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

boyunca Türkiye genelinde en az 82 çocuk önlenebilir sebeplerle yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren

çocuklardan 25’i kız, 54’ü oğlan çocuğu olup 3’ünün kimliği bilinmemektedir. Temmuz ayında 19

çocuğun trafik kazalarında yaşamını yitirdiği öğrenilirken kırsal alanlarda yaşamını yitiren 22

çocuktan 21’inin ise boğularak yaşamını kaybettiği görülmektedir. Yine yaşamını kaybeden

çocuklardan 6’sının Suriyeli mülteci çocuklar olduğu bilinmektedir. Temmuz ayında ayrıca ev içi fiziksel

güvenlik ihmali sonucu yaşamını yitiren 13 çocuktan 10’unun açık pencere ve balkonlardan düşerek

öldüğü tespit edilmiştir.

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.





Seher Taştan (13)

1 Temmuz 2022 tarihinde Aydın’ın Söke-Kuşadası Çevreyolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana

gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Seher Taştan’ın otomobil çarpması

sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efe Kağan Buğra Küntaş (10)

2 Temmuz 2022 tarihinde Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde 32

Evler mevkiinde arkadaşlarıyla denize giren 10 yaşındaki Efe Kağan Buğra Küntaş’ın boğularak

hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 Çocuk (4)

3 Temmuz 2022 tarihinde, Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde iddiaya göre dur ihtarına

uymadığı gerekçesiyle korucu ve jandarma tarafından, 40 kadar mülteci taşıyan bir minibüse ateş
açılarak taranması sonucu araçta bulunan 4 yaşındaki Afgan çocuğun hayatını kaybettiği ve 12 yaralı

olduğu öğrenilirken; Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın “kurşun sekmesi” sonucu

gerçekleştiğinin ifade edildiği, olayı gören köylülerin ise çocuğun bedeninde 3 kurşun yarası

bulunduğunu belirttikleri görüldü.

Muhammet Faruk Ünlü (18)

4 Temmuz 2022’de İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50

metre altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlenen cansız bir beden

buunduğu, Ünlü’nün ölümü konusunda intihardan şüphelenildiği öğrenildi.

Yiğit Dilek (3)

5 Temmuz 2022 tarihinde, Mersin merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir

sitede bulunan evlerinde Ali Dilek isimli erkeğin, eşi Nurgül Gülsoy Dilek ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit

Dilek'i tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Bayram Ali Dönmezer (5)

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya’nın merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Babasultan sokak

üzerinde bir kamyonetin sokakta oynayan 5 yaşındaki Bayram Ali Dönmez’e çarptığı ve çocuğun

hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ebrar Aktaş (17)

6 Temmuz 2022 tarihinde, Rize’nin Çiftekavak Mahallesindeki plajdan arkadaşları ile birlikte denize

giren 17 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsmet Ziya Çevik (14)

6 Temmuz 2022 tarihinde, Afyonkarahisar’ın 2. Küçük Sanayi Sitesi 1151. Sokağında, babasının sanayi

sitesindeki iş yerinde çalıştığı belirtilen 14 yaşındaki İsmet Ziya Çevik’in elektrikli bisikletiyle öğle

yemeği için ekmek arası köfte yaptırmaya gittiği sırada kendisine çarpan bir araç sonucu hayatını

kaybettiği öğrenildi.

E. A. (12)

6 Temmuz 2022 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, 12 yaşındaki E.A. adlı kız çocuğunun babasının

silahıyla intihar ettiğinin iddia edildiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Bahar Berber (16)

7 Temmuz 2022 tarihinde Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesinde bulunan evlerinin

balkonundan düşen 16 yaşındaki Bahar Berber’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muhammet Hamit (2)

7 Temmuz 2022 tarihinde, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi

üzerindeki bir binanın 6. katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriyeli Muhammet

Hamit’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emine Nur Ayhan (10)

7 Temmuz 2022 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğu

Emine Nur Ayhan’ın, 20 Temmuz 2022 tarihinde Yeşilırmak’ta cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Oğuz Kaan Orhan (9)

8 Temmuz 2022 tarihinde Adana’nın Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde yolun karşısına geçmeye

çalışan 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan’ın kamyonet çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz

2022’de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hatice Korol (6 Aylık)

8 Temmuz 2022 tarihinde, Bursa’nın Harmancık ilçesi Çevre Yolunda meydana gelen kazada

kontrolden çıkan araçta bulunan 6 aylık bebek Hatice Korol’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhammet Basatlı (16)

8 Temmuz 2022 tarihinde, Kurban Bayramı tatili için Zonguldak’a giden aracın saat 07.00 sıralarında

Ereğli'nin Göçmenler kavşağında kontrolden çıkarak refüje ve sinyalizasyon direğine çarpıp takla

atması sonucu araçta bulunan 16 yaşındaki Muhammet Basatlı’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gizem Çakmak (10)

8 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul’dan bayram tatili için ailesiyle Ordu'nun Gülyalı ilçesine gelen 10

yaşındaki Gizem Çakmak’ın denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsmail Demircan (17)

9 Temmuz 2022 tarihinde Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde 49 yaşındaki

Gazi G.’nin, dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha K. ile bayram ziyaretinden dönerken kavgalı olduğu

17 yaşındaki İsmail Demircan ile karşılaştığı ve çıkan kavgada İsmail Demircan ve Semiha K.’ya ateş
açtığı, Demircan’ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Abdullah Hamadag (9)

9 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Alibeyköy Barajına yüzmeye giren 9

yaşındaki Suriyeli Abdullah Hamadag’ın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osman Özçelik (16) - Kerim Sancı (12)

10 Temmuz 2022 tarihinde Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesindeki Dursun Ulusoy Caddesi

üzerinde park halinden çıkmaya çalışan araçla çarpışan motosiklette bulunan 16 yaşındaki Osman

Özçelik ve 12 yaşındaki Kerim Sancı’nın kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğanay Kırçiçek (14)



10 Temmuz 2022 tarihinde, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi sahilinde serinlemek

için arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek’in boğularak yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Fatma Asfur (16)

11 Temmuz 2022 tarihinde serinlemek için babası ve kardeşleriyle Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi İkizkuyu

Mahallesi yakınlarındaki Kayacık Barajına giren 16 yaşındaki Suriyeli Fatma Asfur’un boğularak

hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhammed Ayaz Gül (7)

11 Temmuz 2022 tarihinde Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bayram tatili için ailesiyle kaplıcaya giden 7

yaşındaki Muhammed Ayaz Gül’ün girdiği havuzda boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İbrahim Zahit Ayyıldız (15)

11 Temmuz 2022 tarihinde, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göletine giren 15 yaşındaki

İbrahim Zahit Ayyıldız’ın boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arda Kalkan (18)

11 Temmuz 2022 tarihinde, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivaline

geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan’ın Davutlar Mahallesinde bulunan Sevgi Plajından girdiği

denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

A.D. (7)

12 Temmuz 2022 tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesindeki bir sitede bulunan evinde

oyun oynayan 7 yaşındaki A.D.’nin üzerine dolap kapakları devrilmesi sonucu göğüs ve baş kısmından

ağır yaralanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hasan Olgaç (12)

12 Temmuz 2022 tarihinde, Siirt-Eruh karayolu Botan Köprüsü mevkiinde ailesiyle pikniğe giden ve

serinlemek için arkadaşlarıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölüne giren 12 yaşındaki Hasan

Olgaç’ın boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zeynep Mina Kades (2)

12 Temmuz 2022 tarihinde, Bayram tatili için Antalya-Belek'te villa kiralayan Kades ailesinin 2

yaşındaki kızları Zeynep Mina Kades’in villanın bahçesindeki havuzda boğularak yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Uğurcan Demirbaş (18)

13 Temmuz 2022 tarihinde, Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman yaptırmak için eğerli atıyla

birlikte sahile giden ve denizde at yüzdürdüğü sırada hayvanın aniden ürkmesiye suya düşerek

dalgalar arasında kaybolan 18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş’ın boğularak yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Ahmet Karatay (13)

13 Temmuz 2022 tarihinde, Aydın'ın İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıvacılık yapan

babası Sabri Karatay'ın yanında inşaata gelen 13 yaşındaki Ahmet Karatay’ın korkulukları bulunmayan

4'üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Yusuf Can Esendere (5)

13 Temmuz 2022 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bayramlaşmak için akrabalarının

yanına gelen kardeşlerden Çardak Mahallesinde bulunan sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki Yusuf

Can Esendere’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakup Serçe (13)

14 Temmuz 2022 tarihinde, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki orman yolu yapımı sırasında el yapımı

patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve taşeron firma sahibinin oğlu olduğu

belirtilen 13 yaşındaki Yakup Serçe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Berat Aslan (6)

15 Temmuz 2022 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi üzerinde dondurma

aldıktan sonra koşarak karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Berat Aslan’ın önce bir taksi ardından da

midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muhammet Çelik (13)

16 Temmuz 2022 tarihinde, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesindeki Özgürlük Bulvarı ile

Bismil-Batman Karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelen kazada alkollü

şoför Bismil Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun karşıdan karşıya geçmekte olan 13 yaşındaki

Muhammet Çelik’in ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Muhammed Hüseyin (8)

16 Temmuz 2022 tarihinde, Gaziantep'in Nurtepe Mahallesinde husumetli iki grup arasında sokakta

çıkan silahlı kavga sırasında dışarıda oyun oynayan 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin’in

vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Berkcan Gezer (12)

17 Temmuz 2022 tarihinde, Zonguldak merkezinde bulunan limandan arkadaşlarıyla beraber denize

giren 12 yaşındaki Berkcan Gezer’in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hakkı Bardan (11) - Rafet Ergen (9)

18 Temmuz 2022 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan ve en son sulama kanalına girerken

görülen 11 yaşındaki Hakkı Bardan ile 9 yaşındaki Rafet Ergen’in cansız bedenlerine 20 Temmuz

2022’de Kıralan Mahallesindeki sulama kanalının çıkışında ulaşıldığı öğrenildi.

Mehmet Melik Bucak (1)

19 Temmuz 2022 tarihinde Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde bayram tatilinde gittikleri

Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin aracında bulunan 1 yaşındaki Mehmet Melik Bucak’ın uykuya

daldıktan sonra hafif ticari aracın bagajına konduğu ve aracın bagaj kapısının açıldığının yaklaşık 5 km

sonra fark edilmesiyle karayolu üzerinde yapılan arama çalışmaları sırasında bebeğin üzerinden çok

sayıda araç geçmiş olan cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Özlem Çevik (15)

19 Temmuz 2022 tarihinde, Mersin'in Gülnar ilçesinde kardeşiyle gezdiği sırada tarımsal sulama

havuzuna düşen 15 yaşındaki Özlem Çevik’in boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nisa Arya Öztemel (1)



19 Temmuz 2022 tarihinde Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı yakınlarında meydana gelen kazada

ailece İzmir’den Mardin’e giden araçta bulunan 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel’in bir ihtiyacını

gidermek üzere araç karayolunun sağ tarafında bekleme yapmaktayken bir başka aracın şiddetle

çarpması sonucu şarampole yuvarlanmasıyla bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nasir Hitto (17)

20 Temmuz 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin

avlusunda henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden

bıçaklanan 17 yaşındaki Suriyeli Nasir Hitto’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polat Özister (16) - Berkay Özister (14) - Muhammed Gürhan (14)

21 Temmuz 2022 tarihinde, serinlemek için Van Gölüne giren ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6

arkadaştan akıntıya kapılan Polat Özister (16) ve kardeşi Berkay Özister (14) ile Muhammed Gürhan'ın

(14) boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alev Naz Türkdoğmuş (8)

21 Temmuz 2022 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi çıkışında, içinde bulunduğu aracın takla

atması sonucu 8 yaşındaki Alev Naz Türkdoğmuş’un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sait Abdulkadir Can (13)

22 Temmuz 2022 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesinde dedesinin kullandığı

traktörün altında kalan 13 yaşındaki Sait Abdulkadir Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

K. D. (6 aylık)

22 Temmuz 2022 tarihinde Sakarya’nın Arifiye ilçesinde annesi tarafından verilen mamanın nefes

borusuna kaçması sonucu boğulan 6 aylık bebek K.D’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği

öğrenildi.

Yavuz Selim Kalaycı (15)

22 Temmuz 2022 tarihinde Karaman’ın Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesinde karşıdan karşıya

geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı’nın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği

öğrenildi.

Muhammet Ongun (12)

22 Temmuz 2022 tarihinde, Mersin'in Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesinde keçi otlatmaya çıkan 12

yaşındaki Muhammet Ongun’un akşam saatlerinde eve dönmemesi sebebiyle sarp kayalık ve

uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkiinde jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları

sonucu 50 metrelik bir uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Nil İkranur Çetin (3)

22 Temmuz 2022 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki

evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil İkranur Çetin’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mustafa Yazıcı (13)

23 Temmuz 2022 tarihinde, ailesiyle piknik yapmak için Erzurum'un İspir ilçesine 8 kilometre

uzaklıktaki Güllübağ Çoruh Vadisine giden 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı’nın serinlemek için Çoruh

Nehrine girdiği ve boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Furkan Kalemli (15)

23 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Şanlıurfa Ceylanpınar'dan Mardin Kızıltepe'ye çalışmak için

giden tarım işçilerini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Furkan Kalemli’nin

hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çiğdem Çelikel (5)

23 Temmuz 2022 tarihinde Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Konya’nın

Akşehir ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu, araçta bulunan 5 yaşındaki

Çiğdem Çelikel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhammet Yağız B. (2)

23 Temmuz 2022 tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesinde bulunan bir apartmanın 7.

katında bulunan evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Muhammet Yağız B.’nin yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

Miraç Yelboğa (5)

23 Temmuz tarihinde, Siirt’in Kooperatif Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan

evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki Miraç Yelboğa’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erdem Karagöz (12)

23 Temmuz 2022 tarihinde Manisa’nın 2. Anafartalar Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan

12 yaşındaki Erdem Karagöz’ün ticari bir taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Berfin Dağ (1)

23 Temmuz 2022 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden hafif

ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu içinde bulunan 1 yaşındaki Berfin Dağ’ın hayatını kaybettiği

öğrenildi.

E. K. (5)

23 Temmuz 2022 tarihinde, Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan

Sokak'ta midibüs park etmeye çalışırken kapının açılması ve araçta bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu E.

K.’nın yere düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Çevirel (15)

24 Temmuz 2022 tarihinde, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında koyun otlatan 15

yaşındaki Mehmet Çevirel’in üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sefa Yıldız (13)

24 Temmuz 2022 tarihinde, Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesindeki yaylada hayvan

otlatırken fenalaşan ve obeziteye bağlı kilo sorunu olduğu belirtilen 13 yaşındaki Sefa Yıldız’ın olay

yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İbrahim Oktan (4)

24 Temmuz 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesindeki bir binanın 4’üncü

katında bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki İbrahim Oktan’ın hayatını kaybettiği

öğrenildi.



Onur Başboğa (12)

24 Temmuz 2022 tarihinde, 20 Temmuz 2022 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir

düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 12 yaşındaki Onur

Başboğa’nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, ateş açan kişinin damadın kardeşi olduğu

öğrenildi.

Zehra Bayır (18)

24 Temmuz 2022 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde bulunan bir eğlence

mekânının yapay göletinde 18 yaşındaki Zehra Bayır’ın başına sert bir cisimle vurulmuş olan cansız

bedeninin bulunduğu, olayla ilgili mekân sahibi ve çalışanları dâhil olmak üzere 7 kişinin gözaltına

alınıp 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Bayır'ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi

üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, mekân sahibi

ve çalışanlarının gerçekleşen cinayeti örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi.

Asel Aladağ (1)

25 Temmuz 2022 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesindeki

bir site içerisinde bulunan bir binanın 5. katındaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel

Aladağ’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Melek Bai (3)

25 Temmuz 2022 tarihinde Kilis’in Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesindeki bir apartmanın 5.

katında bulunan evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli Melek Bai’nin yaşamını yitirdiği

öğrenildi.

M.D. (17)

26 Temmuz 2022 tarihinde, Afyonkarahisar’da çalıştığı inşaatta 5. kattan düşen yük asansörünün

altında kalan 17 yaşındaki M.D.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büşra A. (15)

26 Temmuz 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Görenler mahallesindeki evinde 15

yaşındaki kız çocuğu Büşra A.’nın kendisini asarak intihar ettiği iddiasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İsa Ç. (13)

27 Temmuz 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesinde iki arkadaş grubu

arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında bıçakla yaralanan 13 yaşındaki İsa Ç.’nin

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamza Dülüklüoğlu (12)

27 Temmuz 2022 sabah saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’ndeki bir

ağılda koyunlara baktığı sırada çıkan yangında, 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu’nun hayatını

kaybettiği öğrenildi.

Yusuf Bulut (13)

27 Temmuz 2022 tarihinde Elazığ’ın Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokağında meydana gelen kazada,

otomobilin bisikletiyle giden 13 yaşındaki Yusuf Bulut’a çarpması sonucu çocuğun hayatını kaybettiği

öğrenildi.



Hidayet Yeşil (16)

27 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde, Aydın’ın Söke ilçesi Karaatlı Mahallesinde süt sağımı yapan

16 yaşındaki Hidayet Yeşil’in ineğin tepmesiyle aldığı darbe sonucu sağım makinesinin üzerine

düşerek elektrik akımına kapıldığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zelal T. (16)

27 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan

bir binanın balkonundan düşen 16 yaşındaki Zelal T.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği

öğrenildi.

Serkan Aktimur (10)

28 Temmuz 2022 tarihinde, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy kırsal mahallesinde bulunan

evlerinin damından düşen 10 yaşındaki Serkan Aktimur’un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zeynep Sare Acar (16)

28 Temmuz 2022 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camii Mahallesinde

bulunan evlerinde 16 yaşındaki Zeynep Sare Acar’ın ailesi tarafından ölü bulunduğu, Acar’ın

doğuştan kalp rahatsızlığı olduğunun belirtildiği öğrenildi.

Birsen Acar (13)

28 Temmuz 2022 tarihinde, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Dudaş Mahallesindeki Karasu

Mesire Alanında ailesiyle pikniğe giden ve serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki Birsen Acar’ın

boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hasan Mert Üzüm (15)

29 Temmuz 2022 tarihinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesinde sokakta yürüdüğü

sırada rastgele açılmış bir ateş sonucu karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 15 yaşındaki

Hasan Mert Üzüm’ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İbrahim Halil Karacan (3)

29 Temmuz 2022 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde meydana

gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki İbrahim Halil Karacan’ın bir kamyonetin

çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İrem Selçuk (17)

30 Temmuz 2022 tarihinde Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde bir tarlada

çalışan 17 yaşındaki İrem Selçuk’un geri manevra yapan traktörün altında kalması sonucu kaldırıldığı

hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa Delen (18)

30 Temmuz 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesinden geçen Fırat

Nehrine giren 18 yaşındaki Mustafa Delen’in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ceylin İsla Kışkı (16)



31 Temmuz 2022 tarihinde, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Batıpark

girişi yanında meydana gelen kazada otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet üzerindeki 16 yaşındaki

Ceylin İsra Kışla’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Can Hisa (18)

31 Temmuz 2022 tarihinde, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ağabeyi ve kuzeni ile çalıştıkları tarladaki

saman balyalarını taşıdıktan sonra serinlemek için Karaidemir Barajına giren 18 yaşındaki Can Hisa’nın

boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.



2022 Yılı Temmuz Ayında Görülen Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali

Davaları

Eymen Sadık Durak Davası

2019 yılında İzmir'in Buca ilçesindeki 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın tandırda ölü bulunmasıyla

ilgili anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada 19 Temmuz 2022 tarihinde karar açıklandı. Anne

M.D (27) ve erkek arkadaşı S.E'in (38) yargılandığı davada; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ve

Ucim avukatları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından gelen rapora göre Eymen'in istismara

uğradığının netleştiğini beyan ederek kasten öldürme suçları yanında çocuğun cinsel istismarı

suçundan da hiçbir indirim uygulanmaksızın üst hadden ceza verilmesini ve sanıkların tutukluluk

hallerinin devamını talep etmişlerdi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık anne ve annenin

sevgilisine çocuğa cinsel istismar suçundan 67 sene, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ve çocuğa karşı eziyet suçundan ise 8'er yıl hapis cezası verdi.

Gamze Açar Davası

7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için

Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden ve aynı gün sabaha

karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze

Açar’ın ölümüyle ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında,

Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devremülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden

4’ü tutuklanmış, Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada

ise tutuklu sanıklardan 2‘si daha adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 4 Temmuz 2022’de görülen

duruşmada Mahkeme heyeti tarafından adli tıp kurumundan maktülün vücudunda oluşan kırık ve

ekimoz morluklarının düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin daha önce talep edilen

raporun beklenmesi ve durumuyla ilgili kuruma yazı yazılması kararlaştırıldı.

Dargeçit JİTEM Davası

1995 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde "PKK'lılara yardım ve yataklık ettikleri" gerekçesiyle gözaltına

alınan ve yıllar sonra kemikleri bulunan, 3’ü çocuk (12 yaşındaki Davut Altınkaynak, 13 yaşındaki

Seyhan Doğan ve 18 yaşındaki Abdullah Olcay) 7 kişi ile; bu olayı ihbar ettiği için öldürüldüğü iddia

edilen bir uzman çavuşun cinayetleriyle ilgili 18 kişinin "taammüden öldürme" suçlamasıyla

yargılandığı davanın 4 Temmuz 2022 tarihinde görülen duruşmasında Adıyaman 1. Ağır Ceza

Mahkemesi, "Sanıkların suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını" açıkladı ve tüm sanıkların

beraatine karar verdi.

Mithat Evlice Davası

5 Haziran 2021'de İstanbul Kâğıthane'de Seyrantepe Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat

alanındaki su birikintisine giren 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin boğulmasına ilişkin inşaat yetkilisinin

arasında bulunduğu 3 kişiye "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası

istemiyle dava açıldı. İddianamede, İş Güvenliği Uzmanı tarafından düzenlenen rapora göre

Akbulutlar İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi yetkilisi Yaşar Akbulut'un asli kusurlu, şantiye şefi İnşaat

Mühendisi Muhammed Bayındır'ın tali kusurlu, Kağıthane Belediye Başkanlığı Fen İşleri

Müdürlüğü'nün tali kusurlu, maktül Mithat Evlice'nin ise kusursuz olduğu kaydedildi. Davanın ilk

duruşması, 5 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve duruşma,

tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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