
NİSAN AYI ÇOCUK YAŞAM HAKKI İHLALLERİ BİLGİ NOTU12

17.05.2022

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

boyunca Türkiye genelinde en az 71 çocuk önlenebilir sebeplerle yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren

çocuklardan 24’ü kız, 45’i ise oğlan çocuğu olup 2 çocuğun ise cinsiyeti belirlenememiştir.

Seyahatlerin arttığı bu ay 23 çocuğun trafik kazalarında yaşamını yitirdiği öğrenilirken 12 çocuğun ise

havaların ısınmasıyla birlikte yaşadıkları bölgelerdeki sulama kanalları, göletleri ve derelerde

boğularak yaşamını kaybettiği görülmektedir (Bu çocuklara ‘kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan

olaylar’ başlığı altında yer verilmiştir). Yine yaşamını kaybeden çocuklardan 5’inin Suriye ve Irak’tan

Türkiye’ye göç etmiş olan mülteci çocuklar olduğu bilinmektedir. Bu ay şiddet sebebiyle yaşamını

kaybeden çocukların sayısı ise 4’tür.

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.





Enes Güler (3)

Mersin’in Erdemli ilçesi Yaranbeleni Mahallesi'nde bulunan evde 1 Nisan 2022 tarihinde çıkan

yangında, evde yalnız bulunan 3 yaşındaki Enes Güler’in dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Muhammet A. (3)

2 Nisan 2022 tarihinde Balıkesir’de meydana gelen olayda, aileden bir süredir haber alamayan

komşuların jandarmayı bilgilendirmesi üzerine ailenin evine gelen ekiplerin aileyi tüfekle vurulmuş
halde bulduğu; anne Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.’nın yaşamlarını yitirdiği, baba Fatih

A. ve kızları Elçin A.’nın (10) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fatih A.’nın kavga

sırasında, eşine ateş açtığı, kızı ve oğlunu da bu esnada vurduğu bilgisi edinildi.

Muhammed Durmuş (10)

3 Nisan 2022 tarihinde, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gece sahur yapan ailenin sabah oğulları

Muhammed Durmuş'un (10) yatağında hareketsiz yattığını gördükleri ve olay yerine gelen sağlık

ekipleri tarafından yapılan kontrolde Durmuş’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği öğrenildi. Kalp

krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş’un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet

Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güneş Demiroğlu (14) - Dindar Demiroğlu (15)

4 Nisan 2022 tarihinde, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı (Bare) Mahallesi’nde, 8’i çocuk

toplam 10 nüfuslu Demiroğlu ailesinin yaşadığı kerpiç evde gece saatlerinde meydana gelen çökmede

14 yaşındaki Güneş Demiroğlu ve 15 yaşındaki Dindar Demiroğlu adlı kardeşlerin yaşamlarını

yitirdiği öğrenildi.

Eymen Adil Dinler (5)

5 Nisan 2022 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Karahamzalı köyündeki boş arazide

arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Eymen Adil Dinler’in dengesini kaybederek dereye düştüğü

ve boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zafer Umut Bayram (17)

5 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Sancaktepe’de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp

kamyonuna çarpan 17 yaşındaki motorlu kurye Zafer Umut Bayram’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Elif Yıldız (16)

5 Nisan 2022 tarihinde, Elazığ’ın Harput Mahallesi'nde bulunan Harput kalesinden henüz bilinmeyen

bir nedenden dolayı düşen 16 yaşındaki Elif Yıldız’ın hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın

sürdüğü öğrenildi.

Ömer Ercan (18)

6 Nisan 2022 tarihinde, Kocaeli’nin İzmit Hacıhasan Mahallesinde yaşayan, 18 yaşındaki Ömer

Ercan’ın yaklaşık 1 yıldır tedavisini gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çocuk 1

6 Nisan 2022 tarihinde, İstanbul Beşiktaş’taki Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak’ta, 21.00

sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise



öğrencisinin arkadaşına, ‘Peşimdeler, beni bulacaklar’ dediği iddia edilerek kendini Ortaköy

Viyadüğü’nden boşluğa bıraktığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Civvan Amed Y. (11)

6 Nisan 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde bulunan

ortaokulda okuyan 11 yaşındaki Civvan Amed Y.’nin ders sırasında epilepsi nöbeti geçirdiği ve

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aişe Sena Demirhan (3)

7 Nisan 2022 tarihinde Bayburt merkeze bağlı Yazıyurdu köyünde yaşadıkları apartmanın üçüncü

katındaki evlerinin penceresinden düşen Aişe Sena Demirhan’ın (3) kaldırıldığı hastanede yaşamını

yitirdiği öğrenildi.

Aslı Nur E. (1,5)

7 Nisan 2022 tarihinde, babası ile beraber Ankara’nın Çubuk ilçesi Kösrelik Mahallesindeki

komşularının evine giden Aslı Nur E.’nin (1,5), babası komşusuna ait arızalı tüfeği kontrol ederken

silahın ateş alması sonucu göğsünden vurularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaan Şimşek (3)

10 Nisan 2022 tarihinde, Yalova’dan annesiyle birlikte gittiği İstanbul’da teyzesinin kullandığı

otomobile başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kaan Şimşek’in (8), tedavi gördüğü hastanede

13 Nisan 2022’de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Can (12)

12 Nisan 2022’de Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyündeki 2 katlı ahşap evde çıkan

yangın sırasında ailenin tarlada çalıştığı, evde tek başına bulunan zihinsel ve bedensel engelli

Mehmet Can'ın (12) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Metin Ufuk (2,5)

12 Nisan 2022 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde bulunan bir apartman

dairesinde annesi ve kardeşiyle birlikte evde bulunduğu esnada yediği cevizin soluk borusuna

takılması sonucu nefessiz kalan 2,5 yaşındaki Metin Ufuk’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selehattin Topbul (3)

12 Nisan 2022 tarihinde, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi Hayip Deresi mevkiinde

büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan, kapağı olmayan içi su dolu eski buzdolabının içine

düşen Selehattin Topbul’un (3) boğularak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

H. C. (12)

12 Nisan 2022 tarihinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Suriyeli

çocuğun boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

O. D. D. (9)

12 Nisan 2022 tarihinde, Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’ndeki evlerinde bulunan tüfekle

oynayan 6 yaşındaki C.D.’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmaların C.D.’nin 9

yaşındaki ağabeyi O.D.D.’ye isabet ettiği ve O.D.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Kader Y. (3)

13 Nisan 2022 tarihinde Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Şehit Ahmet

Hanlıoğlu Sokak'ta oyun oynayan Kader Y.’nin (3), araç çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede

yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ezgi Alya Yiğit (17)

13 Nisan 2022 tarihinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde 17 yaşındaki

ehliyetsiz sürücünün aracıyla çarptığı scooter üzerindeki Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak’ın (17)

kaldırıldıkları hastanede Ezgi Alya Yiğit’in hayatını kaybettiği, Şimal Toprak’ın ise yoğun bakımda

olduğu öğrenildi.

Ece Melisa Mercankaya (6)

13 Nisan 2022 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemeğin ardından

kusma ve bulantı şikayetleri yaşayarak fenalaşan Mercankaya ailesinin üç ferdinden Ece Melisa

Mercankaya’nın (6) 17 Nisan 2022’de tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ece

Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti. Tedavisi süren Ege

Mercankaya'nın (4) ise son haberlere göre 10 gündür yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin

sürdüğü öğrenildi.

Yusuf Çağlar Yılmaz (5)

14 Nisan 2022 tarihinde, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait

kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı Yusuf Çağlar Yılmaz’ın (5), olay yerinde hayatını kaybettiği

öğrenildi.

Bircan Çulha (13)

15 Nisan 2022 tarihinde, Aydın’ın Çine ilçesinde sürücüsünün dedesi olduğu traktörün devrilmesi

sonucu Bircan Çulha’nın (13) olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Furkan Şengül (12)

15 Nisan 2022’de Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Beylikdağı Şehir Ormanı'nda 2

arkadaşıyla sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül’ün bir süre sonra suda gözden

kaybolduğu ve 1 saat kadar süren arama çalışmaları sonucunda cenazesine ulaşıldığı öğrenildi.

Meral el-Hıdır (3)

Konya’nın Karatay ilçesi Azerbaycan sokaktaki evlerinde 16 Nisan 2022 tarihinde oyun oynayan

Suriyeli Meral el-Hıdır'ın (3) üzerine televizyon düştüğü ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Osman Ashap Cıvak (2)

16 Nisan 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Hacıömer Mahallesi Karaçöl Caddesinde oynayan

Osman Ashap Cıvak'ın (2) minibüs çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tulin Abo Snisleh (2)

16 Nisan 2022 tarihinde, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi yolunda geri manevra yapan

kamyonun evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin Abo Snisleh’e çarparak ölümüne neden

olduğu öğrenildi.

Aydın Tanrıverdi (1,5)



16 Nisan 2022 tarihinde, 1 yıldır Elazığ’da yoğun bakımda bulunan SMA Tip 1 hastası olan Aydın

Tanrıverdi’nin (1,5) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Büşra Koçak (16)

16 Nisan 2022 tarihinde, İzmir’in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi

Büşra Koçak'ın (16) beton mikserinin çarpması sonucu altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bargıran Özkaya (5) - Menesa Özkaya (3)

17 Nisan 2022 tarihinde, Erzurum-Ağrı karayolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkiinde ev eşyası

yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu Bargıran Özkaya (5) ve Menesa Özkaya (3) ile anne ve

babaları ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ervağ K.

17 Nisan 2022 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Yeni Mahalle'de yaşayan ailenin, 2,5 aylık

bebekleri Ervağ K.’yı yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek hastaneye getirdikleri, yapılan ilk

müdahalede bebeğin burnunda kan olduğu ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Yamaç İlhan (3)

17 Nisan 2022 tarihinde, Muğla’nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesinde sokakta arkadaşlarıyla

oynayan 3 yaşındaki Mehmet Yamaç İlhan’ın yağmur suyu dolu havuza düşerek boğulduğu öğrenildi.

Mehmet Sain (6)

Siirt’in Eruh ilçesinin kırsalında 18 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan

traktörde bulunan 6 yaşındaki Mehmet Sain’in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Feyzanur Kutluk (1)

18 Nisan 2022 tarihinde, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıkan bir midibüsün

Batman’da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini

kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarpması ile sürücü ve yolculardan 8 aylık hamile Ayten

Gümüş ile 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Elif Eylül Sarıbaş (9)

19 Nisan 2022 tarihinde, Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesindeki evlerinde

kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihar eden, psikolojik

sorunları bulunduğu iddia edilen anne  Bahar Sarıbaş’ın (33) cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi.

Yüsra Elçi (3)

19 Nisan 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Keçeli Mahallesindeki evlerinin

önünde oynayan Yüsra Elçi’nin (3), yakınlardan geçen sulama kanalına düştüğü ve boğularak hayatını

kaybettiği öğrenildi.

Seda Kaplan (2)

19 Nisan 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesindeki evinin önünden

geçen sulama kanalına düşen Seda Kaplan’ın (2) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ali İhsan Turan (9)



20 Nisan 2022 tarihinde, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğalgaz çalışması yapan iş makinesinin

altında kalan Ali İhsan Turan’ın (9) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Enes Zeki İşcan (17)

20 Nisan 2022 tarihinde Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde çıkan kavga

sırasında yere düşerek başını çarpan 17 yaşındaki işitme engelli öğrenci Enes Zeki İşcan’ın (17)

hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yiğit Bayrak (3)

20 Nisan 2022 tarihinde, Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde, evlerinin yakınında

oynayan 3 yaşındaki Yiğit Bayrak’ın, devrilen çapa makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Tesnim Alo (7)

21 Nisan 2022 tarihinde Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde D-400 karayolunda karşıya geçmeye

çalışan Tesnim Alo’nun (7) geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

M. D. (2,5)

21 Nisan 2022 tarihinde, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesinden geçen sulama

kanalına düşen 2,5 yaşındaki kız çocuğu M. D.’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ömer Maruf Yel (16)

22 Nisan 2022 tarihinde, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Matdere mevkiinde Salihli ilçesi yönüne giden

M.Y. (22) yönetimindeki motosiklette bulunan Ömer Maruf Yel’in (16) motosikletin devrilerek

bariyerlere savrulması ile geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bedirhan Efe D. (14 aylık)

22 Nisan 2022 tarihinde, 5 ay önce Amasya’nın Hamamözü ilçesindeki evlerinde sehpaya tutunarak

yürümeye çalışan, olay tarihinde 9 aylık olan Bedirhan Efe D.’nin (14 aylık) kafa üstü düşerek

yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ayman Abdulkareem Al Hardanee (6)

Samsun’un Canik ilçesinde 23 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen kazada Iraklı çocuk Ayman

Abdulkareem Al Hardanee’nin (6), Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta üç tekerlekli bisikletini

sürerken araba çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suna Nur Güngör (9)

23 Nisan 2022 tarihinde Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Kalbursaat Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon

kontrolünü yitirdiği aracın sulama kanalına uçması sonucu Tuncay Güngör ile Hedik Güngör (43), Dilan

Güngör (20), Suna Nur Güngör'ün (9) yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.

Nisa Gülden Sırataş (10)

23 Nisan 2022 tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesi Seyrani Mahallesi Sanayi Sitesindeki evlerinin önünde

bulunan tomruk yığınının üzerine devrilmesi sonucu Nisa Gülden Sırataş’ın (10) kaldırıldığı hastanede

yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Beyzanur Serkaya (17)

23 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Tuzla’da park halinde bulunan minibüse çarpan otomobilin arka

koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya’nın (17) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Murat İhsan Bilgiç (16)

23 Nisan 2022 tarihinde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu Belediyesi’ne ait zabıta aracının

çarptığı motosikleti kullanan Murat İhsan Bilgiç’in (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Ömer Talib Sabuncu (13)

24 Nisan 2022 tarihinde, Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar arasında, iddiaya

göre Ömer Talib Sabuncu’nun (13) S.K.'nin üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle çıkan kavgada 2 kez

kasığından bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ömer Salih Akşit (7)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 24 Nisan 2022 tarihinde aniden yola çıktığı ileri sürülen Ömer Salih

Akşit’in (7) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mehmet Ali Kırmızı (11)

24 Nisan tarihinde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Anaz köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini

kaybederek DSİ’ye ait sulama kanalına uçan araçta bulunan Mehmet Ali Kırmızı’nın (11) hayatını

kaybettiği öğrenildi.

Selim Çetinkaya (2)

24 Nisan 2022 tarihinde, Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturdukları apartmanın üçüncü katındaki

evlerinin penceresinden düşen Selim Çetinkaya’nın (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Emre Aydın (13)

25 Nisan 2022 tarihinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi

üzerinde hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli üç çocuktan Emre Aydın’ın

(13) otobüsün arka tekeri altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doruk Dikbaş (2)

25 Nisan 2022 tarihinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesinde arkadaşlarıyla sokakta

oynayan Doruk Dikbaş’ın (2), minibüs çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Mehmet Arda Hür (14)

Aydın’ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesinde 25 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, okuldan

arkadaşları ile bir arkadaşının evine giden Mehmet Arda Hür’ün (14) arkadaşı C. E. D.’nin (14)

oynamaya başladığı evdeki tüfeğin ateş alması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Abdullah Fındık (18)

Karaman’da ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Abdullah Fındık’ın 25 Nisan gecesi evinin

bahçesindeki garajda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ölü olarak bulunduğu öğrenildi.



Ömer Faruk Yıldırım (17)

26 Nisan 2022 tarihinde, Ağrı’nın Fırat Mahallesi'ndeki Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi'ndeki metruk bir

binada madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Yıldırım’a (17) ait cenaze bulunduğu

öğrenildi.

Sıla Marangoz (14)

26 Nisan 2022 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalındaki İğde Mahallesi'nde iki aile

arasında 'halı yıkama' meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşulardan M.T'nin tüfekle ateş açması

sonucu 14 yaşındaki Sıla Marangoz ile babası Hasan Marangoz’un yaralandığı ve Sıla Marangoz’un ise

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yusuf Kupçak (4)

28 Nisan 2022 tarihinde, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi'nde çiftçilik yapan babanın,

evinin önündeki traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı (4) fark

etmediği ve traktörün altında kalan çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin Enes Sarıtaş (9)

28 Nisan 2022 tarihinde, Afyonkarahisar - Kütahya karayolu Anıtkaya köyü yakınlarında bir tır ile

çarpışan hafif ticari aracın içinde bulunan Hüseyin Enes Sarıtaş’ın (9) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehdi Şekerci (13)

28 Nisan 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Anıt köyünde meydana gelen trafik

kazasında araçta bulunan 13 yaşındaki Mehdi Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin Özen (17)

28 Nisan 2022 tarihinde Antalya’nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkii yol

ayrımında bir kamyonet ile çarpışan motor sürücüsü Hüseyin Özen’in (17) kaldırıldığı hastanede

yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Erol Erdem Kaval (10)

28 Nisan 2022 tarihinde, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde yaşayan

bedensel engelli Erol Erdem Kaval’ın (10) tedavisini gördüğü bir kemik hastalığına bağlı oluşan organ

yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğukan Can Turhan (15)

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıfı öğrencisi olan Doğukan Can Turhan’ın (15) 29 Nisan

2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kerzi Nur Kablan (3)

29 Nisan 2022 tarihinde, Kırşehir’in Yenice Mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katında

çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamza Tan (9)

29 Nisan 2022 tarihinde, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan platform iskele

üzerinde oynayan Hamza Tan’ın (9), iskelenin devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği

öğrenildi.



İbrahim El-Ahmed (4)

30 Nisan 2022’de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki Suriyeli

çocuk İbrahim El-Ahmed’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bilgehan Küçük (10)

30 Nisan 2022 tarihinde Trabzon’un Araklı ilçesinde, Araklı-Bayburt karayolu üzerindeki Karadere

mevkiinde dengesini kaybederek dereye düşen Bilgehan Küçük’ün (10) balıkçılar tarafından sudan

çıkarıldığı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



2022 Yılı Nisan Ayında Görülen Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali Davaları

Trabzon’da Yenidoğan Cinayeti Davası

Trabzon’un Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni

doğmuş bir erkek bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıkmış, bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen

soruşturma kapsamında anne P. Ç., baba M.Ç., yenge Ş.Ç., amca Y.Ç., kuzen O.K., teyze F.K. ve

teyzenin eşi A.K. gözaltına alınmıştı. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısı sonucunda hamile kaldığını

iddia eden P. Ç.’nin, 2 Nisan 2022’de görülen karar duruşmasında 'kendisini savunamayacak olan

altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapsine, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin

ise beraatine karar verildi.

Dargeçit JİTEM Davası

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında gözaltına alınan 3’ü çocuk

(Davut Altunkaynak(12), Seyhan Doğan (13), Nedim Akyön (16)) 7 kişi ile onların ailelerine bilgi

verdiği iddia edilen Uzman Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine ilişkin olarak 4 Nisan 2022’de

Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilen duruşmada “taammüden

öldürmek” suçlamasıyla yargılanan 18 sanıkla ilgili kaybedilenlerin ailelerinin “zamanaşımı”

tehlikesine dikkat çekmesine rağmen, mahkeme bir sonraki duruşma tarihini 4 Temmuz 2022 olarak

belirledi.

Kuzenler Davası

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Büşra

Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili 1'inci Ağır

Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 Nisan 2022 tarihli duruşmada sanıklardan Seyhan Yakar ve Ayhan

Yakar'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına ve iyi hal indirimi uygulanarak 2'şer

kez müebbet hapis cezasına çevrilmesine; diğer 2 sanığın ise beraatine karar verildi. Aileler beraat

kararı üzerine adliye çıkışında sinir krizi geçirdi ve gözyaşı döktü.

Helin Hasret Şen Davası

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağının devam ettiği 12 Ekim 2015 tarihinde

Diyarbakır'da zırhlı araçtan açılan ateşle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in ölümüyle

ilgili Polis Abdullah E.’nin yargılandığı dava, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 Nisan 2022’de

görülmeye devam etti. İddia makamı ve taraf beyanlarının taleplerinin alınmasının ardından ara

kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polise dair tutuklama talebinin reddine karar verdi. Anne

Nazmiye Şen, bu karara dönük tepkisini “7 yıldır adalet istiyoruz ama sanık yine tutuklanmadı”

diyerek gösterdi. Davanın bir sonraki duruşması 6 Eylül 2022’ye ertelendi.

Aleyna Ağgül Davası

Iğdır Merkez’de bulunan 14 Kasım Mahallesi’nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021’de, yaşadığı

apartmana bitişik apartman boşluğunda, beraberindeki ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’

yazılı notla ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına

alınmış, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, ‘intihara teşvik’ suçundan

tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına

çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı. 27 Nisan 2022’de Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen



duruşmada ise mahkeme heyeti Argın’ı, cebir ve tehdit ile intihara yönlendirmeden müebbet, kasten

adam yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkum etti.

Muhammed Sobacı Davası

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen kazada, 8 yaşındaki

Muhammed Sobacı'nın hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kazada kusurlu görülen sürücü

M.Y.'nin yargılanmasına 8 Nisan 2022 tarihinde devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde

görülen davada tutuksuz yargılanan sanık sürücü M.Y., kazada herhangi bir kusurunun olmadığını

savunurken sanık avukatının mütalaa hakkında savunma yapmak amacıyla ek süre talep etmesi

sebebiyle duruşma 24 Mayıs 2022’ye ertelendi.

M. B. Davası

Kastamonu'nun merkeze bağlı Hasköy köyünde 2014 yılının Kasım ayında, evlenmek isteyen 17

yaşındaki kızı M.B.’yi öldürdüğü iddiasıyla 9 yıldır tutuksuz olarak yargılanan baba, 7 yıls üren

soruşturmanın ardından 27 Nisan 2022 tarihinde Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar

duruşmasında ‘alt soya ait çocuğu öldürme’ suçundan dolayı sanık baba Ş.B.’nin ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına, hüküm ile birlikte tutuklanmasına, diğer sanıklar anne S.B. ile babaannesi

S.B.’nin de ‘suçu bildirmeme’ suçunun toplanan deliller neticesinde oluşmadığından beraatine karar

verilmesi yönünde mütalaada bulunulurken Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve verilecek ceza

durumunda sanığın kaçma ihtimali olacağından baba Ş.B.’nin tutuklanmasına karar verdi.
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