmesinden 1,5 saat sonra, tek başına tutulduğu koğuşta intihar ettiği öğrenildi.

Kemal Efe Tiryaki (17)

21 Kasım 2021 tarihinde, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde bir kontrol noktasında

denetim yapan trafik polisi Yusuf Ceylan’a çarparak ölümüne neden olan, ehliyetsiz ve alkollü olduğu

tespit edilen Kemal Efe Tiryaki’nin (17) tutuklanarak önce Akçaabat Kapalı Cezaevine konulduğu

ardından ise Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği ve 5 Mart 2022’de de kaldığı

odada intihar ettiği öğrenildi. Basına, yaşanan sürece ilişkin açıklama yapan Tiryaki’nin ailesi ise

olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

Saltuk Buğrahan Demir (17)

16 Mart 2022 tarihinde, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki evinden intihar notu bırakarak ayrıldığı ve bir

süre önce babasını covid nedeniyle kaybetmesi sonrası bunalıma girdiği iddia edilen Saltuk Buğra

Demir’in (17) evden habersizce aldığı araç ile 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametindeki

Yenisahra ayrımında aşırı süratle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Ali Aktaş (7) - Ömer Asil Aktaş (2)

8 Mart 2022 tarihinde, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede

yaşayan aileden haber alınamaması üzerine daireye giden polis ekipleri tarafından yapılan incelemede



baba Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Aktaş ile çocukları Mehmet Ali Aktaş (7) ve Ömer Asil Aktaş’ı (2)

tabancayla ateş ederek öldürdüğü ve ardından intihar ettiği belirlendi.

Kadir Özçelik (17)

30 Mart 2022 akşamı Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler Kavşağı'nda bir motosikletin bir yaya

ve bisiklete çarpması ile 3 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Kadir Özçelik’in

(17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nuray Demir (17)

19 Mart 2022 tarihinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kaldığı bir otel odasında ölü olarak bulunan

Nuray Demir’in (17) eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından zorla otele götürüldüğü ve boğularak

öldürüldüğü ve Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş’ın suçunu kabul ederek tutuklandığı

öğrenildi.

Şeyma Demir (18)

Kırşehir’de bir süredir kayıp olan nişanlı çift Şeyma Demir (18) ve Hasan Aydoğan’ın (21), Ağbayır

mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 özel güvenlik görevlisinin silahlarını

göstererek kendilerini polis olarak tanıttığı, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp

gençleri Kızılırmak kyısına götürdükleri ve tecavüz edip öldürdükleri Demir ile Aydoğan’ı Kızılırmak’a

attıkları öğrenildi. 28 Mart 2022’de Demir’in cenazesine ulaşılırken, Aydoğan’ı arama çalışmalarının

devam ettiği öğrenildi.

Bahar Ç. (17)

24 Mart 2022 tarihinde Siirt’teki evinde silahla vurulmuş şekilde bulunan Bahar Ç.’nin (17) yaşamını

yitirdiği, şüpheli ölüme ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Fatih Savaş (17)

İstanbul Kağıthane’de 20 gün kadar önce kaybolan Fatih Savaş (17)’ın, 4 Mart 2022 sabahı Şişli Galata

Deresi Caddesinde inşaat halindeki bir binanın apartman boşluğunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

12 Şubat 2022 günü arkadaşı ve ağabeyi ile kavga ettikten sonra bir daha kendisinden haber

alınamayan Savaş’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.



2022 Yılı Mart Ayında Görülen Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali Davaları

Şükran Nur İpek Davası

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2020 yılı Mart ayında, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ilk eşinden olan

kızı Şükran Nur İpek'in (3) karnına birkaç kez yumruk atan ve karnı ağrıyıp kusma şikayetleri gösteren

çocuğu ertesi gün baygınlık geçirdiğinde hastaneye götüren ve iç kanamaya bağlı olarak yaşamını

yitirdiği öğrenilen Şükran Nur İpek’in annesi hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten

yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçlamasıyla açılan ve 14 Mart 2022’de karar duruşması

görülen davada, anne Meryem Doğan'a önce 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma'

suçundan 14 yıl hapis cezası verilip ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, duruşmadaki tavır ve

davranışları lehine indirim yapılarak 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Fatma Nur Havuz Davası

12 Kasım 2019’da Rize Merkeze bağlı Camiönü mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir

binanın balkonundan kızı Fatma Nur Havuz’u (4) atarak ölümüne neden olan anne Emine Havuz’un

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın 9.

duruşması 8 Mart 2022 tarihinde görülmeye devam etti. Sanığın, kızını A.Y. adlı komşusunun attığını

iddia etmesi üzerine Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının

yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine, sanığın

hakkında iddialarda bulunduğu A.Y. isimli şahsın açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ve mahkemede

hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs tarihine erteledi.

Kutsal Hazar Eymen Kara Davası

1 Ağustos 2021 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir Alışveriş merkezinin otoparkında meydana

gelen olayda 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara’nın halasının kullandığı cipten indikten sonra

altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın görülmesine 29 Mart 2022 tarihinde devam edildi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda "Kara'nın araçtan inmesi ve indikten sonra aracın sağ kapı

kolunu tutarak tekrar araçla birlikte koşmaya başlaması, terk edilme korkusu içinde yapmış olduğu bir

harekettir. Kazanın oluşumuna bakıldığında ise sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile

önlenebilecek bir kaza. Kazanın oluşumunda Eymen Kara'nın kusuru bulunmamaktadır" denildi. Taraf

avukatlarına bilirkişi raporlarına yönelik beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verilerek

duruşma ertelendi.

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 öğrenilmişti.

14 Mart 2022’de devam edilen duruşmada, şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına ve

servis aracının sahibi İsmail D.’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilirken sanık

avukatının araçta emniyet kemeri takma zorunluluğunun olmadığını, emniyet kemeri takılmış olsa da

belki ölümlerin yine olacağını, aracın çarptığı çam ağacının orada olmasının ölümlere neden

olduğunu öne sürmesi velilerin tepkisine yol açtı.

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 Kaplan (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 Kaplan tutuklanmıştı. 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla

Kaplan’ın tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmesi sonucu 11. Ağır

Ceza Mahkemesinin kararıyla 22 Haziranda yeniden tutuklanmıştı.

4 Mart 2022 tarihinde görülen duruşmada ise Mahkeme heyeti, sanığın 'zincirleme şekilde nitelikli

cinsel istismar' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatine, 'hakaret' suçundan verilen 90 gün

hapis cezasının 1800 TL para cezasına çevrilmesine, 'yağma' suçundan ise 10 yıl hapis ile

cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verirken Duygu Delen'in yakınlarının

adliyeden çıkarken sinir krizi geçirdiği görüldü.

Aladağ Yurt Yangını Davası

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016’da “Süleymancılar” cemaatine ait kaçak yurtta 11’i çocuk

12 kişi yaşamını yitirmesi, 24 çocuğun yaralanmasıyla ilgili 18 kişinin yargılandığı dosyanın istinaf

duruşması 31 Mart 2022’de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesinde görüldü. Savcı

mütalaasında yerel mahkemenin karar verdiği gibi “Bilinçli taksirle öldürme” suçundan ceza

verilmesini istedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verildi. Duruşma 31 Mayıs 2022

tarihine ertelendi. Duruşma sonrası Sosyal Haklar Derneği tarafından yapılan açıklamada sanıkların bu

suçtan ceza alması halinde MHP’nin teklif ettiği ve Meclis Genel Kurulunda 13 Nisan 2020 tarihinde

kabul edilen, Alaattin Çakıcı’nın tahliye edilmesi tartışmaları sonrası hazırlandığı için “Çakıcı affı”

olarak da biline infaz yasasıyla affedilmiş oldukları için bu aflarının süreceği belirtildi.

Efe Tektekin Davası

Diyarbakır’da 11 Eylül 2019 yılında caddenin karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Efe Tektekin'e

kullandığı zırhlı araçla çarparak ölümüne neden olan polis İdris Aksoy'un "taksirle ölüme neden

olmak" suçundan yargılandığı davanın 29 Mart 2022’de görülen duruşmasında sanık polis

memurunun beraatine karar verildi. İlk ifadesinde kendisini “Aracın yüksek olması ve aracıma çarpan

çocuğun boyunun kısa olması ile zırhlı aracın açısının dar olması nedeniyle çocuğun bana çarptığını

görmedim” şeklinde savunan Aksoy, hazırlanan bilirkişi raporunda, gerekli dikkat ve özeni göstermesi

gerekçesiyle “tali’ kusurlu”, Tektekin’in babası Ahmet Tektekin ise çocuğunu kollayıp gözetmediğinden

“asli kusurlu” olarak gösterilmişti.

Tektekin’in dedesi Mehmet Tektekin (85) de aynı bölgede 6 Haziran 2018’de zırhlı TOMA aracının

çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Vartinis Katliamı Davası



3 Ekim 1993'te Muş'un Korkut ilçesi Vartinis (Altınova) Köyü'nün yakılması ve Öğüt ailesinin 7'si çocuk

9 ferdinin yanarak ölmesi hakkında açılan ve verilen beraat kararının Yargıtay tarafından bozulması

üzerine o dönem Hasköy Jandarma Karakol Komutanı olan eski Jandarma Yüzbaşı Bülent Karaoğlu

hakkında açılan davanın yeniden görülmesine Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Mart 2022

tarihinde devam edildi. Duruşmada Mahkeme, Bülent Karaoğlu’nun tutuklanmasına yönelik çıkarılan

yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran 2022 tarihine erteledi.
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