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ÖNSÖZ
            

Birleşmiş Milletler(BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi(ÇHS) Çerçevesinde yazılan  bu “kara” rapor  
medyaya yansıyan haberlerin izlenmesi sonucu elde edilmiştir.  Takip edilemeyen, gözden kaçan, 
ya da medyaya yansımayan ihlallerin de olduğu düşünüldüğünde bu tablo çocuklar ve toplum 
adına daha da kararmaktadır. Göç ve İnsani Yardım Vakfı(Göç Vakfı) olarak çocuklarla ilgili izleme 
çalışması yapma kararı aldığımızda bu kadar zorlu bir süreç yaşayacağımızı ve tablonun bu kadar 
vahim olacağını hiç birimiz tahmin edemezdik. Bu rapor, özelde tüm kişi ve kurumların, genelde 
devletin kendini sorgulaması yolunu bir nebze açarsa; bu karanlık biraz daha aydınlanmış ve 
geleceğe dair umutlarımızı korumuş olacağız. 

Özellikle devlet diyoruz çünkü; Türkiye 1995’ten beri uygulamakla yükümlü olduğu Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ndeki sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemektedir.  Hem imzaladığı 
sözleşmede taahüt ettiği Fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik yükümlülükleri yeterince yerine ge-
tirmemekte hem de çekince koyduğu ÇHS’nin 17,29,30. Maddelerindeki çekinceyi kaldırmayarak 
evrensel kriterleri ihlal etmektedir. Bu çekinceli maddeler çocuğun anadilinde eğitim alması ve 
azınlıklarla ilgili konulardır. Bu maddelerdeki çekincelerin kaldırılması bile milyonlarca çocuğun 
haklarının iadesi anlamına gelecektir. 

Raporda da ortaya çıktığı kadarıyla devlet, uygulamayı taahhüt ettiği alanlarda da çok ye-
tersiz kalmaktadır. Türkiye ÇHS’deki yükümlülükleri yerine getirmekte; fiziksel ve hukuksak alt 
yapıyı sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Yaşam hakkı ihlalleri, Çocuk gelinler, intahar yaşının 8’e 
düşmesi TMK mağduru çucuklar, cinsel istismara uğrayan çocuklar vb. noktalar kamuoyunun da 
son dönemde dikkat çektiği konulardır. 

Raporumuzun sonuç bölümünde gerekli uyarıları ve önerileri yapmış bulunuyoruz. Yaşanan 
bu ihlaller, çocukların da bağımsız bireyler olduklarını, onlarında kendine özgü haklarının oldu-
ğunu anlamakla sınırlandırılabilir. Tüm uygulamalar“Çocuğun yüksek yararı” göz  önüne alınarak 
planlanırsa ve her aşamada ilgili kişi kurum ve kuruluşların önerileri dikkate alınırsa çocuklar için 
daha güzel bir dünya umut etmek kolaylaşacaktır.

Rapor yazılırken çeşitli bilgileri Vakfımızla paylaşan Diyarbakır Barosu’na, raporun yazılması-
na ve yazma yöntem ve teknikleri konusunda bize önemli rehberlikte bulunan EŞHİD (Eşit Haklar 
İçin İzleme Derneği)’e ve Nejat TAŞTAN’a Vakfın danışma kurulunda yer alan E.Ezra YILDIRIM’a; 
Göç Vakfı’nın emekçileri olan Hamit ESER ve Emin SARIKAYA’ya teşekkürleri bir borç biliyoruz. 

                                                                                                 
          GÖÇ VAKFI YÖNETİM KURULU ADINA
                                       GEN. BAŞK. 

                   Talat ÇETİNKAYA 



5

ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2012 | GÖÇ VAKFI

Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı
GİRİŞ

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS); Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 
yılında kabul edilerek devletlerin imzasına açılmıştır. Çocuklar adına vazgeçilmez haklar içeren 
sözleşme metni Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış olup, 9 Aralık 
1994 tarihinde onaylanmıştır. Sözleşme bakımından Türkiye 2 Ekim 1995 tarihinden itibaren yü-
kümlülük altındadır. Sözleşme; yaşama, gelişme, korunma, katılım, sosyal ve kültürel haklar gibi 
hakların yanı sıra ifade ve örgütlenme özgürlüğü dâhil, birçok temel haktan çocukların yararlan-
masını güvence altına almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ÇHS’ yi imzalarken sözleşmenin 17- 29 ve 30. maddelerine, Lozan Anlaş-
ması’nın azınlıklar ile ilgili hükümlerini gerekçe göstererek çekince koymuştur. Çekince konulan 
bu maddeler özellikle azınlık hakları ve anadil hakkı ile ilgilidir. Çekince konulan maddelerde, 
“etnik azınlık” ve “yerli halk” mensubu olan çocukların ana dillerini, televizyon ve radyo gibi kitle 
iletişim araçları ile okullarda kullanma hakları düzenlenmiştir.

Türkiye, çocuklara bireysel başvuru hakkı veren ÇHS Ek İhtiyari Protokolü 24 Eylül’de bir dek-
larasyon ile imzaladı ancak henüz onaylamadı. Çocuk hakları savunucuları ÇHS’ deki çekincelerin 
kaldırılmasını talep eder ve beklerken, Türkiye tarafından İhtiyari Protokol ile ilgili yayınlanan 
deklarasyonda çekincelere yeniden vurgu yapıldı ve korunduğunun altı çizildi. Türkiye’nin söz-
leşmeye koyduğu çekinceler sözleşmenin ayrımcılığı yasaklayan 2. maddesini fiilen ihlal etmek-
tedir. Çekinceler başta anadile ilişkin hakların kullanılması olmak üzere, azınlık gruplara mensup 
çocukların sözleşme kapsamındaki haklardan tam ve eşit yararlanmasını önleyerek,  ayrımcılığa 
yol açmaktadır.

ÇHS’ nin, Türkiye açısından yürürlüğe girmesinin üzerinden 18 yıl geçti. Aradan geçen 18 yıl bo-
yunca devlet kurumları, yasama organı ve yargı makamları sözleşmedeki yükümlülükleri hayata 
geçirmek yerine,  çocuk hakları ihlallerini görmezden gelmeye devam ettiler. Aradan geçen sü-
rede yapılan kısmi iyileştirmeler ise ya uygulamaya yansımadı ya da uygun etkili mekanizmalar 
oluşturulmadığı için ihlallerin önlenmesini sağlamadı.

Türkiye’de kamu otoriteleri halen çocukları toplumun özgür ve eşit haklara sahip bireyleri ola-
rak gören bir bakış açısına sahip değildir. Aksine çocukları, her konuda yetersiz ve zayıf olan ve 
bu nedenle, yetişkinlerin koruma ve gözetimlerine terk eden bir bakış açısı egemendir. Bu bakış 
açısı nedeniyle çocuklar, toplumsal yaşama eşit ve özgür bireyler olarak katılma, potansiyellerini 
geliştirme ve kendileri hakkında alınacak karar süreçlerine katılım hakkından mahrumdur. Bu 
durum her türlü istismarın ve ihmalin temelini oluşturmaktadır. Çocuğa ilişkin bu bakış açısının 
değişmesi, çocuğun birey olarak tanınması, toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine katılımı-
nı sağlayacak ÇHS’ ye uygun hukuksal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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Göç Vakfı olarak 2012 yıllık izleme ve raporlama çalışmalarımız sonucunda, genel olarak ül-
kemizde çocuklara yönelik hak ihlallerinin her geçen gün daha da derinleşerek katlandığını 
görmekteyiz. Basın ve medyada her gün karşılaştığımız ve istisna gibi görünen hak ihlallerinin 
izleme ve raporlama çalışmaları sonucunda ne boyutlarda olduğu çarpıcı bir şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin izleme ve raporlama ça-
lışmalarının nedenli önemli olduğu bir kez daha kendini göstermektedir.

Ancak söz konusu ihlallerin medyada yer bulmasına rağmen ilgili devlet kurumlarının ve yetki-
lilerin hala sessizliklerini korumaları, çocuk hakları konusunda bizleri her zamankinden daha fazla 
savunuculuk yapmaya ve baskı mekanizmaları oluşturmaya itmelidir.

Bu bağlamda Göç Vakfı olarak öncelikle BM Çocuk Hakları Komitesinin (ÇHK) 15 Haziran 
2012’deki Türkiye raporunu görüştüğü altmışıncı oturumuna dair sonuç gözlemleri raporunda 
belirttiği tavsiyelerin derhal yerine getirilmesi ve ÇHS’nin tüm çocuklar bakımından ayrımsız ve 
koşulsuz uygulanmasına ilişkin taleplerimizi bıkmadan ve yılmadan yetkililere hatırlatarak süre-
cin hızlanmasına katkı yapmanın önemine inanmaktayız. Söz konusu motivasyonumuzun diğer 
Sivil Toplum Örgütleriyle geliştirilecek olan işbirliğiyle daha da güçleneceği umuduyla, çalışma-
larımızda ilgili kurumlarla ortak hareket etmenin bizi hakların teminat altında olduğu daha özgür 
ve eşit bir topluma taşıyacağına inanmaktayız.

Çocuk dostu bir Türkiye ancak ve ancak Sivil Toplum Örgütlerinin çabalarıyla gerçekleşecektir.

YÖNTEM:

Raporun hazırlanmasında BM ÇHS’ ye uygun olarak 0–18 yaş arası bireyler çocuk olarak kabul 
edilmiştir.

Rapor 01.01.2012– 31.12.2012 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Rapordaki ihlal ve-
rileri, yerel medya ve yaygın medya sitelerinin taraması ile elde edilen bulgulardır. Raporun ha-
zırlanmasında bakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarına yapılan bilgi edinme başvuruları, TBMM’de 
verilen yazılı soru önergeleri ve önergelere verilen cevaplar da taranmıştır. Raporun hazırlanma-
sında Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi verilerinden ve BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye 
tavsiyelerinden yararlanılmıştır.

Tespit edebildiğimiz hak ihlallerine ilişkin veriler haritalanmıştır. İhlal haritasına internet üze-
rinden http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal/  adresinden ulaşılabilir. 
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Bu rapordaki haberler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir;

Resmi İstatistikler Çocuk Hakları İhlallerini Gizliyor

Türkiye’de çocuklara ilişkin sağlıklı istatistiklere ulaşmak olanaklı değildir.  Ayrıştırılmış ve sa-
dece çocuk sayılma yaşını içeren istatistikler ya hiç toplanmamakta ya da toplanan istatistikler 
güncellenmemektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in çocuklara ilişkin birçok alandaki istatistikleri 2006-2012 
yılları arasında güncellememiş, 2012 yılında yapılan nüfus araştırmasının sonuçları 2013 yılında 
yayınlamıştır.

Ayrıca TÜİK, çocuklara (0–18 yaş) ilişkin, özellikle yaş grubuna dayalı istatistiklerde 19 yaşında-
ki bireyleri de ilgili istatistiklere dâhil etmektedir. Bu durum bir yandan çocuklara ilişkin net veri-
lerin ortaya çıkmasını engellemekte diğer yandan çocuklara yönelik ihlalleri görünmez kılmakta 
ve gerçek durumun ortaya konmasını perdelemektedir.

Örneğin; yaş grubu bazında evlilik istatistikleri 4 yıllık yaş aralıkları ile toplanmakta ve 16–19 
yaş grubundaki çocuklar ile 19 yaş verileri iç içe geçmekte ve çocuklara ait gerçek rakamlara 
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ulaşılamamaktadır. 1

Hâlen hiçbir kamu kurumunun elinde çocuk evlilikleri ve çocuk intiharları konusunda net veriler 
bulunmamaktadır. Yani devlet kurumları kaç çocuğun intihar ettiğine ya da kaç çocuğun zorla 
evlendirildiğine ilişkin verilere sahip değildir.

Yine mevcut yöntemle toplanan istatistikler çocuk hakları bakımından olumsuz durumlar için 
önlemlerin geliştirilmesinde yol gösterici olmaktan uzaktır. 

Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan Başvurular 
ve Alınan Yanıtlar

Raporlama sürecinde ilgili dört Bakanlığa bilgi edinme başvurusunda bulunulmuştur. Bakan-
lıklara yapılan başvurulardaki sorular ve gelen yanıtlar, ilgili bakanlıkların kendi yetki alanlarında 
çocuklara yönelik verileri toplamadığını göstermektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sorulan sorular;

1. Türkiye genelinde 2012 yılı içerisinde toplumsal olaylar vb. gösterilere katıldıkları ge-
rekçesiyle kaç çocuk ailelerinden alınıp Bakanlığınız bünyesinde bulunan sevgi evleri, çocuk 
bakım evleri veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilmiştir. Bu çocukların illere göre dağılımı ve 
cinsiyet dağılımı nasıldır?

2. Türkiye genelinde 2012 yılı içerisinde Sevgi Evleri, Çocuk Evleri ve Yetiştirme Yurtlarında 
barınmakta olan kaç çocuk hayatını kaybetmiştir? Bu çocukların ölüm nedenleri nedir?  Hayatı-
nı kaybeden çocukların cinsiyet dağılımı nasıldır?

3. Türkiye genelinde 2012 yılı içerisinde Sevgi Evleri, Çocuk Evleri ve Yetiştirme Yurtlarında 
barınmakta olan kaç çocuk kamu görevlileri tarafından cinsel istismar ve tacize uğramıştır? Bu 
görevliler hakkında hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır?

4. Bakanlığınıza bağlı kurumlarda barınmakta olan çocukların anadillerini öğrenmeleri 
için özel bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi çalışmalar yapılmış ve kaç çocuğa ana-
dilleri öğretilmiştir?

5. Evlatlık olarak verilen çocukların verileceği aileler belirlenirken çocuk ile ailenin aynı 
etnik köken veya dini inanca sahip olup olmadıklarına dikkat edilmekte midir?

1http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?ust_id=11&vt_id=21
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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Cevabı;

Bakanlığımıza yapmış olduğunuz bilgi edinme başvurunuz incelenmiş, Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümüz ile yapılan yazışma sonucunda; 

Evlat edinme işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Küçüklerin Evlat Edindirilmesinde Aracılık Fa-
aliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzüğe göre yürütülmektedir. Ayrıca konuyla ilgili Bakanlığı-
mız web sitesinde kamuoyuna açık istatistiksel veriler bulunmaktadır. Bunların dışında istenilen 
bilgiler için verilerin nerelerde ne amaçla kullanılacağına dair açık bir dilekçeyle Bakanlığımıza 
başvurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz. 

T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar / ANKARA
0312 422 55 00 pbx

Milli Eğitim Bakanlığı’na Sorulan Sorular

1. 2012 yılı içerisinde Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde (0-18 yaş arası) 
kaç çocuk hayatını kaybetmiştir? Ölüm nedenleri nelerdir?

2.  2012 yılında okullarda kaç çocuk öğretmen, okul idarecisi veya diğer görevliler tarafın-
dan fiziksel şiddete maruz kalmıştır? Şiddeti uygulayanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmış-
tır?

3.  2012 yılında okullarda kaç çocuk öğretmen, idareci veya çalışan diğer görevliler ta-
rafından cinsel istismara uğramıştır? Sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
 
Milli Eğitim Bakanlığı yapılan başvuruya yanıt vermemiştir.  Okullarda hayatlarını kaybeden ço-
cuklar ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’ 
in yanıtlaması istemiyle verilen yazılı önergesine de süresi içinde cevap verilmemiştir.2

Adalet Bakanlığı’na Sorulan Sorular

1. 2012 yılı içerisinde Türkiye genelinde toplumsal olaylarda (0- 18 yaş arası) kaç çocuk 
gözaltına alınmıştır? Gözaltına alına çocukların illere ve cinsiyetlerine göre dağılımları nedir?

2.  2012 yılında gözaltına alınan çocuklardan kaçı hangi suçları işledikleri gerekçesiyle tu-
tuklanmıştır? Tutuklanan çocukların cinsiyet dağılımları nedir?

3.  2012 yılında hakkında ceza hükmü verilen çocukların sayısı kaçtır? Cezalar hangi suçlar 
dolaysıyla verilmiştir? Ceza alan çocukların cinsiyet dağılımları nedir?

2 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=117739
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4.  2012 yılında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklardan kaçı hakkında ce-
zaevi idareleri tarafından disiplin cezası verilmiştir? Bu çocukların cinsiyet dağılımları nedir?

Adalet Bakanlığı Tarafından Verilen Cevap

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayın ………………………..

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz; ceza infaz kurumların-
da bulunan 18 yaş altı hükümlü ve tutuklular hakkındaki başvurunuz incelendi. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu “ İstenecek bilgi veya belgenin niteliği” başlıklı 7. Maddesi ile;

“Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri 
gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, aynı veya 
özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi 
veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvu-
rulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa 
gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir” hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu talebiniz özel bir çalışma, araştırma ve inceleme gerektirdiğinden yeri-
ne getirilememiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

Remzi GEMİCİ
Hakim Bakan a.
Daire Başkanı

Sağlık Bakanlığı’na Sorulan Sorular 

1. 2012 yılı içerisinde Türkiye genelinde bulunan hastanelerde doğum yapan annelerden 18 yaş 
ve altında olanların sayısı kaçtır?

2. 2012 yılında 18 yaş ve altında kaç kişiye hamilelik teşhisi konulmuştur?
3. 2012 yılında 18 yaş ve altındaki hamilelerden doğum sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 

kaçtır?
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Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilen Cevap

Sayın ….
Bilgi Edinme Birimine gelen başvurunuz incelenmiştir.

2012 yılına ait veriler yayınlanmamış olup,2011 Sağlık İstatistiği ve Faliyet Raporu (http://www.
sgb.saglik.gov.tr/content/files/faaliyet_raporu_2011/index.html) adresinden istenilen bilgilere 
ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Şeklindedir. 

Yukarıda verilen bilgi edinme başvurusu örnekleri yanında Türkiye Büyük Millet Meclis web si-
tesinde yazılı soru önergeleri içinde yaptığımız tarama sonucunda ilgili bakanlara farklı partilere 
sahip milletvekilleri tarafından farklı konularda yapılan başvuruların da ya yanıtsız kaldığı ya da 
aşağıda iki örneğini kullandığımız şekilde “veri yoktur” cevabı alındığını göstermektedir.

İstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel tarafından verilen yazılı soru önergesine Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından; “TÜİK tarafından çocuk işgücü istatistiklerine ilişkin son 
araştırmanın 2006 yılında yapıldığı” cevabı verilmiştir.3

Yine Osmaniye Milletvekili H. Hüseyin Türkoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesine Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından; “Çocuk işgücüne ait veriler il bazında 
sağlanamamaktadır. Dolayısıyla Osmaniye iline ait bakanlığımızda herhangi bir veri bulunma-
maktadır” cevabı verilmiştir.4

Çocuk haklarının gerçekleşme düzeyini izlemek yetkili kamu otoritelerinin görevidir. Çocuk 
haklarına ilişkin sağlıklı bilgilerin toplanması gerek sorun alanlarının tespiti gerekse alınacak ön-
lemlerin belirlenmesi açısından zorunluluktur. Oysa durum Türkiye’de yetkili kamu otoritelerinin 
çocuk haklarını izlemediğini ortaya koymaktadır.

Göç Vakfı olarak 2012 yılında 3 aylık dönemler hâlinde yayınladığımız Medyaya Yansıyan Çocuk 
Hak İhlallerini İzleme Raporu’nun verilerini bir araya getirdiğimiz 2012 yılı ihlal bilançosu, çocuk-
ların yaşam hakları da dâhil olmak üzere sözleşmede güvence altına alınan temel haklarının ya 
bizzat ya da etkin önleyici mekanizmaların kurulmaması nedeniyle devlet eliyle ihlal edildiğini, 
devletin bu ihlalleri görmezden geldiğini ve sessiz kaldığını göstermektedir.

3 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-14309sgc.pdf
4 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-15489sgc.pdf
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Raporlama çalışması kapsamında ulaşabildiğimiz veriler 01 Ocak–31 Aralık 2012 döneminde;

•	 Yaşam hakkına yönelik ihlallerde, en az 575 çocuğun yaşamını kaybettiği, 597 çocuğun ise 
yaralandığını,

•	 Çocuğun korunması hakkına yönelik ihlallerden 995 çocuğun etkilendiği, 
•	 Çocuğa özgü adalet sistemi başlığı altında yaşanan hak ihlallerinden 367 çocuğun etkilendiği, 
•	 Eğitim hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 102 çocuğun etkilendiği,
•	 İşkence ve kötü muamele görmeme hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 14 çocuğun 

etkilendiği,
•	 Silahlı çatışma ortamında çocukların korunması kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 38 ço-

cuğun etkilendiği,
•	 Sağlık hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 2623 çocuğun etkilendiği, (Sağlık hakkıyla 

ilgili istatistiklere okul sütü projesinden etkilenen çocuklarda dahil edilmiştir.) göstermektedir.

Bu tablo vahimdir ve başta TBMM olmak üzere siyasi otorite, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve 
toplumun önüne acil görevler koymaktadır. 

İHLAL BİLANÇOSU

İHLAL OLAY 
SAYISI

ETKİLENEN 
ÇOCUK ERKEK KIZ BİLİNMİYOR

Yaşam Hakkı 732 1172 560 234 378

•		Ölüm 455 575 327 110 138

•		Yaralanma	 274 597 233 124 240

Çocuğun Korunması Hakkı 213 991 102 158 731

•	Erken	Zorla	Evlilik 35 35 0 35 0

•	Cinsel	İstismar 92 144 54 89 1

•	Cinsel	Sömürüye	Alet	Edinme 14 18 3 15 0

•	Şiddet	 16 17 11 4 2

•	İhmal	İstismar 56 777 34 15 728

Çocuğa Özgü Adalet Sistemi 78 367 29 2 336

•	Gözaltına	alma	 30 255 7 1 247

•	Tutuklama	 34 90 10 0 80

•	Ceza 14 22 12 1 9
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Eğitim Hakkı 8 102 2 1 99

İşkence ve Kötü Muamele 
Görmeme

8 14 7 0 7

Silahlı Çatışma Ortamlarında 
Çocuğun Korunması

25 38 16 4 18

Sağlık Hakkı 35 2623 1 1 2621
 

Tablo 1: İhlal bilançosu 01 Ocak -31 Aralık 2012

Toplam Olay sayısı 1096

Toplam Etkilenen Çocuk sayısı 5285

Etkilenen Kız Çocuk Sayısı 400

Etkilenen Erkek Çocuk Sayısı 717

Cinsiyeti Bilinmeyen Çocuk Sayısı 4168

YAŞAM HAKKI

ÇHS’ nin temel haklar kategorisinde yer alan ve kendisi olmadan diğer haklardan söz edileme-
yeceği açık olan yaşam hakkı, her devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu hakların ba-
şında gelmektedir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve korunmasıyla ilgili tüm süreçleri içinde barındıran 
yaşam hakkı, devletleri ilgili tüm konularda önlem almakla ve bu noktada gerekli tüm süreçleri 
gerçekleştirmek noktasında sorumlu kılar. Özellikle çocuğun aile yaşamında, toplumsal yaşamda 
ve ilgili tüm süreçlerde güvenlik içerisinde, mutlu ve özgür bir yaşam sürebilmesinin koşullarının 
oluşturulması, devletlerin sorumluluk alanındadır. Bu bağlamda devletin fiziksel,  sosyal,  ekono-
mik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir perspektifle oluşturmakla yükümlü 
olduğu aşikârdır. Devlet; çocuğun fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini tehdit eden tüm durum-
larla ilgili gerekli müdahaleleri zaman kaybetmeksizin gerçekleştirmelidir.

ÇHS’ nin 6. maddesi her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu, çocuğun hayatta 
kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı devletlerin göstermesi gerektiğini belirtir.

Raporlama döneminde Yaşam hakkına yönelik ihlallerde, 575 çocuk yaşamını kaybetmiş, 597 
çocuk yaralanmıştır. Devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 446 olay yaşanmış 
olup, bu olaylarda 549 çocuk hayatını kaybetmiştir. 

Bu kapsamda devletin fiili ihlalinden kaynaklı 9 olay yaşanmış olup bu olaylardan 10 çocuk 
hayatını kaybetmiştir.
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Yaralanmayla sonuçlanan yaşam hakkı ihlali, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 274 
olay yaşanmış olup, bu olaylar sırasında 490 çocuk yaralanmıştır. 

Bu kapsamda devletin fiili ihlalinden kaynaklı 1 olay yaşanmış olup, bu olayda 2 çocuk yara-
lanmıştır.

İnsan Hakları Derneği tarafından açıklanan rakamlara göre 1988 yılından bugüne kadar 426 
çocuğu yaşam hakkının ihlal edildiğini açıklamıştır.5 

ÇOCUĞUN KORUNMASI HAKKI

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3–19–34–35–36. Maddeleri ile BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 
16. maddesi, çocukların şiddet, suistimal, ihmal ya da her türlü cinsel sömürüye karşı korunmala-
rını güvence altına alıp devletlerin her türlü istismar ve kötü muameleye karşı çocukların korun-
ması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alması gerektiğini hükme bağlar.

Erken zorla evlilik, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 35 olay yaşanmış olup, bu 
olaylardan 35 çocuk etkilenmiştir. Erken zorla evlilik başlığı altında bulunan 6 vakada çocuklar 
intihara yönelmiş intihar vakalarında 5 çocuk gelin hayatını kaybetmiş, 1 çocuk gelin ise ağır 
yaralanmıştır. Ayrıca 2 çocuk gelin öldürülmüş, bir tanesi de şiddete maruz kalmıştır.

Cinsel istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 92 olay yaşanmış olup, bu olay-
lardan 143 çocuk etkilenmiştir. 

Cinsel sömürüye alet edilme, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 14 olay-
dan 18 çocuk etkilenmiştir.

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle 
verdiği yazılı soru önergesinde son 10 yıl içinde çocuğun cinsel istismarı konusunda açılan soruş-
turmalar, verilen kararlar ve görülmekte olan dava sayılarını sormuş önergeye süresi içinde cevap 
verilmemiştir. Yine İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin’e 2002-2012 yılları arsında meydana gelen çocuk istismarı sayısını sormuş, bu önerge de 
süresi içinde cevaplandırılmamıştır.

Şiddet, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 14 olaydan 15 çocuk etkilenmiş-
tir. 2 çocuğun etkilendiği 2 olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Ayrıca şiddet olayla-
rından etkilenen 6 çocuk yaralanmış 1 çocuk ise hayatını kaybetmiştir.

5 http://ihd.kardaizler.org/index.php/fotograf-galerisi/2285-ihd-diyarbakir-subesi-cocuk-haklari-aciklamasi.html
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İhmal istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 47 ayrı olaydan 743 ço-
cuk etkilenmiş olup, 34 çocuğun etkilendiği 9 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.

Sonuç itibariyle, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde 188 ayrı olayda yaşanan hak ihlal-
lerinde devletin ihmali olduğu, yaşanan 25 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. 

Çocuğun Korunması Hakkı başlığı altında yaşanan hak ihlalleri,  Türkiye’nin ÇHS’ deki yüküm-
lülükleri yerine getirmesi için gerekli olan fiziksel altyapı, yasal sorumluluklar ve toplumsal du-
yarlılık çalışmalarını yeterince gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır. Özellikle çocuğun ko-
runmasıyla ilgili, aile içi süreçlerin desteklenmesi, eğitim kurumları ve içeriklerinin tüm yönleriyle 
gözden geçirilmesi, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve ilgili kurum ve yasaların ‘Çocuğun 
Yüksek Yararı’ ilkesi çerçevesinde yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ay-
rıca BM ÇHS’ nin 7. ve 16. Maddeleri, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan 
hak ve temel özgürlüklerinden yararlanmasını sağlamak ve ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün 
yararını gözeterek, engellilerin şiddet ve istismardan korunması ile ilgili tüm tedbirlerin alınması 
gerektiğini belirtir.

Çocuk Gelinler ve Çocuk İntiharları

Çocuk gelin intiharları, zorla evlendirmeler bir yaşam hakkı ihlali konusuna dönüşmüştür. Yıl-
lardır çocukların evlendirilmesini önleyecek etkili tedbirlerin alınmaması, yaşam hakkının devlet 
tarafından açıkça ihlal edilmesidir. Bu durum aynı zamanda evlendirilen çocuklar açısından söz-
leşmede güvence altına alınan, sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı (madde 6), çocuğun yüksek 
yararı ilkesi (madde3), sağlık hakkı (madde24) ve eğitim hakkının (madde28–29) ihlal edilme-
sidir. Çocuk hakları ihlalleri, devletin ÇHS’ deki yükümlülükleri bağlamında gerekli tedbir ve des-
teklerin oluşturulmaması sonucunda, gittikçe derinleşen sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çocuk gelinler (19 yaş altı evlilikler) ve çocuk intiharlarıyla ilgili, BM Çocuk Hakları Komitesinin 15 
Haziran 2012 tarihinde Türkiye raporunu görüştüğü altmışıncı oturumuna dair sonuç gözlemleri 
raporunda, komite, bu konulardaki endişe ve tavsiyelerini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Çocuk evliliklerine ilişkin veriler 2006-2012 yılları arasında toplanmamış TÜİK 2012 yılında 
yaptığı araştırma verilerini 2013 yılında yayınlamıştır. Ancak yayınlanan evlilik istatistiklerinde ilk 
yaş grubu olarak 16-19 yaş grubu alınmıştır. İstatistiklere göre 16-19 yaş grubunda; 2008 yılında 
17.806 damat 157.436 gelin, 2009 yılında 16.219 damat 142.719 gelin, 2010 yılında 14.797 damat 
134.396 gelin ve 2011 yılında 14.203 damat 130.129 gelin vardır. 

Bu veriler çocuk evlilikleri açısından son derece ilginçtir. TÜİK 16 yaş altı evliliklere ilişkin veri 
toplamamıştır ve veri topladığı ilk yaş grubunu 16-19 olarak belirleyerek çocuk yaşta evlilikleri 
görünmez kılmıştır.
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Çeşitli araştırmalara dayanarak yapılan tahminlere göre Türkiye’de çocuk gelinlerin sayısının 
181 bin olduğu tahmin edilmektedir.

“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2011 yılında 20 bin ailenin 16 yaşını doldurmuş kız 
çocuğunu evlendirebilmek için mahkemelere başvurduğunu hatırlattı. Eğit, “Türkiye’de 18 yaş altı 
kız çocuklarda evlenme oranı yüzde 31.7, erkek çocuklarda yüzde 7.Türkiye’nin 181 bin çocuk gelini 
var. Çocuk gelin sorununu aşmak için çok daha fazla çalışma yapılması lazım”6

2013 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -15 yaş grubunda 2008 yılında 76, 
2009 yılında 95, 2010 yılında 107, 2011 yılında 103 çocuk intihar etmiştir. 15-19 yaş grubunda bu 
sayılar 2008 yılında 375, 2009 yılında 331, 2010 yılında 381, 2011 yılında ise 354’tür.  

Veriler incelendiğinde -15 yaş grubunda intihar eğilimi ve sayısının artığı görülmektedir. Bura-
da bir noktanın altını çizmek gereklidir. TÜİK 2006- 2012 yılları arasında bu verileri toplamamıştır. 
Bu nedenle örneğin 2008 ya da 2010 yılında ilgili kurumlar intihar eden çocuk sayısı, intihar etme 
nedenleri veya intihar etme biçimlerinden haberdar değildir. 2006-2011 yıllarına ait veriler 2012 
yılında toplanarak 2013 yılında paylaşılmıştır.

•	2012 yılında intihar eden çocuklardan ikisi sekiz yaşındadır. 
•	 İntihar eden çocuklar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı ile çocuk yaşta evlendirilme vakaları 

arasındaki ilişki araştırılmaya muhtaçtır. 
•	2012 yılı izleme çalışmamızda ulaşabildiğimiz verilere göre 6 çocuk gelin intihar etmiştir.

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin ilgili tavsiyeleri:

•	Taraf Devlete (Türkiye) asgari evlilik yaşını 18 yaşa yükseltmeyi düşünmesini, kırsal ve uzak 
bölgeleri de kapsayan tüm ülke sınırlarında bu asgari yaşın tam olarak uygulanmasını sağla-
masını tavsiye etmektedir.

•	“Namus cinayetleri” ve sosyal baskıya bağlı intiharı da içeren cinsiyet temelli şiddetle müca-
delede Taraf Devletin (Türkiye) gayretlerine dikkat çekerken, diğer yandan kız çocuklarını da 
kapsayan önemli sayıda kadın mağdura ilişkin bu tür uygulamaların devam etmesinden endişe 
duyduğunu belirtmektedir. Komite ayrıca bu tür uygulama riski altındaki kadın ve çocukların 
misafir edilip korunabileceği sığınma evlerinin yetersiz sayısına ilişkinde kaygı duymaktadır. 
Bu bağlamda komite;

•	“Namus Cinayetleri”ni ve diğerleri arasında, baskı altında intiharı da kapsayan cinsiyet temelli 
şiddet uygulamalarına yönelik daha etkili caydırıcılar sağlamak için yasal reformuna devam 
etme;

•	Bu tür suçlara ilişkin tüm iddiaların hızlı ve etkili bir şekilde araştırılmasını sağlama;
•	Yasaları uygulayanlara, hukukçulara, sağlık hizmeti sağlayıcılara, sosyal hizmet uzmanlarına, 

6 http://www.milliyet.com.tr/cocuk-gelin-sayisi-181-binetirmandi/ege/haberdetay/14.11.2012/1626558/default.htm
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toplum liderlerine ve genel kamuya yönelik eğitici ve bilinç arttırıcı tedbirleri de içeren etkili 
önleyici tedbirleri uygulama;

•	“Namus cinayeti ya da baskıya bağlı intihar tehlikesi altında bulunan kadın ve çocukları koru-
mak ve misafir etmek için daha fazla sayıda sığınma evi sağlama;

•	Taraf Devlete kadına karşı şiddete yönelik aile içi şiddet ve namus cinayetlerini kapsayan, cinsi-
yet, yaş, etnik köken ve coğrafi konum bilgilerine göre sınıflandırılmış istatistik ve kapsamlı bir 
veri toplama sistemi oluşturmasını tavsiye etmektedir.

Çocuğun Korunması Hakkı - Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

Medya izleme çalışmamızın sonuçları, başta toplumsal eylemler sırasında ve patlayıcı madde-
lerden kaynaklı yaşanan ölüm ve yaralanmalar olmak üzere; Çocuğun Korunması Hakkı ihlalle-
rinin yaygınlaştığını göstermektedir.

‘Çocukları mendil satan çift ceza evinde’ başlıklı haberde, Adana’da 10 yaşındaki çocuklarına 
mendil sattırdıkları iddiasıyla tutuklanan anne ve babanın geride bıraktıkları 10 çocuğa akrabala-
rının bakmaya başladığı belirtilmektedir.

Bu haber devletin çocuk haklarına bakışının bütün boyutlarını ortaya koymaktadır. Haberden 
de anlaşılacağı üzere devletin ilgili kurumları ve yöneticileri ÇHS’ nin Çocuğun Yüksek Yararı İlke-
sini sağlama konusundaki sorumluluğunu görmezden gelip, sadece aileyi cezalandıracak şekilde, 
yapılandırılmamış ve kapsamlı olmayan müdahalelerde bulunarak, çocukları yaşamları boyunca 
etkisinde kalacakları olumsuz süreçlere sürüklemektedirler. Bu duruma BMÇHK ‘Çocuğun Yüksek 
Yararı’na ilişkin yorumunda:

“Komite, Taraf devletin (Türkiye)aileye destek verme yerine aileyi cezalandırıcı tedbirler alması 
hususunda, aile içi şiddet ve aile geçimsizliği durumlarında bu ilkenin uygulanması ile ilgili bilgi 
eksikliğinden endişe duymaktadır.

Bu endişelerin giderilmesi noktasında;

“Komite, Taraf Devleti her alanda çocuğun yüksek yararının belirlenmesi için rehberlik sağlayıcı 
kriterler ve prosedürler geliştirmeye ve onları kamuya da özel sektör kuruluşlarına, mahkemele-
rine, idari makamlara ve yasal organlara iletme konusunda teşvik etmektedir. Rehber ilkelerde 
belirtildiği üzere, tüm hukuki, idari yargı ve kararlarının hukuki sebepleri bu ilkeye dayandırılma-
lıdır” önerisinde bulunmuştur.

Dolayısıyla çocuğun korunması noktasında işletilecek süreçlerde devletin öncelikle çocuğun 
yüksek yarına ilişkin aileyi destekleyici tedbirleri de içerecek şekilde tüm ayrıntıları gözden geçir-
mesi gerektiğinin altını çizmiştir.
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EĞİTİM HAKKI

Sistematik ve Sürekli İhlal Alanı

Türkiye tarafından ÇHS’ ye konulan çekinceler eğitim alanını, etnik kökeni, anadili ve dini inancı 
farklı gruplara mensup çocuklar açısından bir ihlal alanı hâline getirmektedir. Ayrıca eğitim sis-
teminin içerme kapasitesi ve okulların erişilebilirliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı hal-
de Türkiye’de bulunan çocuklar, kız çocukları ve engelli çocuklar açısından eğitim hakkının ihlal 
edilmesine yol açmaktadır. Eğitim hakkı farklı sözleşmeler açısından Türkiye’nin yükümlüklerini 
yerine getirmediği alanların başında gelmektedir. 

Oysa ÇHS’ nin 28–29. Maddeleri devletlerin fırsat eşitliği temelinde tüm çocukların eğitimin-
den sorumlu olduğunu hükme bağlar. Bu çerçevede ÇHS, ilköğretimin zorunlu ve parasız olma-
sını, orta ve yükseköğretim süreçlerinin herkese açık hale getirilmesi noktasında da devletleri 
yükümlü kılar.

Çocukların eğitim hakkı ve bunun nasıl oluşturulacağı tüm ayrıntılarıyla ÇHS’ de ortaya kon-
muştur. Bu konuda devletlere ciddi yükümlülükler getirilerek, çocukların gerçek potansiyellerini 
özgürce ortaya koyabilecekleri şartları sağlama sorumluluğunun devletlerde olduğu belirtil-
mektedir. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için; çocuğun kültürel, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik özelliklerine uygun eğitim süreçlerinin oluşturulması gerekliliği açıktır. Bu çerçevede 
mevcut eğitim politikalarının gözden geçirilerek, sözleşmede belirtilen hassasiyetlere uygun bir 
fiziksel altyapı ve çocuk odaklı bir içerikle desteklenmiş bir müfredat oluşturulması gerekliliği 
kaçınılmazdır.

ÇHS ’nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri, çocuğun anadilinde ve kültürüne uygun bir eğitim 
hakkına sahip olduğunu ve çocuğun sağlıklı gelişimi için bu hakkın koşulsuzca uygulanması ge-
rektiğini belirtmektedir. Bu hakkın kullanımıyla ilgili hiçbir sürecin devlet tarafından işletilmeme-
si, milyonlarca çocuğun vazgeçilmez olan haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu bağlamda 
ilgili kurumların söz konusu süreçleri işleterek, çocukların eğitim hakkının yeniden yapılandırması 
gerektiği elzemdir.

Sözleşme’nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri kapsamında yapmış olduğumuz internet med-
yası izlemesi sonucunda; devletin ihmalinin olduğu tespit edilen 3 olaydan 2 çocuk etkilenmiş 
olup, devletin fiili ihlalinden kaynaklı yaşanan 5 olayda da 100 çocuk etkilenmiştir.

ÇHS ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (BMEHS) ilgili maddeleri; tüm çocukların ayrım gö-
zetilmeksizin, eğitim hakkına erişebilmesinin sağlanması noktasında taraf devletlerin yükümlü-
lüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtir. Bu bağlamda BM ÇHK’ nin Türkiye raporunu görüş-
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tüğü altmışıncı oturumuna dair sonuç gözlemleri raporunda;

—Komite, Taraf Devletin (Türkiye) çocuklara eğitime erişim sağlama çabalarına rağmen, özel 
eğitim programlarında yer alan özürlü çocukların yüzdesinin yüksek olmasından ve okul çağında 
olan çok sayıdaki engelli çocuğun eğitim hakkını kullanamamasından endişe duymaktadır. Ay-
rıca komite engelli çocuklara verilen desteğin her yerde onlara ulaşıp ulaşmadığı ya da onların 
topluma yeterince kazandırılıp kazandırılmadığı konusunda Taraf Devletin yeterli bilgi sağlama-
dığından üzüntü duymaktadır.

—Komite, Taraf Devlete, engelli çocukların haklarını tam olarak kullanması konusundaki gay-
retlerini artırmasını ve sonraki raporunda engelli çocuklara sunulan hizmetlerin ve programla-
rın kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında bilgi vermesini tavsiye etmektedir. Engelli çocukların 
hakları ile ilgili 9 Nolu Genel Yorum (2006) ışığında, Komite Taraf Devlete, okulların daha fazla 
erişilebilir hale getirilmesini ve öğretmenlere özel eğitim sağlanması yoluyla, engelli çocukların 
örgün eğitim sistemine ve topluma dâhil edilmesini ve entegrasyonunu tavsiye etmektedir.

BM ÇHK’ nin belirtmiş olduğu endişe ve tavsiyelerin devletin ilgili kurumları tarafından tüm 
ayrıntılarıyla gözden geçirilmesi gerektiği ve özelliklede ilgili tavsiyelerin rehber ilkeler çerçeve-
sinde yapılandırılması gerektiği ortadadır.

ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ

ÇHS’ nin 37–38–39 ve 40. Maddeleri çocuğa özgü bir adalet sisteminin gerekliliğini ayrıntılarıy-
la ortaya koymaktadır. Sözleşme; hiçbir çocuğun işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı veya aşa-
ğılayıcı bir muameleye tabi tutulamayacağını, yasadışı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun 
bırakılamayacağını, alıkonulma ve tutuklamanın en son seçenek olarak kullanılması gerektiğini, 
kanunlarla muhalefete düşen çocuklarla ilgili işletilecek tüm süreçlerin ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ 
ilkesi üzerinden geliştirilmesini devletler açısından zorunlu kılmaktadır.

Raporlama çalışması kapsamında Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile yasa değişiklik-
leri ve uygulamaların çocuk hakları açısından ne anlama geldiğine ilişkin ve çocuk adalet sistemi 
bakımından sorunları konuştuk. Aşağıdaki görüşler Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezince 
tarafımıza iletilmiştir. Raporumuza yaptıkları bu katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

 “Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;

1) İlgili kanunlarda gözaltı, soruşturma ve yargılama süreçlerinde çocuk hakları bakımın-
dan ne gibi eksiklikler var?  Bu süreçlerde çocuklar ne tür hak ihlalleriyle karşılaşıyorlar?
•	Mevcut ulusal mevzuatta, çocuk hakları ve suça itilen çocuklara yönelik önleyici ve koruyucu 

birçok yasal düzenleme mevcut olup, bu alandaki asıl sorun yasaların uygulanmasında ortaya 
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çıkmaktadır. Yasal düzenlemeler, Mağdur Çocuk ve Suça Sürüklenen Çocuk olarak iki kategori-
den bahsetmektedir. Suça Sürüklenen Çocuk soruşturmasını Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) 15. 
madde gereği Cumhuriyet Savcısı yürütür. Yasalarda mağdur çocuğun beyanının Cumhuriyet 
Savcısı tarafından alınmasının zorunluluğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayı-
sıyla; mağdur çocuğun, yaşadığı yerdeki en yakın karakola başvurması hâlinde, çocuk şubeye 
gönderilmeden de burada ifadesi alınabilir. Bu durum, tekrar tekrar çocuğun beyanına ihtiyaç 
duyulmadan bir defada çocuk şube müdürlüklerinde avukat ve psikolog eşliğinde çocukların 
ifadeleri alınmasının gerektiğini düşünüyoruz. İfadeyi alan Savcının, çocuk hakları alanında 
uzman olması önemli iken, ülkemizin genel sorunu olarak savcıların iş yoğunluğu, ifade esna-
sında suçlayıcı sorular sorması ya da ürkütücü sözcüklerle ve ses tonuyla ifade alması çocuğun 
rahat ifade vermesini sıkıntıya sokmaktadır.

•	Mağdur çocuk ifadelerinin alınması ve bu ifadenin kaydı (kamera ile) CMK 52. madde ve 236. 
maddeye göre alınır. Kural olarak soruşturma ve kovuşturma esnasında tanık olarak bir defa 
dinlenir. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına zorunlu hâllerde hâkim huzurunda taraf vekille-
rine soru sorma imkânı verilmelidir. Uygulamada, mağdurun beyanı birden fazla kez alınmak-
tadır ki bu da mağdur çocuğun olayı birden fazla kez anlatarak yaşadığı travmayı derinleştire-
bilmektedir. Çocuğun dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman 
bir kişi bulundurulmalıdır. Uygulamada çoğu kez söz konusu yeterliliğe ve ilgili formasyonlara 
sahip olmayan kişiler görevlendirilmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin hazırlayacağı raporlar ek-
sik ve hatalı olmaya müsaittir. Kovuşturma esnasında, ikinci defa beyana gerek kalmaması 
için mağdurun beyanı kamera ile alınmakta, ancak mağdurun şüpheli ile görüştürülmemesi 
yönündeki talepler, maalesef kabul edilmemektedir. Belki sanığın ya da vekilinin birebir soru 
sorma hakkını gasp etmemesi açısından doğrudur, ancak mağdurun sanığı görmeyeceği mah-
keme düzeninin oluşturulması mümkündür. Bu durum ciddi bir eksikliktir.

•	Suça sürüklenen çocuğu yakalama emri verilmesi son çaredir. (ÇHS 38. md., ÇKK md. 4). Bu 
hususa uygulamada dikkat edilmemektedir.

•	Çocukların kendilerine özgü birimlerde tutulması gerektiğini belirten ilgili maddeye (ÇKK 
md.16) soruşturma evresinde uyulsa da, tutuklu çocuklar noktasında bu konuda sıkıntılar ya-
şanmaktadır. Bildiğiniz üzere ilimizde Çocuk Islahevleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla çocuk-
ların tutukluluk veya hükümlülük hâllerini yetişkin cezaevlerinde bir arada geçirmeleri, çocuk 
adaleti noktasında onların çocuk olduğunu bizlere unutturmaktadır.

•	Çocuklara kelepçe takılmaması gerektiğini belirten ilgili maddeye (ÇKK 18.madde), son dö-
nemlerde kolluk tarafından uyulmakla birlikte, bazı meslektaşlarımızdan duyduğumuz, nadir 
de olsa mahkemeye götürülme aşamasında çocuklara kelepçe takılarak getirildiğine tanık ol-
dukları şeklindedir.

•	Tutuklama son çare olmalıdır.(ÇHS md.38, ÇKK md.4) Tutuklamadan önce koruyucu ve destek-
leyici tedbirler, güvenlik tedbirlerine, adli kontrol gibi başka tedbirlere öncelikle başvurularak 
tutuklama son çare olmalıdır. Ancak uygulamada, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da ma-
alesef tutuklama kararı hâkimlerce sık olarak uygulanmaktadır. Bu durum çocukların cezaevle-
rinin olumsuz koşullarının etkisiyle, suça itilmeleri noktasında en önemli etkenler arasındadır.

•	Kovuşturma evresinde sanığın 18 yaşından küçük olması hâlinde duruşma kapalı yapılması ge-
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rekir. Ancak uygulamada bunu görmek mümkün değildir. Hâkimlerin iş yükünün oldukça fazla 
olması ve belki de zamanla duyarsızlaşması sonucu ile bu ilke duruşma zabıtlarında yer alsa 
bile hemen hemen hiç uygulanmamaktadır.

•	Soruşturma evresinde Suça Sürüklenen Çocuğa Yönelik Sosyal İnceleme Raporu (SİR) aldırıl-
ması henüz yasalarımızca da zorunlu olmayıp, kovuşturma esnasında raporun alınması, olayın 
ilk anına ilişkin görüşlerden uzak olması anlamına gelir ki; bu durum çocuk hakkında verilecek 
koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemini yitirmesine neden olmaktadır. SİR raporu ile uzman 
bilirkişi çocuğun olaya ilişkin, olay esnasında yaşadıkları, ailesi, arkadaş çevresi vb. unsurların 
değerlendirilerek suça itilme etkenlerini gösteren, hatta davranışlarının ulaşabileceği sonucu 
görebileceği ve algı düzeyini belirleyen ya da fikir verebilen rapordur. Ancak uygulamada, 
olaydan aylar sonra kamu davası açılmışsa ve hâkimin en son duruşmada SİR raporu eksik 
deyip, sırf usulü eksikliği gidermeye çalışmak adına SİR Raporu aldırması çocukların sağlıklı 
gelişimine uygun desteklerin oluşturulması gayesinden uzak hareket etmesi demektir. Dola-
yısıyla bu durum yasa uygulayıcılarının usulü uygulama dışına çıkamaması anlamına gelir ki, 
bizce bu durum oldukça önemli bir hukuki sorundur.

2) 2010’da Terörle Mücadele Kanunu (TMK)’da yapılan değişiklikler ne gibi sonuçlar do-
ğurdu? Bu sonuçlardan çocuklar nasıl etkilendi?

2010 yılında Terörle Mücadele Kanunu (TMK)’da yapılan değişiklikler ile TMK’ ye muhalefet 
suçundan yargılanan çocukların, CMK 250–201. maddeleri gereğince Özel Yetkili Mahkemelerde 
yapılan yargılamalarına son verilmiştir. Bu değişiklik oldukça olumlu bir yasal düzenleme olup, 
çocukların TMK’ ye muhalefet suçundan dolayı yargılamaları Çocuk Mahkemelerinde görülmeye 
başlanmıştır. Böylece çocukların yetişkinlerin yargılandığı mahkemeler yerine özel usullere göre 
kurulmuş Çocuk Mahkemelerinde yargılanmaları, yargılananın çocuk olduğunun farkındalığı adı-
na önemli bir gelişmedir. 

Diyarbakır Barosu Mağdur Çocuk ve Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili 2012 Yılı İstatistikî 
Veriler*

Diyarbakır ili sınırları içinde 2012 yılı içerisinde 12–18 yaş arası çocuklar hakkında başlatılan ve 
Diyarbakır Barosu CMK Uygulama Merkezi’ne bağlı avukatlar tarafından takip edilen yetkili Polis 
Merkezleri, Savcılık ve Mahkeme dosyalarının istatistikî bilgileri aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir; 

    •	2911 sayılı yasaya muhalefet (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu);
8 karakol, 1 soruşturma, 20 kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 29 dosya. Dosyaların 
tümü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.

				•	3713 sayılı yasaya muhalefet (Terörle Mücadele Kanunu);
38 Karakol, 9 Soruşturma, 187 Kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 234 dosya. Dosyaların 
2’si mağdur çocuk, 232’si suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	4320 sayılı yasaya muhalefet (Ailenin Korunmasına Dair Kanun);
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 115 Karakol, 1 Soruşturma, 14 Kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 130 dosya. Dosyaların 
118’i mağdur çocuk, 12’si suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	4926 sayılı yasaya muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu);
4 karakol, 15 kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 19 dosya. Dosyaların tümü suça sürük-

lenen çocuk hakkındadır.
•	6136 sayılı yasaya muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun);
27 karakol, 2 savcılık, 13 kovuşturma dosyası olmak üzere 42 dosya. Dosyaların 4’ü mağdur 

çocuk, 38’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Hırsızlık;
837 karakol,  200 soruşturma, 1298 kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 2335 dosya. Dos-

yaların 98’i mağdur çocuk, 2237’si suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Cinsel istismar;
209 karakol, 12 soruşturma, 116 kovuşturma olmak 337 dosya. Dosyaların 284’ü mağdur çocuk, 

53’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Darp;
193 karakol, 9 savcılık, 154 kovuşturma olmak üzere toplam 356 dosya. Dosyaların 83’ü mağdur 

çocuk, 273’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Adam öldürmeye teşebbüs;
2 karakol ve 6 kovuşturma dosyası olmak üzere toplam 8 dosya. Dosyaların 3’ü mağdur çocuk, 

5’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Kasten adam öldürme;
10 karakol, 1 soruşturma, 16 kovuşturma olmak üzere toplam 27 dosya. Dosyaların 9’u mağdur 

çocuk, 18’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Kasten yaralama;
735 karakol, 116 soruşturma ve 414 kovuşturma olmak üzere toplam 1265 dosya. Dosyaların 

542’si mağdur çocuk, 723’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Taksirle adam öldürme;
2 karakol, 11 kovuşturma olmak üzere toplam 13 dosya. Dosyaların 11’i mağdur çocuk, 2’si suça 

sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Taksirle yaralama;
235 karakol, 85 kovuşturma olmak üzere toplam 320 dosya. Dosyaların 284’ü mağdur çocuk, 

36’sı suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Tehdit;
68 karakol, 19 soruşturma, 33 dosya olmak üzere toplam 120 dosya. Dosyaların 85’i mağdur 

çocuk, 35’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Terk; 
5 kovuşturma dosyası. Dosyaların tümü mağdur çocuk hakkındadır.
•	Yaralamalı trafik kazası;
26 karakol, 1 soruşturma ve 1 kovuşturma dosyası olmak üzere 28 dosya. Dosyaların 20’si mağ-

dur çocuk, 8’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Zehirlenme;
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26 karakol ve 1 soruşturma dosyası olmak üzere 27 dosya. Dosyaların 24’ü mağdur çocuk, 3’ü 
suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Hakaret;
7 karakol, 6 soruşturma, 17 kovuşturma dosyası olmak üzere 30 dosya. Dosyaların 17’si mağ-

dur çocuk, 13’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Hürriyete karşı suçlar;
5 karakol, 1 soruşturma, 3 kovuşturma dosyası olmak üzere 9 dosya. Dosyaların 5’i mağdur 

çocuk, 4’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	İftira;
3 soruşturma, 5 kovuşturma dosyası olmak üzere 8 dosya. Dosyaların 3’ü mağdur çocuk, 5’i 

suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	İntihar;
7 karakol dosyası olmak üzere. Dosyaların tümü mağdur çocuk hakkındadır.
•	İntihara teşebbüs;
46 karakol, 1 kovuşturma dosyası olmak üzere 47 dosya. Dosyaların 46’sı mağdur çocuk, 1’i 

suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Uyuşturucu madde imal ve ticareti;
64 karakol, 33 soruşturma, 124 kovuşturma dosyası olmak üzere 221 dosya. Dosyaların tümü 

suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak;
36 karakol, 1 soruşturma, 31 kovuşturma dosyası olmak üzere 68 dosya. Dosyaların 1’i mağdur 

çocuk, 66’sı suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Yağma (gasp);
158 Karakol, 11 soruşturma, 155 kovuşturma dosyası olmak üzere 324 dosya. Dosyaların 119’u 

mağdur çocuk, 205’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Müessir fiil;
11 karakol, 3 soruşturma, 38 kovuşturma dosyası olmak üzere 52 dosya. Dosyaların 45’i mağ-

dur çocuk, 7’si suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Mala zarar verme;
21 karakol, 9 soruşturma, 37 kovuşturma dosyası olmak üzere 67 dosya. Dosyaların 3’ü mağ-

dur çocuk, 64’ü suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma;
24 karakol, 2 soruşturma, 19 kovuşturma dosyası olmak üzere 45 dosya. Dosyaların 40’ı mağ-

dur çocuk, 5’i suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması;
23 karakol, 1 soruşturma, 2 kovuşturma dosyası olmak üzere 26 dosya. Dosyaların 20’si mağ-

dur çocuk, 6’sı suça sürüklenen çocuk hakkındadır.
•	Görevli memura mukavemet;
19 karakol, 2 soruşturma, 20 kovuşturma dosyası olmak üzere 41 dosya. Dosyaların tümü suça 

sürüklenen çocuk hakkındadır.
• Diğer suçlar;
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249 karakol, 94 soruşturma, 415 kovuşturma dosyası olmak üzere 758 dosya. Dosyaların 320’si 
mağdur çocuk, 440’ı suça sürüklenen çocuk hakkındadır.

Belirlenen sayısal veriler, yalnızca Otomatik CMK Atama Sistemi (OCAS) üzerinden tespit edi-
len dosyalara aittir.”7     

Raporlama döneminde, Çocuğa Özgü Adalet Sistemi başlığı altında tespit edebildiğimiz hak 
ihlallerinin çoğunlukla, çocuğun kendini ilgilendiren konularda içinde yer aldığı toplantı ve gös-
terilere müdahalelerde ortaya çıktığı görülmektedir. ÇHS’ nin, çocuğun katılım ve ifade hakkıyla 
ilgili düzenlemeleri, çocuklara ilgili durumlarda uygun araçlarla kendilerini özgürce ifade edebile-
ceklerini belirtmektedir. Ancak hem ifade özgürlüğü hem de çocuğa özgü adalet sistemi süreçleri 
devlet tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun bir şekilde yapılandırılmadığı için çocuklara 
yapılan her müdahale çocuk hakları ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili yükümlülükleri bağlamında;

Gözaltına alma başlığı altında 12 çocuğun etkilendiği 5 ayrı olayda devletin ihmali görülmüş 
olup, 243 çocuğun etkilendiği 25 olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.

Ceza; başlığı altında 22 çocuğun etkilendiği 14 olayda devletin ihmali görülmüştür.

Tutuklama; başlığı altında 10 çocuğun etkilendiği 9 ayrı olayda devletin ihmali görülmüş 
olup, 80 çocuğun etkilendiği 25 olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.

SAĞLIK HAKKI

ÇHS’nin 24. Maddesi devletlerin çocuğun tüm sağlık süreçlerinden en iyi şekilde yararlanması 
için gerekli tüm önlem ve hizmetleri yerine getirmeleri gerektiğini belirtir.

Sözleşmenin ilgili maddesi göz önünde bulundurularak yaptığımız medya izlemesi sonucunda 
2623 çocuğun etkilendiği 35 olayda devletin ihmali olduğu tespit edilmiştir. Sağlık hakkıyla 
ilgili istatistiklere okul sütü projesinden etkilenen çocuklar da dâhil edilmiştir.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE GÖRMEME HAKKI

ÇHS’ nin 37. Maddesi, hiçbir çocuğun işkence veya zalimce bir muameleye tabi tutulamaya-
cağını ve devletin bu konularda çocukların sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü koruyucu ve 
önleyici çalışmaları yapması gerektiğini belirtir.

7 Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi görüşme notlarıdır, istatistikler yalnızca Diyarbakır iline aittir.
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Türkiye’de aile içinde, eğitim ortamında ve çocukların yaşamlarını sürdürdükleri kapalı kurum-
larda (cezaevleri ve bakım evleri vb) çocuklara yönelik şiddet ile ilgili veriler bulunmamaktadır. 
Ancak çocuk şiddetinin yaygın olduğuna ilişkin tespitler yapılmaktadır. İlgili kamu otoriteleri bu 
alanda izleme yapmamaktadır ya da sonuçları kamuoyu ile paylaşmamaktadır.

Sözleşmenin 37. Maddesi kapsamında yapmış olduğumuz internet medyası izlemesi sonucun-
da; 9 çocuğun etkilendiği 4 olay ile çocuk sayısının belli olmadığı 4 olayda da devletin fiili 
ihlali olduğu tespit edilmiştir. 

SİLAHLI ÇATIŞMA ORTAMINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKI

ÇHS’ nin 3. Maddesi çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararının temel düşün-
ce olduğunu 6. Maddesi ise her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu belirtir. Ayrıca 
Sözleşmenin 38. Maddesi taraf devletlerin,  silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve 
bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi almaları gerektiğini ortaya koyar.

Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda; devletin çatışmalı süreçlerde çocukların korun-
masına yönelik ek tedbirler ve koruma mekanizmaları oluşturması gerektiği ve yaşanan toplum-
sal eylemlere yönelik geliştirilen güvenlik tedbirlerinin çocuklar göz önünde bulundurularak çok 
hassas bir yaklaşımla belirlenmesi gerektiği açıktır. Türkiye’de devletin ilgili kurumları yukarıda 
belirtilen hassasiyetler noktasında herhangi bir önlem almaktan çok ilgili sözleşme hükümlerini 
ihlal edecek yöntem ve yaklaşımlar sergilemektedirler.

Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması başlığı altında yaptığımız medya izlemesi so-
nucunda 4 çocuğun etkilendiği 3 ayrı olayda devletin ihmali tespit edilmiş olup, 32 çocuğun 
etkilendiği 21 ayrı olayda devletin fiili ihlali tespit edilmiştir.



26

ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2012 | GÖÇ VAKFI

TALEP VE ÖNERİLER:

√ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle tam uyumlu hale ge-
tirmelidir.
√ Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılarak gerek-

li önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.
√ TÜİK istatistiklerinde çocuklar görünür kılınmalıdır. İstatistikler 0–18 yaş grubuna ilişkin veri-

lerin net olarak görülebileceği yöntemler ve yaş aralıkları bazında toplanmalıdır.
√ Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda BM Çocuk Hakları Komitesinin tavsiyeleri 

ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır.
√ Çocuk hakları ihlallerinin gerçekleştiği alanlarda önleyici tedbirler ve desteklere öncelik veril-

meli, ihlallerin önlenmesinde tek yöntem olarak ailelerin cezalandırılması kullanılmamalıdır.
√ Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal süreçlerden en yüksek düzeyde yararlanabilmesi-

nin önünü açacak düzenlemelerin ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir. 
√ Sokakta çalışan çocuklar sorununun ÇHS kapsamında, ailelere de gerekli destekler sağlana-

cak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
√ ÇHS’ nin bireysel başvuru hakkı ile ilgili ek protokolü onaylanmalıdır.
√ Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması Hakkı çerçevesinde ilgili kurumlar ‘Çocuğun 

Yüksek Yararı’ ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır.
√ Çocukların yaşadığı kapalı kurumların, çocuk haklarına uygun mekânlara dönüştürülmesi için 

acil girişimler gerçekleştirilmelidir. 
√ Çocukların bulunduğu tüm kapalı kurumlar bağımsız sivil izlemeye açılmalıdır.
√ Çocukların aile ve toplum içinde çocuk haklarına uygun bir yaşam sürebilmesi için gerekli 

ekonomik, sosyal ve eğitimle ilgili desteklerin ivedilikle yapılandırılması gerekmektedir. 
√ ÇHS’ ye konulan çekinceler kaldırarak, anadilde eğitim başta olmak üzere, çocukların top-

lumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıl-
malıdır. 
√ Öncelik sivillere açık bölgelere verilerek Kara Mayınları temizlenmeli ve temizleme sürecinde 

gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. 
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RAPORA KONU OLAN HABER ÖZETLERİ 

YAŞAM HAKKI İHLAL HABERLERİ

ÖLÜM

1. Antep’te Soba Faciası: Anne İle 4 Çocuğu Öldü: Antep’te sobadan sızan karbon monoksit 
gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

2. Belediye Aklandı, Suçlu Aile: Malatya’da evinin önünden geçen açık su kanalına düşen 5 
yaşındaki Sedef Kömürgöz hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti davada belediyeyi değil Sedef’ in 
ailesini suçlu buldu.

3. 10 Yaşındaki Çocuk Greyderin Altında Kalarak Yaşamını Yitirdi: Bitlis’te Bitlis Belediyesi 
tarafından Mahallebaşı Semtinde karla mücadele ve yol genişletme çalışmaları sırasında 10 ya-
şındaki Mahmut Önal adlı çocuk belediyeye ait greyderin altında kalarak yaşamını yitirdi.

4. Babası Tarafından Dövülen Çocuk Öldü: Babası tarafından darp edilen 1 yaşındaki Ali B.  
tedavisi bittikten sonra taburcu edildi. Taburcu edildikten 1 hafta sonra tekrar babası tarafından 
darp edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali B. Hastaneye götürülürken yolda yaşamını yi-
tirdi.

5. Dicle Nehrine Düşen Çocuk Kayboldu: Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde arkadaşlarıyla sokakta 
oynayan 4 yaşındaki İshak Dansık ayağına bulaşan çamuru silmek için Dicle nehri kıyısına indi. 
Ayaklarındaki çamuru yıkarken dengesini kaybederek suya düşen küçük çocuk akıntıya kapılarak 
suda kayboldu.

6. Van’da Çadır Faciası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti: Erçek Beldesi’nde bir ailenin kaldığı 
çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

7. Televizyon Patladı 5 Yaşındaki Çocuk Öldü: Adana’da bir evde elektrikli ısıtıcıyla aynı prize 
bağlı televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında 5 yaşındaki Özgür Durgaç yanarak öldü.

8. Bacaya Sıkışan Çocuk Dondu: Kahramanmaraş Elbistan’da evde kimse yokken tek katlı olan 
evlerine bacadan girmek istedi. Bacadan girmeye çalışan küçük çocuk bacada sıkışarak can verdi.

9. Nusaybin’de Üzerine Elektrik Direği Düşen Çocuk Öldü: Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 4 
yaşındaki bir çocuk, elektrik direklerinin yenilenmesi çalışmaları sırasında kesilen bir direğin üze-
rine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

10. Yavrumu Ellerimle Giydirdiğim Kırmızı Kazaktan Tanıdım: İzmir’de boş arsada park hâ-
linde duran bir araçta çıkan yangında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun nasıl 
öldüğü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

11. Aydın’da Trenin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde Nazilli’den 
Denizli yönüne giden bir trenin çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti.

12. Evde Çıkan Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Öldü: Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde elektrik sobası-
nın devrilmesiyle çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

13. Diyarbakır’da Yangın: 6 Ölü, 2 Yaralanma: Diyarbakır’ın Eğil İlçesine bağlı Ilgın Köyünde 
bir evde çıkan yangında aynı aileden 4’ü çocuk 6 kişi öldü, 2 çocuk da yaralandı.
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14. Antep’te Soba Faciası; 2’si Çocuk 4 Kişi Öldü: Gaziantep’te 8 Şubat Mahallesinde çocukla-
rı üşümesin diye akşam geç saatte sobayı yakan anne bir süre sonra uykuya daldı. Sobadan sızan 
karbon monoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

15. Derede Ölü Bebek Bulunması, 8 Gözaltı: Karabük’te yeni doğmuş bebeğin derede ölü 
bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 5 kişi daha gözaltına alındı.  Edinilen 
bilgiye göre, düşük yaptığı gerekçesi ile Karabük Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran Yağmur 
G’den şüphelenen doktorun durumu jandarmaya bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma 
kapsamında Yağmur G. ve eşi Numan G. çiftin yakınları Safiye G. (42), Leyla K. (36), Ömer G. (16), 
Nevzat G. (17) ve Burak G. (15) de gözaltına alındı.

16. Elektrik Akımına Kapılan Küçük Çocuk Öldü: Aydın’da dışarıda oyun oynayan 8 yaşındaki 
Nurcan Sarıoğlu başka bir eve giden elektrik telinden akıma kapıldı. Küçük kız olay yerinde haya-
tını kaybederken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17. Otobüs Kapısına Sıkışan Çocuk Öldü: Foça İlçe Garajı’nda park hâlinde bulunan babasına 
ait otobüse binen 4 yaşındaki çocuk otomatik kapıyı içerden kapatarak dışarı çıkmak istedi. Dışarı 
çıkarken kapıya sıkışan küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18. Sulama Kanalına Düşen Çocuk Öldü: Alakoyun Mahallesinde çadırda yaşayan ailenin 3 
yaşındaki çocukları ortadan kayboldu. Kaybolan 3 yaşındaki çocuklarını çevrede arayan aile ço-
cuklarının cenazesini sulama kanalında buldu.

19. Kars’ta Üzerine Sıcak Su Dökülen Çocuk Öldü: Kars’ta evde oyun oynadığı sırada üzerine 
sobanın üzerinde bulunan sıcak su dökülen çocuk feci şekilde yaralandı. Ailesi tarafından Kars 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuk kurtarılamadı.

20. Ev Yangınında 8 Yaşındaki Çocuk Öldü: Mersin’in Kuşçular Köyünde sobadan sıçrayan 
kıvılcımların halıyı tutuşturmasıyla çıkan yangında 8 yaşındaki Muhammed Ali Doğan hayatını 
kaybetti.

21. Malatya’da TIR’ın Çarptığı Çocuk, Öldü: Teyzesi ile beraber durakta beklerken teyzesinin 
dalgınlığından faydalanarak çevre yoluna çıkan 5 yaşındaki çocuk tır çarpması sonucu hayatını 
kaybetti.

22. Tüfekle Oynayan Çocuk Öldü: Siirt’in Sarıtepe (Madar) Köyü’nde evlerinin bir odasında 
av tüfeği ile oynayan Şirin Kaya (13) adlı çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ailesi 
tarafından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya yaşamını yitirdi.

23. 5 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonunun Altında Kaldı: Bahçelievler Semtinde evlerinin arka 
sokağında arkadaşlarıyla oyun oynarken çöp kamyonunun altında kalan küçük kız hayatını kay-
betti.

24. Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Manisa’nın Selendi İlçesine bağlı Kazıklı 
Köyünde traktörün önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk traktörün kendiliğinden hareket et-
mesiyle traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

25. Uşak’ta Yangın Faciası: 3’ü Çocuk 4 Ölü: Uşakta bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu 
hayatını kaybetti.

26. Havalandırma Boşluğuna Düşen Çocuk Öldü: Ordu’nun Fatsa İlçesinde beşinci kattan ha-
valandırma boşluğuna düşen 9 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.
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27. Otomobilin Altında Kalan Çocuk Öldü: Karabük’te evlerinin önündeki sokakta oyun oy-
narken otomobilin altında kalan 5 yaşındaki Dilara hayatını kaybetti.

28. Kamyonun Çarptığı Çocuk Öldü: Adana’nın Yüreğir İlçesinde evlerinin önünde oyun oyna-
yan 4 yaşındaki Ümran geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

29. 50 Metreden Gölet’e Düşen Çocuk Öldü: Samandağ İlçesi’nde arkadaşlarıyla gezintiye 
çıkan 16 yaşındaki çocuk ayağının kayması sonucu 50 metrelik uçurumdan sulama göletine dü-
şerek hayatını kaybetti.

30. Dörtyol’da Yangın; 2 Kardeş Öldü: Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde annelerinin ekmek almaya 
gittiği sırada evde çıkan yangında 3 yaşındaki Melek ve 2 aylık Osman hayatını kaybetti.

31. Düğünde Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuk Öldü: Adana’da bir düğünde havaya ateş 
açılması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

32. Çobanlık Yapan Baba-Kızın Cesetleri Bulundu: Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu 
Beldesi İlkadım Köyü’nde çobanlık yapan İsmail Akın ile kızı Berfin Akın,  öldürülmüş olarak bu-
lundu.

33. Kapının Altında Kalan Çocuk Öldü: Hassa İlçesi’nde hafta sonu tatili için annesiyle birlikte 
dedesinin evine gelen 3,5 yaşındaki çocuk bahçede oyun oynarken raylı bahçe kapısının üzerine 
düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

34. Kırklareli’de Traktörden Düşen Çocuk Öldü: Kışlacık köyünde, amcası Öner Taktay’ın kul-
landığı traktöre binen Veli Taktay (10) bir süre sonra dengesini kaybederek traktörden düşerek 
hayatını kaybetti.

35. Erzurum’da Başına Buz Kütlesi Düşen Çocuk Öldü: Erzurum’da arkadaşlarıyla birlikte ev-
lerinin önünde oyun oynarken başına buz sarkıtı düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

36. 4 Yaşındaki Çocuk Dumandan Zehirlenerek Öldü: Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne bağlı 
Yavrudoğan Köyünde bir evin ahırında çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek 
hayatını kaybetti.

37. Tüfekle Oynayan Çocuk Kardeşini Öldürdü: Alanya İlçesi’ne bağlı Deretürbelinas Köyü’n-
de ikamet eden inşaat işçisi M.A.G’nin 14 yaşındaki oğlu K.G, saat 18.00 sıralarında av tüfeğiyle 
oynarken 11 yaşındaki kardeşi S.G’yi elmacık kemiğinden vurdu. İlkokul öğrencisi S.G, olay yerin-
de hayatını kaybederken abisi K.G, gözaltına alındı.

38. 6 Yaşındaki Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti: Merkez Sanayi Mahallesinde otomobilin 
çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanma olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahale-
lere rağmen kurtarılamadı.

39. Mardin’de Çatışma; 2 Çocuk Öldü: Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi İlka-
dım Köyü’nde iki aile arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 çocuk öldü, çok sayıda 
yaralanma olduğu bildirildi.

40. Gölete Düşen Çocuk Boğuldu: İstanbul Maltepe’de arkadaşlarıyla geldiği göletin kena-
rında otururken dengesini kaybedip suya düşen 13 yaşındaki çocuk çevrede bulunan bir tanker 
sürücüsü tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen 
13 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

41. 16 Yaşındaki Göktuğ, Kazada Öldü: Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde babası ile tar-
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tıştıktan sonra evden çıkan 16 yaşındaki çocuğa, gece geç saatlerde Tekirdağ yolunda dolaştığı 
sırada bir araç çarpıp kaçtı. Yolda devriye gezen Jandarma ekiplerinin fark ettiği çocuğun öldüğü 
öğrenildi.

42. 9 Aylık Çocuk Yangında Öldü: Şanlıurfa Siverek İlçesi’ne bağlı Batman Köyü mezrasında 
elektrik kontağı nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında 9 aylık E.D. hayatını kaybetti.

43. Keçiören’de Doğalgaz Zehirlenmesi; 1’i Çocuk 5 Kişi Öldü: Ankara Keçiören Şefkat Mahalle-
si’nde bir evde doğalgaz sızıntısı sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

44. Maç Dönüşü Kaza Yaptılar; 1 Çocuk Öldü: Erzurum’da bir ilköğretim okulunun bayan voley-
bol takımı sporcularını taşıyan Cizre Belediye’sine ait midibüsün devrilmesi sonucu 13 yaşındaki 
bir çocuk öldü, 20 kişi ise yaralandı.

45. Traktörün Altında Kalan Çocuk Öldü: Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi’nde okuldan çıktıktan 
sonra yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk traktörün altında 
kalarak hayatını kaybetti.

46. Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: İzmir - Konak İlçesi Yenişehir Semtinde evle-
rinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk ticari taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hasta-
nede bir hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

47. Fosseptik Çukuruna Düşen Çocuk Öldü: Van’da Seyrantepe Mahallesinde Küme Evler 3. 
Sokakta evin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk üstü açık fosseptik çukuruna düşerek 
hayatını kaybetti.

48. İki Kardeş Yangında Öldü: Aksaray’da Pınar Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında 
3 ve 5 yaşlarında iki kardeş ağır yaralanma olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müda-
halelere rağmen çocuklar hayatını kaybetti.

49. Fethiye’de Traktörün Altında Kalan Çocuk Öldü: Fethiye’nin Kemer Beldesi Ortaköy Köyü’n-
de Süleyman İlden’in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan 15 yaşındaki 
Mehmet İlden hayatını kaybetti.

50. İlköğretim Öğrencisinin Korkunç İntiharı: Mersin’de ilköğretim 5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki 
çocuk av tüfeğiyle intihar etti. Yakınları okula geç başladığı için kendisinden küçük çocuklarla 
aynı sınıfa gitmek zorunda kaldığını bu durumunda psikolojisini bozduğunu ifade etti.

51. Gölet’e Düşen Çocuğun Cesedi Bulundu: Kırşehir’in Akçakent İlçesi’nde yüzeyi buz tutan 
gölette buzun üzerinde kayarken buzun kırılmasıyla gölete düşen ve kaybolan Muhammed De-
miz’in cenazesine yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda ulaşıldı. 

52. Buz Tutan Gölet’e Düşen Çocuk Bulundu: Kütahya’nın Simav İlçesi’nde Kınık Köyü İlköğ-
retim Okulu öğrencisi Ömer Kadir Keskin’in (11),  Efir Köyü yakınındaki yüzeyi buz tutan sulama 
göletine düşmesinin ardından Jandarma ve köylüler tarafından başlatılan arama çalışmalarında 
11 yaşındaki çocuğun cenazesine ulaşıldı.

53. 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Arkadaşını Vurdu: Mardin’in Midyat İlçesi’nde, 12 yaşındaki ço-
cuk, babasının av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazayla ateş alması üzerine 10 yaşındaki arkadaşının 
ölümüne yol açtı.

54. 4 Yaşındaki Çocuk Gripten Mi Öldü: Antalya’da gribal enfeksiyona yakalanan 4 yaşındaki 
Zübeyde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde küçük çocuğun ölüm nedeni gribal enfeksiyo-
na bağlı yüksek ateş ve ishalden kaynaklandığı öğrenildi.
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55. 5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Öldü: Annesi mutfakta kendisine süt hazırladığı sıra-
da 5. kattaki evlerinin penceresine çıkan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek beton zemine 
düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

56. Cinnet Geçiren Öğretmen 3 Çocuğunu Öldürdü: Diyarbakır’da psikolojik tedavi gören öğ-
retmen 33 yaşındaki N.S, bu sabaha karşı eşi ve 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra, oturduğu 
binanın dördüncü katından atlayarak intihara kalkıştı.

57. 13 Yaşındaki Çocuk Top Oynarken Öldü: Kâhta İlçesi’nde arkadaşlarıyla futbol oynarken 
düşerek baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Ramazan müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde kafasında kırık tespit edilen Ramazan’ın astım hastalığı ol-
duğu öğrenildi.

58. Ankara’da 2 Çocuk Zehirlenip Öldü: Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde sobadan sızan karbon 
monoksit gazından zehirlenen 5 ve 2 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

59. Şanlıurfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü: Şanlıurfa’nın Harran İlçesi Balkat Köyü’nde 
yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

60. 4 Gündür Kayıp Olan Çocuk Ölü Bulundu: Reyhanlı İlçesi’nde arkadaşlarıyla oynamaya 
gittikten sonra bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk 4 gün sonra evlerinin yakınındaki 
içi su dolu çukurda ölü bulundu.

61. Tarım İlacı İçen Çocuk Öldü: Samsun Yakakent ilçesi Mutaflı köyünde su zannederek şişede 
bulunan tarım ilacını içen 2 yaşındaki Ece Nur Kapusuz, zehirlendi. Ailesi tarafından Alaçam Dev-
let Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.

62. Su Dolu Bidona Düşen Küçük Çocuk Öldü: Kastamonu’nun Taşköprü İlçesi’ndeki evlerinin 
bahçesinde oynadığı sırada su dolu bidona düşen 1 buçuk yaşındaki Berkay Karakaya, altı ay 
süren yaşam savaşını kaybetti.

63. Üzerine Değirmen Taşı Devrilen Çocuk Öldü: Konya’nın Bozkır İlçesi’nde oyun oynarken 
üzerine duvara dayalı olduğu belirtilen değirmen taşı devrilen çocuk hayatını kaybetti.

64. Ankara’da Yangın Faciası; 1 Çocuk Öldü, 2 Çocuk Ağır Yaralandı: Ankara Mamak’ta oğlu-
nun karnesini almak için okula giden anne evde bıraktığı 2’si ikiz 3 çocuk elektrikli sobadan kay-
naklanan yangında ağır yaralandı. Yaralanan ikizlerden biri hastane yolunda hayatını kaybetti.

65. Antalya’da Trafik Kazası; 1 Ölü–1 Yaralı: Korkuteli’ne bağlı Sülekler Köyü İlköğretim Oku-
lu’nda taşımalı olarak öğrenim gören İsmail Sarı (12) ve Volkan Sarı (8) kardeşler, Sülekler Yay-
lası’nda servis otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden gelen 
aracın altında kaldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

66. 12’nci Kattan Düşen Çocuk Öldü: Kayseri’de annesiyle beraber misafirliğe gittikleri 12’nci 
kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

67. Yanan Gecekonduda 3 Yaşındaki Çocuk Öldü: İstanbul Kâğıthane’de 4 kişilik bir ailenin 
yaşadığı gecekonduda çıkan yangında, kilitli odada mahsur kalan 3 yaşındaki bir çocuk yanarak 
hayatını kaybetti.

68. Park Hâlindeki Araç Yandı; 1 Çocuk Öldü: Ailenin 2 ve 3 yaşında çocukları kapattığı oto-
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mobil alev alev yandı. Otomobildeki çocuklardan 3 yaşındaki Baran araçtan çıkmayı başarırken 
kardeşi o kadar şanslı değildi. Araçtan çıkamayan 2 yaşındaki çocuk yanarak can verdi.

69. Hastane Bahçesinde Göz Göre Öldürdüler: Şırnak’ın İdil İlçesi’nde bulaşıcı menenjit has-
talığına yakalanan 2 yaşındaki Muhammet Erşek, götürüldüğü Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi’nde yer yokluğu nedeniyle alınmayınca, hastane bahçesindeki ambulansta can verdi.

70. Bir Çocuk Daha Bedenini Ateşe Verdi: Kayapınar İlçesi’ne bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde, 
Ferhat Dinç (15) adlı bir çocuk bedenini ateşe verdi. Dinç’in ailesi çocuklarının PKK Lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için eylem yapmış olabileceğini belirtiyor.

71. Fatih’te Çıkan Yangında 1 Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Fatih Küçükpazar’da 3 katlı bi-
nada çıkan yangında, bekâr evi olarak kullanılan çatı katındaki 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin, 
Diyarbakır’dan çalışmak için İstanbul’a gelen kardeş ve amca çocukları olduğu anlaşıldı.

72. Uşak’ta İki Liseli Kız Bıçakla Kavga Etti, Biri Öldü: Uşak’ta, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve 
Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri arasında ‘erkek meselesi’ yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavga-
ya dönüştü. 15 yaşındaki F.K., 16 yaşındaki Zülfü Çelik adlı kızı boynundan ve karnından bıçakladı. 
Çelik kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kaçan F.K. evinde gözaltına alındı.

73. Tahta Bariyer Yerine Ağ Olsaydı Ölmezdi: Erzurum’da antrenman sırasında düşerek tahta 
kar bariyerine çarpıp 17 yaşında ölen milli sporcu Aslı Nemutlu’nun ölümüne ilişkin savcılık, tahta 
bariyerlerin önünde bulunmayan ağlarla ilgili soruşturma başlattı.

74. 3 Yaşındaki Çocuk Soba Kurbanı Oldu: Konya’da bir evde sobanın borusu devrilince odada 
uyuyan 3 yaşındaki çocuk, karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

75. Gaziantep’te Soba Zehirlenmesinde Bir Çocuk Öldü: Gaziantep’te sobadan sızan karbon 
monoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Burcu Çoban hayatını kaybetti. Burcu Çoban’nın an-
nesi ve 10 yaşındaki kardeşi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

76. Sinop’ta Dehşet: Yeni doğan bebeklerini ormanlık alana terk eden ve yabani hayvanlar 
tarafından parçalanarak ölümüne yol açan anne baba tutuklandı.

77. 15 Yaşındaki Fadime’nin Sır İntiharı: Denizli’de, 15 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi 
Fadime Gürpınar, evlerinde annesinin eşarbıyla kendini tavana asarak intihar etti. Polis, genç 
kızın intiharını araştırıyor.

78. Amcaoğluyla Evlendirilmek İstenen 15 Yaşındaki Kız İntihar Etti: Şanlıurfa’nın Hilvan 
İlçesi’nde, amcasının oğlu ile evlendirilmek istenen ve hafta sonu düğünü yapılacak olan 15 ya-
şındaki H.C., av tüfeği ile intihar etti.

79. Freni Patlayan Servis Aracı Şarampole Yuvarlandı; 3 Ölü: Balıkesir’in Savaştepe ilçesin-
de, taşımalı eğitime öğrenci götüren servis midibüsü şarampole uçtu. Kazada 3 öğrenci hayatını 
kaybetti, 20 öğrenci yaralandı.

80. Babasından 4 Gün Sonra Kazada Öldü: Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde 4 gün önce geçirdiği 
trafik kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Mücahit Yılmaz’ın 4 yaşındaki oğlu Efecan Yılmaz 
da, bugün kent merkezinde kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

81. Öğrenci Servisi TIR İle Çarpıştı: Bursa’nın İznik ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması 
sonucu 1 öğrenci öldü, minibüs sürücüsü ile 18 öğrenci yaralandı.

82. 6 Yaşındaki Çocuk Su Kuyusuna Düştü: Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuk 
oynamak için indiği bahçede, üzeri kartonla örtülü yaklaşık 70 metre derinlikteki kuyuya düşerek 
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hayatını kaybetti.
83. Kanalizasyon Çukuruna Düşen Çocuk Öldü: Balıkesir’in Manyas ilçesi Çakırca köyünde, 

cami tuvaletinin kanalizasyon çukuruna düşen çocuk, öldü.
84. 17 Yaşındaki Gencin Korkunç Ölümü: Adana’da demir doğrama atölyesinde çalışan 17 ya-

şındaki çocuk asansörde taşıdığı pencere demirinin asansör boşluğuna takılması sonucu boynu 
kırılarak hayatını kaybetti.

85. Silahla Oynayan Çocuk Öldü: Mersin’in Akdeniz ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oyna-
yan 13 yaşındaki çocuk tüfeğin kazayla patlaması sonucu hayatını kaybetti.

86. Ordu Artığı Bitlis’te Can Aldı: Bitlis’in Hizan ilçesinde askerlerin arazide bıraktıkları askeri 
malzemenin patlaması sonucu 1 çocuk öldü 1 çocuk ise ağır yaralandı. Yaralı çocuğun hayati teh-
likesinin devam ettiği öğrenildi. 

87. İneğin Sürüklediği Çocuk Öldü: Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’nde, otlattığı ineğin boynundaki 
ipi beline bağlayan 8 yaşındaki Servet Salan, ürken ineğin kaçmasıyla peşinden sürüklenerek 
öldü. 

88. 5 Yaşındaki Çocuk Kazada Can Verdi: Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında karşı-
dan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Çocuk yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı.

89. 12 Yaşındaki Çocuk TIR’ın Altında Kaldı: Şırnak’ın Silopi ilçesinde yolun karşısına geçmeye 
çalışan 12 yaşındaki çocuk, TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.

90. 13 Yaşındaki Çocuk Top Oynarken Öldü: Adana’nın Seyhan ilçesi Gül bahçesi Mahallesi’n-
de oturan 80. Yıl İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Şehmus Karakurt (13), evlerinin bahçesinde 
akrabalarının çocuklarıyla futbol oynadığı sırada aniden fenalaştı. Babası Cemal Karakurt tarafın-
dan Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmaya çalışılan Karakurt yolda 
hayatını kaybetti.

91. 5 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu: Malatya Arapgir’de ı Mehmet Akif Mahallesi’ndeki 
evlerinin bahçesinde oynarken dengesini kaybederek 1,5 metre derinliğindeki havuza düşen Fa-
tih Mut boğuldu.

92. Arkadaşlarıyla Gölete Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Manisa’da, okul çıkışı yüzmek 
için 3 arkadaşı ile gölete giren 14 yaşındaki Mert İlçi, boğularak hayatını kaybetti.

93. Kibritle Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk, Çıkan Yangında Öldü: İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 
havalanması için balkona dökülen yatak yünlerinin içinde kibritle oynayan 4 yaşındaki çocuk, 
çıkan yangında hayatını kaybetti.

94. Aşiretler Çatıştı, 13 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şırnak’ın İdil İlçesi’nde dün gece ‘Kefir’ ve 
‘Mehcooğulları’ aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 13 yaşındaki Ali Dalmış silahla vuru-
larak öldürüldü.

95. 2 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Öldü: Malatya Arguvan ilçesi Bozburun köyünde 
meydana geldi. Fetullah Ş. (2) isimli çocuk, park hâlindeki traktörün üzerinde oynarken, debriyaj 
pedalına bastı. Traktörün hareket etmesiyle dengesini kaybeden çocuk, traktörün arka tekerleri-
nin bulunduğu yere düşünce, teker ile zemin arasına sıkıştı.

96. Amcası El Frenini Çekmeyi Unutunca 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şanlıurfa Akçakale’de 2 
yaşındaki çocuk, amcasının el frenini çekmeden park ettiği minibüsün altında kalarak hayatını 
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kaybetti.
97. Kilis’te 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü: Kilis’te Barış Mahallesi’nde, bir 

apartmanın dördüncü katındaki balkondan aşağıya sarkan Zeki Aydın (2), dengesini kaybederek 
düştü. Ailesi tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Zeki Aydın, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı

98. Irmağa Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Kayboldu: Adana’nın Kozan ilçesinde 26 mayıs günü 
ırmağa düşen 2 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan aramalarda 10 Mayıs’ ta 
küçük çocuğun cenazesi bulundu

99. 8 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Arkadaşını Öldürdü: Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde 8 
yaşındaki K.B.S., oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı 8 yaşındaki Hâlil Çam’ın ölü-
müne neden oldu.

100. Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Alınan bilgiye göre, Adıyaman TOKİ konut-
larında bulunan bir apartmanın 4. katındaki evlerinde balkona çıkan Burak Tunç (2), tırmandığı 
balkon demirlerinden yere düştü.

101. Elektrik Akımına Kapılan 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Hakkâri’nin Yüksekova 
ilçesinde 10 yaşında bir çocuğun elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen 
bilgilere göre; bugün öğlen saatlerinde Yeni mahallede bulunan evlerinde Berat Karay (10) isimli 
çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

102. Acımasızca Dövülen Minik Semanur Kurtarılamadı: Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası 
Mehmet Çiçek’in “Ranzadan düştü” diyerek hastaneye getirdiği, kafatasında çatlak, vücudunda 
ısırık izleri, kırıklar ve morluklar bulunan 2 yaşındaki Semanur Çiçek, yaşamını yitirdi

103. Servis Aracı 2 Yaşındaki Çocuğu Ezdi: Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Atatürk mahallesi 
Vatan caddesinde Bir öğrenci servisinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü.

104. 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu: Sorgun’a bağlı Yaycılar köyünde, evlerinin bahçe-
sindeki havuzun kenarında oynayan 2 yaşındaki Hacı Osman Reçber, dengesini kaybederek suya 
düşen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

105. Bisikletten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Antalya’da evlerinin önünde bisiklete binen 
9 yaşındaki Bayram Borluk, dengesini kaybedince düştü. Evinin yolunu tutan Borluk, gece fena-
laşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada bisikletin gidonunun karaciğerini parçala-
dığı ortaya çıkan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

106. 14 Yaşındaki Çocuk Gölette Boğuldu: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde serinlemek için gölete 
giren 14 yaşındaki çocuk, arkadaşlarının gözleri önünde boğuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine 
Çorlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri ile sivil savunma arama kur-
tarma ekipleri bölgeye sevk edildi.  Gölete giren iki deniz polisi, kıyıdan yaklaşık 6 metre açıkta 
Taner Kurt’un cansız bedenine ulaştı. 

107. Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu: Samsun’un Asarcık ilçesinde çobanlık yapan babası İlyas 
Arıkan’ın hayvanları otlattığı bölgeye gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 2,5 yaşındaki 
erkek çocuğu, evinin 2 kilometre uzağındaki derede ölü bulundu.

108. Kola Peşinde Ölüme Gitti: 5 buçuk yaşındaki çocuk, kola almak için caddenin karşısındaki 
markete giden babasının arkasından yola fırlayınca hızla gelen bir otomobilin altında kalarak feci 
şekilde can verdi.
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109. 15 Yaşındaki Çocuk Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu: Burdur’un Bucak İlçesi’nde 
serinlemek için gölete giren iki kardeşten 15 yaşındaki Muhammet Pak boğularak öldü. Sudan 
çıkarılan Muhammet Pak’ın cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

110. Otomobil Kanala Uçtu: 2 Çocuk Kayıp: Malatya’da bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, 
sulama kanalına uçtu. Kaza esnasında araçta bulunan anne ve babanın araçtan çıkabildiği ancak, 
araçta bulunan 2 çocuğun ise kanaldaki akıntıya kapılması nedeniyle kurtarılamadığı bildirildi.

111. 2’si Çocuk 3 Kız Gölette Ölü Bulundu: Düzce’de hayvan otlatmak amacıyla evden ayrılan 
amca çocukları 3 kız, mantar toplamaya giden vatandaşlar tarafından gölette ölü olarak bulun-
du. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince cansız bedenleri göletten çıkarılan 3 kızın cenazeleri 
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Gümüşova Sağlık Ocağı’na 
kaldırıldı. 

112. Su Dolu Kovaya Düşen Çocuk Boğuldu: Sivas’ta Karşıyaka Mahallesindeki evlerinin önün-
de oynayan Elif Rüveyda Kanat (2), içi su dolu kovaya düştü. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

113. Rize’de Denize Giren Genç Boğuldu: Rize Pazar ilçesi Hamidiye eski aile plajında serinle-
mek için arkadaşlarıyla denize giren Ömer Kızılhan (17), bir ara suda battı. Çevredeki vatandaşlar 
tarafından çıkarılarak Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızılhan, müdahaleye rağmen kurta-
rılamadı. 

114. İranlı Genç, Sapanca Gölü’nde Boğuldu: Sakarya’da serinlemek için Sapanca Gölü’ne gi-
ren İran uyruklu 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi, arama kurtarma 
ekibi tarafından sudan çıkartıldı. Gencin cesedi, Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

115. Sulama Kanalına Düşen 2 Kişi Boğuldu: Samsunda Bafra ilçesinin Gazibeyli ile Derbent 
köyleri arasında yer alan DSİ’ye ait sulama kanalından tarlasına su almak isteyen Niyazi Koparan 
(16) ile kuzeni Aysun Koparan (22), kanala düşerek boğuldu

116. İki Genç Kız Denizde Boğuldu: Adana’da girdikleri denizde dalgalara kapılarak bir süre 
sürüklenen ve yardım isteyen kızları akrabaları ve vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Denizden çı-
karılan Zeynep Özdemir (17) ve Özge Yılmaz (20), kaldırıldıkları Karataş Devlet Hastanesi’ndeki 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

117. 17 Yaşındaki Genç Serinlemek İsterken Boğuldu: Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde ar-
kadaşı ile serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri’ne giren Hacı Akbaş (17), iddiaya göre suda batıp 
çıkmaya başladı. Akbaş, yanında bulunan arkadaşının tüm kurtarma çabalarına rağmen suda 
kayboldu. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hacı Akbaş’a 
sağlık ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen 
genç hayata döndürülemedi. 

118. Su Dolu Kazana Düşen Bebek Boğuldu: Muşta Murat paşa Mahallesi’nde yaşayan Şeker 
ailesinin 13 aylık bebeği Übeydullah Şeker, evde kimsenin olmadığı sırada banyoda bulunan içi 
su dolu kazana düştü. Yakınları tarafından bir süre sonra kazanın içinde fark edilen Şeker, Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 
kurtarılamayan Şeker’in cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
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119. Sulama Havuzuna Giren 2 Kardeş Boğuldu: Karaman’da serinlemek için sulama havu-
zuna giren 2 kardeş boğuldu. Çocukların cesedi, savcılık incelemesinden sonra Karaman Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı.

120. Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu:  Mersin Tarsus ilçesinde Hacı Ali Kalaycı (17), 
iki arkadaşıyla serinlemek amacıyla Topçu köyündeki gölete girdi. Kısa süre sonra Ali Kalaycı 
suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ve su altı arama ekipleri, 
Kalaycı’nın cesedine ulaştı.

121. Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu: Van’da serinlemek için göle giren 17 yaşındaki 
genç, yaşamını yitirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Korkmaz, ambulansla Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

122. Tekirdağ’da Denize Giren 2 Arkadaş Boğuldu: Tekirdağ’ın Barbaros beldesinde denize 
giren kardeşi ile arkadaşını kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki genç boğuldu, 13 yaşındaki arkada-
şını arama çalışmaları ise devam ediyor.

123. Balık Tutma Sevdası Acı Bitti: Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Barhal Çayı’nda balık tutmaya 
çalışan 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybederken, kendisini kurtarmaya çalışan babası 
ise kayboldu.

124. 13 Yaşındaki Çocuk İşkence Kurbanı: Gaziantep’te darp ve işkenceye maruz kalan 13 ya-
şındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özel bir hastaneye götürülen 13 ya-
şındaki Zekiye Dursun’un vücudunda darp ve işkence izleri fark eden sağlık görevlileri durumu 
polise bildirdi.

125. 10 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Can Verdi: Gaziantep’te Bisikletiyle kaldırımda 
giden Doğukan Olgun (10), bir anda kaldırımdan inerek yola çıktı ve bu sırada Elmacı Pazarı 
istikametine giden  minibüsün altında kaldı. Minibüste bulunan yolcular aşağı inerek yaralanan 
çocuğun yardımına koştu. Bu sırada çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, Doğukan’ın öldüğünü tespit edince, polis olay yerini güvenlik çemberine 
aldı.

126. Manisa’da Trenin Çarptığı Çocuk Öldü: Manisa’da Turgut Özal Mahallesi Mermerciler Si-
tesi arkasındaki tren yolunda hemzemin geçidin yaklaşık 50 metre ilerisinde raylara çıkan ve akli 
dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 16 yaşındaki Ömer Şahin’e, Manisa’nın Turgutlu ilçesinden 
İzmir’in Aliağa ilçesine sefer yapan yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, korkuluk demirle-
rinin yanına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şahin’in 
hayatını kaybettiğini belirledi.

127. Öğrencilerin Ölüm Oyunu: Esenyurt’ta özel bir yurtta kalan öğrenciler arasında oynanan 
kovalamaca oyunu ölümle sonuçlandı. Yurdun yemekhanesinde ekmek kesen B.A.’nın (15) elin-
deki bıçağa çarpan E.T. (16) göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti.

128. Tüfekle Oynayan Çocuk, Kuzeninin Ölümüne Neden Oldu: Kayseri Yahyalı ilçesi Ulupınar 
köyündeki Beşoluk Yaylası’nda, N.S. (12), kaldıkları çadırda babasına ait av tüfeğiyle oynarken 
yanına gelen amcasının kızı Ayşe S’nin (13) vurulmasına yol açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden 
Ayşe S’nin cesedi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

129. Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti: İstanbul Ataşehir’de aydınlatma di-
reğinin elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Ömer Güneşçelik hayatını kaybetti. Küçük çocuğun 
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cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na getirilirken, ailesi yetkililerden şikâyetçi olacak-
larını ifade etti.

130. Manavgat Irmağı’na Giren Çocuk Kayboldu: Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki Manavgat 
Irmağı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 8 yaşındaki Emrah Uğur’un cesedi, sahile vurdu. Sahil 
Güvenlik ve Antalya Deniz Polisi dalgıçlarının aradığı çocuğun cesedi, kaybolduğu yere yaklaşık 
6 kilometre mesafede, Titreyengöl mevkiinde bir otelin sahiline vurdu.

131. Yüksekova’da 8 Yaşındaki Çocuk Tırın Altında Kalarak Can Verdi: Hakkâri’nin Yüksekova 
ilçesi İpek yolu Dağlıca kavşağında meydana gelen kazada, 8 yaşındaki Aydın Ateş isimli bir ço-
cuk TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine çağrılan ambulansla çocuğun cansız 
bedeni Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

132. Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü: Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, evinin önünde oynayan 
2 yaşındaki Enes Özkan Özbudacı, minibüsün çarptı.  Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk öldü. 
Sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

133. 11 Yaşındaki Çocuk Irmakta Boğuldu: Sinop’un Durağan ilçesinde 11 yaşındaki ilköğretim 
öğrencisi ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Suyun yüzeyinde Melih’in cansız bedenini fark 
eden vatandaşlar, cesedi sudan çıkartarak jandarmaya haber verdi. Melih Yıldım’ın cansız bedeni 
Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

134. Cipin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Bursa’da Akçağlayan Mahallesi Ya-
şar Caddesi üzerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Doster’e (9) çarptı. 
Kaza anında paniğe kapılan sürücü frene basmak isterken gaza basınca park hâlindeki üç araca 
daha çarptı. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Serkan Doster, ambulans ile Şevket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. 

135. Kayıktan Düşen Çocuk Kurtarılamadı: Trabzon’un Ganita mevkiindeki deniz kenarında 
kayıkta çekirdek yediği sırada denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren Samet Temel (12) kaldırıl-
dığı hastanede kurtarılamadı.

136. Gercüş’te Damdan Düşen Çocuk Öldü: Batman Gercüş ilçesine bağlı Hisar beldesinin Sa-
panlı Mahallesi’nde oturan Hasine Şahin (4), evlerinin damında oynarken dengesini kaybederek 
düştü. Yakınları tarafından önce Gercüş Devlet Hastanesi’ne ardından Batman Bölge Devlet Has-
tanesi’ne sevk edilen çocuk kurtarılamadı.

137. 3 Yaşındaki Çocuk Su Kanalında Boğuldu: Samsun’un Vezirköprü ilçesinde oynarken su 
kanalına düşen 3 yaşındaki Ali Öz, sürüklenerek beton boruya sıkıştı. Buradan çıkmayı başarama-
yan küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

138. Beton Mikseri Çocuğa Çarptı: Erzincan”da meydana gelen trafik kazasında beton mikseri 
yoldan karşıya geçen 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.

139. Anne Dehşeti: Antalya’da 2 ve 3 yaşındaki iki oğlunu haşere ilacıyla zehirleyip öldürdük-
ten sonra bir otomobilin önüne atlayarak yaşamına son vermek isteyen 26 yaşındaki F.D., hafif 
yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan F.D., bir avukat ve psikiyatrist eşliğinde ifade-
sinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. F.D.’nin olaydan 4 saat önce çocuklarına iki 
oyuncak kamyon satın aldığı ortaya çıktı. Çocukların oyuncak sevinci, işyerinin kamera görüntü-
lerine de yansıdı.
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140. Piknikte 4 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Beyaz su köyünde 
ailesiyle birlikte pikniğe giden 4 yaşındaki çocuk, düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Kü-
çük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

141. 3 Yaşındaki Rus Çocuk Otelin Havuzunda Boğuldu: Antalya’ya annesiyle birlikte tati-
le gelen Rus turist 3 yaşındaki Maksim Levin, konakladıkları otelin havuzuna düşerek boğuldu. 
Küçük çocuğu sudan çıkardıktan sonra İlk müdahalesi otel görevlileri tarafından yapılan Levin, 
hastaneye götürüldü. Acil servise alınan küçük çocuk kurtarılamadı.

142. 14 Yaşındaki Çocuk Kalpten Öldü:  Denizli’nin Buldan ilçesinde Buldan Akın Lisesi’nde 
eğitim öğrenim gören Serhat Başbuğ, Çaybaşı Mahallesi’ndeki evlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı 
yaptıktan sonra okula gitmek için hazırlanırken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin yardım 
talebi üzerine 112 Acil Servis ambulansı ile Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki 
çocuğun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Başbuğ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

143. 12 Yaşındaki Çocuk 10 Yaşındaki Arkadaşını Öldürdü: Adapazarı’nda aynı mahallede 
oturan iki ilköğretim okulu öğrencisi arasında şakalaşma ile başlayan tartışma kavgaya dönüşün-
ce, 12 yaşındaki B.P., yanında taşıdığı çakı ile arkadaşı 10 yaşındaki Muhammet Kaya’yı kalbinden 
bıçaklayarak öldürdü.

144. 13 Yaşındaki Çocuk Kaza Kurbanı: Kocaeli Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Hoca Ahmet 
Yesevi Caddesi üzerinde İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 yaşındaki Hâlis Can Bıyık 
yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

145. Üzerine Televizyon Düşen 1 Yaşındaki Çocuk Öldü: Kahramanmaraş Afşin’e bağlı Baş 
üstü köyünde, 1 yaşındaki Efe Kalaycı’nın üzerine televizyon düştü. Anne Gülümser Kalaycı ve ya-
kınları tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Efe Kalaycı, hastanede yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı.

146. 5 Yaşındaki Çocuk Babasının Kullandığı Traktörün Altında Kaldı: Dursunbey’de Çanak-
çı köyünde ikamet eden Cemali Dağlı, yanına 5 yaşındaki kızı Feyza Nur ile bir yakınını alarak 
Yassıören köyündeki tarlalarına gitti. Tarlada ilerlerken traktör çukura düştü. Yakını olan kadının 
kucağında bulunan minik Feyza Nur Dağlı sarsıntının etkisiyle traktörden yere düştü. Bu anda 
direksiyon hâkimiyetini kaybeden baba Cemali Dağlı’nın kullandığı traktör hareket ederek çocu-
ğun üzerinden geçti. Boynu ezilen Feyza Nur olay yerinde hayatını kaybederken, babası büyük 
şok yaşadı.

147. Öğretim Üyelerinin Çocukları Kaza Yaptı: 5 Çocuk Ölü: Erzurum kent merkezinde 16 ya-
şındaki M.S.Y. yönetimindeki otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada 3’ünün ba-
bası Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan 5 çocuk öldü, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

148. Ankara’da 2 Kardeş Boğularak Can Verdi: Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yağmur sularının 
oluşturduğu gölete giren 12 ve 13 yaşlarında iki kardeş boğularak can verdi. Olay yerine gelen 
dalgıç ekibi iki kardeşin cesedini göletten çıkardı. İki kardeşin cenazeleri Gölbaşı Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı.

149. 7 Yaşındaki Çocuk Boğularak Öldü: Karaman’da Başyayla ilçesi Göztepe Mahallesi’nde 
edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Abdullah Başer, havaların sıcak olması nedeniyle arkadaşlarıyla 
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birlikte serinlemek için evlerinden yakınındaki bahçe sulama havuzuna girdi. Yüzme bilmeyen 
Başer, havuzun etrafındaki telleri tırmanarak kendine suyun içine bıraktı. Kısa süre sonra havuzda 
çırpınmaya başlayan Başer, boğularak hayatını kaybetti.

150. Trabzon’da Göçük Altında Kalan 16 Yaşındaki Çocuk Öldü: Trabzon’un Maçka İlçesi’nde 
dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan evde 
bulunan 16 yaşındaki Ahmet Salih Pervanlar ağır yaralandı. Göçük altından çıkartılarak Maçka 
Devlet Hastanesi’ne götürülen genç, kurtarılamadı. 

151. Piknik Sefası Faciayla Bitti: Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, Hacı Hıdır gölüne arkadaşla-
rıyla piknik yapmaya giden 2 genç gölde serinlemek isterken boğularak can verdi. Olay yerine 
gelen su altı ekibi gençlerin cesedini kısa sürede bularak dışarı çıkardı. Bu sırada hayatını kaybe-
den gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

152. 2 Yaşındaki Muhammet’i Parçalayıp Sobada Yakmışlar: Ağrı’nın Patnos ilçesinde ev-
lerinin bahçesinde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Muhammet Taşdemir’in parçalara bölünerek 
sobada yakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili çocuğun amcasının nikâhsız eşi çocuksuz Aliye A. (45) 
gözaltına alındı

153. Traktörden Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Öldü: Konya Meram İlçesi Pamukçu Köyü’nde 4 
yaşındaki İsmail Coşar, babası 35 yaşındaki Mustafa Coşar’ın yönetimindeki traktörden düşerek 
yaşamını yitirdi.

154. Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu: Kayseri Kocasinan ilçesinde Mahzemin Yeni Ma-
halle’de, mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi ile birlikte yaşadığı çadırın 10 metre uzağında bulunan 
Karasu sulama kanalına düştü. Boğulan P.G’nin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

155. Alibey Barajı’na Giren İki Kardeş Boğuldu: Sultangazi’de yüzmek için Alibey Barajı’na 
giren iki kardeş boğuldu. Onur (12) ve Güven Karagöz (14) isimli kardeşlerin cansız bedeni dalgıç 
polisler tarafından baraj gölünden çıkartıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

156. Kamyonun Altında Kalan 7 Yaşındaki Çocuk Öldü: Trabzon’un Araklı İlçesi’nde Taştepe 
Köyü’nde meydana kum yüklü kamyon, geri manevra yaparken yol kenarında oynayan Emirhan 
Delimehmet’e(7) çarptı. Aracın arka tekerinin altında kalan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını 
kaybetti. 

157. Kamyonet Gölete Uçtu:2’si çocuk 4 Kişi Boğuldu: Çorum’da Seydim Göleti piknik alanına 
gelen baba 2 çocuğunu kamyonette bırakarak malzemelerini indirmeye başladı. Tam bu sırada 
kamyonetin freni boşaldı. 2 çocuğun içerisinde bulunduğu kamyonet rampadan uçarak Seydim 
Göleti’ne yuvarlandı. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba çocukları Miraç Bera (6) ve Turan (3) ile 
çocukları kurtarmaya çalışan Hâlil Özçiftçi boğularak hayatını kaybetti.

158. 13 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti: Siirt’te 13 yaşındaki çocuk, odasında kendisini iple tavana 
asarak intihar etti.  Batı Mahallesinde yaşayan B.G. (13) adlı erkek çocuğu, akşam saat 19.30 sıra-
larında odasında kendisini iple tavana asarak intihar etti. B.G.’nin uzun süre odasından çıkmaması 
üzerine odaya giren ailesi, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

159. Kocaeli’nde Serinlemek İçin Denize Giren Çocuk Boğuldu: Kocaeli’nde piknik yaptıkları 
sahilde serinlemek için denize giren 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. Boğulan çocu-
ğu arama çalışmaları sürüyor.

160. Muş’ta Serinlemek İsteyen Çocuk Boğuldu: Muş’ta merkeze bağlı Çatbaşı köyünde aşırı 
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sıcaktan bunalan Atilla Toplu (15), serinlemek için Karasu Nehri’ne girdi. Nehirde bir süre yüzen 
Toplu, bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların uzun süren uğraşı sonucu Sudan 
çıkarılan Toplu, ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Toplu, doktorların müdahalesine 
rağmen kurtarılamadı.

161. Gölete Giren Çocuk Boğuldu: Bursa’nın Yenişehir ilçesinde serinlemek için iki arkadaşıyla 
birlikte Yenişehir’e bağlı Uluköy yakınlarındaki yapay gölete giren Serhat Filiz (16), boğularak can 
verdi. Yeni Mahalle Coşkun Sokak’ta yaşayan Serhat Filiz’in yüzme bilmediği öğrenildi.

162. Adana’da 2 Kız Gölette Boğuldu: Adana İmamoğlu ilçesinde, hayvan otlatmaya giden 
iki kız çocuğu gölette boğuldu. Camili köyünde Melisa Süle (10), amcasının kızı Eşenur Süle (10) 
ile hayvan otlatmak için Tepecikören Deresi kıyısındaki Taşpınar mevkisine gitti. Serinlemek için 
derenin oluşturduğu gölete giren iki kız, suda kayboldu. Durumu fark eden yakınlarının araması 
sonucu Melisa ve Eşenur Süle’nin cesedi göletten çıkarıldı.

163. Murat Nehri”ne Giren 2 Kız Çocuğu Kayboldu: Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Yemişen 
beldesinden tarlada çalışmak üzere Balotu köyüne gelen kızlardan 6’sı, öğlen saatlerinde serin-
lemek için Murat Nehri’ne girdi. Su giren kızlar bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, çevredekiler 
tarafından 4’ü çıkarılırken, Nevin Güneş (14) ve Avşar Aydınlı (15) isimli çocuklar ise kayboldu.

164. Çukura Düşen 15 Aylık Çocuk Öldü: Konya’nın Karapınar ilçesinde evlerinin bahçesinde 
oyun oynarken foseptik çukuruna düşen Yeni yürümeye başladığı öğrenilen 15 aylık Nisa Nur 
Akkoca hayatını kaybetti 

165. 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu: Erzurum Köprüköy ilçesine bağlı Yağan 
beldesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak öldü. Akıntıya kapılan çocuğun 
cesedi 4 kilometre uzaklıkta köylülerce bulundu.

166. Erzurum’da Bir Panzer 9 Yaşındaki Çocuğu Ezdi: Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde ayakka-
bı boyacılığı yapan 9 yaşındaki Yusuf Yılan,  Cumhuriyet Caddesi’nde karşıdan karşıya geçerken 
akrep tipi askeri aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

167. Kayseri’de Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Öldü: Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel 
Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Yusuf Ziya Tunç, plakası ve sürücüsü 
henüz tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tunç, vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

168. 14 Yaşındaki Çocuğun Sır İntiharı: İzmir Ödemiş’e bağlı Üçkonak köyünde ailesi ile ya-
şayan 14 yaşındaki Hüseyin Y., iddiaya göre sabaha karşı evden ayrıldı. Bir süre kendisinden ha-
ber alınamayan çocuğu arayan yakınları, evinin önündeki ağaçta Hüseyin Y.’nin cansız bedeniyle 
karşılaştı. Kendisini iple ağaca asarak yaşamına son veren Hüseyin’in cesedi otopsi için Ödemiş 
Devlet Hastanesi morguna getirildi.

169. Diyarbakır’da Pompalı Saldırıda 16 Yaşındaki Çocuk Öldü: Diyarbakır’dan otomobilden 
hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen iki çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı 
tüfekli ateş açıldı. Olayda 16 yaşındaki Baran Türk, ölürken, 14 yaşındaki M.E., yaralandı.

170. Katliam Gibi Kaza: 1’i Çocuk 5 Ölü: Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile TIR’ın çarpışması so-
nucu meydana gelen kazada hurda yığınına dönen araçta sıkışan 1’i çocuk 5 kişi feci şekilde can 
verdi, TIR’daki 2 kişi ise yaralandı. Kazaya hafif ticari araç sürücüsünün uyumasının neden olduğu 
öne sürüldü.
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171. Batman’da 12 Yaşındaki Çocuk Tavana Asılı Halde Bulundu: Batman Sason’da Aykut 
Ozan Mahallesi’nde İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Yusuf Aksoy, kimsenin bulunmadığı bir 
sırada eve girip uzun süre dışarı çıkmadı. Çocuklarını merak eden yakınları, Yusuf Aksoy’un ta-
vana asılı cesedi ile karşılaştı.  Yusuf Aksoy’un cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi.

172. Karne Günü Çıkan Kavgada Yaralanan Çocuk Kurtarılamadı: Mersin’in Tarsus ilçesinde 
karne günü çıkan kavgada kafasını duvara çarparak yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı has-
tanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

173. 5 Yaşındaki Çocuk Sel Kurbanı: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde aniden bastıran yağmurun 
sele dönüşmesiyle sel sularına kapılan3 çocuk yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.  Belediye ekipleri 
ve vatandaşların çabaları ile sürüklenen 3 çocuk kurtarıldı. Ambulansla Doğubayazıt Devlet Has-
tanesine götürülen çocuklardan 5 yaşındaki Selvi Tanrıkulu yapılan müdahaleye rağmen kurta-
rılmadı.

174. 5 Yaşındaki Rus Çocuk Havuzda Boğuldu: Antalya’nın Alanya ilçesine ailesi ile birlikte 
tatile gelen 5 yaşındaki Aleksander Sıdorov, girdiği havuzda boğularak hayatını kaybetti.

175. Süs Havuzu Faciası; 1 Ölü, 1 Yaralı: Zeytinburnu’nda oyun için girdikleri süs havuzunda 
elektrik akımına kapılan 2 kardeşten Servet Koçak hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Koçak, Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti

176. Babasına Kızdı İntihar Etti: Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde imam hatip lisesi öğrencisi 17 
yaşındaki Zeynep A. babasının arkadaş ziyaretine göndermemesine kızarak kendisini iple asarak 
yaşamına son verdi. Kızının ölüm haberini alan baba gözyaşlarına boğuldu.

177. İdamı Oyun Sandı Kendini Astı:  Uşak’ın Ulubey ilçesinde, 11 yaşındaki bir ilköğretim okulu 
öğrencisi, evinde annesi tarafından tülbentle tavana asılı olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma 
başlatılarak, çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönde-
rildi.

178. 5 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti: Zonguldak Beycuma beldesinde 
otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk otomobille Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldır-
dı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

179. Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokakta oy-
nayan küçük çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürüsü kaçarken, 
küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

180. Düğün Yolunda Kaza: 2’si Çocuk 3 Ölü, 8 Yaralı: Aksaray’da, yakınlarının düğününe git-
mek için yola çıkan aile üyelerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2’si çocuk 3 kişi öldü, 
5 çocuk 7 kişi yaralandı.

181. Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü: Gaziantep’te, dere kenarında arkadaşları ile oy-
nayan 11 yaşındaki Muhammet Zeki Atmaca direkten kopan elektrik teline dokununca akımına 
kapılarak öldü.

182. Süt Kazanına Düşen Çocuk Kurtarılamadı: Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde, süt ka-
zanına düşerek yanan 2 yaşındaki Ahmet Kaplan, tedavi gördüğü hastanede öldü.

183. Otelin Beşinci Katından Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Muğla’nın Marmaris ilçesinde kal-
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dığı otelin beşinci katında oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen Hollandalı çocuk, hayatını 
kaybetti.

184. Otomobilin Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesin-
de, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk Çarpma sonucu ağır yaralandı ambulansla kaldırıldığı 
Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

185. Üzerine Asansör Demiri Düşen Çocuk Öldü: Yozgat”ın Akdağmadeni ilçesinde oyun oy-
narken üzerine inşaatlarda yük taşımada kullanılan asansör demiri düşen ilköğretim 2. Sınıf öğ-
rencisi Cesur Bayar (8) hayatını kaybetti.

186. Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu: Şanlıurfa’da çobanlık yapan 7 yaşındaki bir ço-
cuk, sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sudan çıkarılan küçük çocuk, 112 ekipleri 
tarafından dakikalarca müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı. 

187. Tokat’ta Sulama Kanalına Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Tokatta Erbaa ilçesinde 
sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, boğuldu. Yeni Mahalle’deki evlerinin önünde oynayan 
Recep Fazıl Kurtgöz (3), akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Durumu fark eden anne Kibriye 
Kurtgöz, akrabası Sabri Temiz ile bölgede Recep Fazıl’ı aramaya başladı. Bir süre sonra evin ya-
kınlarındaki sulama kanalında küçük çocuğun kırmızı elbisesini fark eden Sabri Temiz, kanaldan 
çocuğun cesedini çıkardı.

188. Çocuk Boğuldu Önlem Alındı: Kartepe’de Arslanbey ile Rahmiye arasında kalan Dere 
mevkiinde dün, 14 yaşındaki bir çocuk inşaat çukurundaki suda boğularak hayatını kaybetti. Yet-
kililer bu ölüm vakasından sonra hemen harekete geçerek önlem aldı. 

189. Bebeğini Boğan Anneden Akıl Almaz Savunma: Bursa’da işyerinin tuvaletinde dünyaya 
getirdiği bebeğini eşarbıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı. 
Tuvalette tek başına dünyaya getirdiği bebeğinin düştüğünü söyleyen sanık, “Üşümesin diye 
başımdaki örtüyü kafasına örttüm. Ağlamasın diye de örtünün ucunu emzik gibi yapıp ağzına 
verdim dedi. 

190. Piknik Gezisinde 2 Öğrenci Boğuldu: Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde dershane öğrenci-
lerinin Atatürk Baraj Gölü kıyısındaki piknikleri acı bitti. Herkesten habersiz serinlemek için baraj 
gölüne giren ilköğretim öğrencileri 14 yaşındaki Deniz Öner ve İsa Dikmen boğuldu. Diğer öğren-
ciler, arkadaşlarının cansız bedenlerinin sudan çıkarılışı sırasında gözyaşına boğuldu.

191. Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Karabük’te, 2 yaşındaki Tülay Nur İncebacak, 
aşağıda bulunan babasına bakarken, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını 
yitirdi.

192. Kız Kavgasında Bıçak Can Aldı: Burdur Endüstri Meslek Lisesi’nden 6 öğrenci ile Mehmet 
Yıldızlı İlköğretim Okulu’ndan 4 öğrenci arasında, önceki gün iddiaya göre kız meselesi yüzün-
den tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada Mehmet Yıldızlı İlköğretim 
Okulu öğrencisi H.T. (15), Burak Ok’un (16) boğazına bıçak sapladı. Ok yere yığılırken, öğrenciler 
olay yerinden kaçtı. Ok, dün sabah öldü. Polis, H.T.’nin de olduğu 9 öğrenciyi gözaltına aldı.

193. Bingöl’de Su Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Bingöl’de Mirzan Mahallesi 
Yıldırım Caddesi’nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Serhat Doğan, içme suyu şebekesinin 
yenilenmesi çalışması sırasında daha önceden kazılan ve içi suyla dolan kanala düştü. Ağabeyi 
tarafından bulunan Doğan’ın cesedi, kanaldan çıkarıldı. Küçük çocuğun cenazesi, Bingöl Devlet 
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Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
194. 30 Günlük Bebeğin Yürek Burkan Ölümü: İstanbul Çekmeköy’de 30 günlük bebeğini em-

zirdikten sonra yatağına koyan anne istemeyerek ölümüne neden oldu. Annesinin emzirdikten 
sonra üzerinde uyuyakaldığı bebek nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti.

195. Kaçırıldıktan 2 Yıl Sonra Hastaneye Terk Edilen Kız Hayatını Kaybetti: Gaziantep’te 2 
yıl önce henüz 13 yaşındayken eğitim gördüğü ilköğretim okulu önünden kaçırılan göz kanseri 
hastası Yeter Oğuz, hastalığı ilerleyince Şanlıurfa’da hastaneye terk edildi. Gaziantep’e getirilip 
tedaviye alınan Oğuz, kurtarılamadı. 

196. Kepçeye Duygu’nun Cesedi Takıldı: Elektrik santralında görevli vinç operatörü Kemal 
Şafak, Sakarya Nehri kıyısında kepçeye bir cesedin takıldığını fark edince, olayı jandarmaya bil-
dirdi. İncelemenin ardından devlet hastanesi morguna gönderilen cesedin, 16 Mart’ta kaybolan 
tekstil işçisi Duygu Ağaçdan’a (17) ait olduğu belirlendi. Ağaçdan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin 
belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

197. 13 Yaşındaki Çocuğun Şok İntiharı: Kayseri’de babaannesi ile yaşayan 13 yaşında bir ço-
cuk girdiği bunalım sonucu intihar etti. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında meydana 
gelen olayda, babaannesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Ş.D.’nin evlerinin bahçesinde bulunan 
tuvalette ölü olarak bulunduğu bildirildi.

198. Serinlemek İsterken Boğuldu: Adana’nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için suya giren 13 
yaşındaki Hamza Yiğit Akçadağ boğuldu. Suya giren Akçadağ’ın su üzerine çıkmadığını gören 
arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Arkadaşlarını bulamayan çocuklar, olayı polise ihbar etti. 
Olay yerine gelen Adana Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği’ne bağlı dalgıçlar, kısa sürede 
Akçadağ’ın cesedini bulup sudan çıkardı.

199. 14 Yaşındaki Çocuk Kendini Astı: Trabzon’un Tonya İlçesi’nde, ilköğretim 7’nci sınıf öğ-
rencisi 14 yaşındaki Ayhan Tan, kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi. Ailesiyle tartış-
tıktan sonra evden kaçtığı ileri sürülen Hoşarlı İlköğretim Okulu öğrencisi Ayhan Tan’ı arayan 
yakınları, genci bir ağaca iple asılı halde ölü olarak buldu. Ayhan Tan’ın cesedi, otopsi için Trabzon 
Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

200. İki Çocuk Çayda Boğuldu: Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ne bağlı Çiftlik Köyü’nde, 15 ve 8 
yaşındaki iki çocuk serinlemek için girdikleri çayda boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların cenaze-
leri, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. 

201. Traktör Römorkunun Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti: Manisa Bayındırlık Ma-
hallesi Sarabat Caddesi’nde bir grup çocuk, seyir hâlinde olan traktörün römorkuna takıldı. Kum 
yüklü römorka takılan çocuklardan 7 yaşındaki Yusuf Korkut, bir anda dengesini kaybetti ve rö-
morkun altında kaldı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. 

202. Yüzme Kursundan Çıktı, Sulama Kanalında Boğuldu: Adana’da yüzme kursundan çık-
tıktan sonra arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşı va-
tandaşlar tarafından kurtarılan çocuğun cesedi, 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

203. Başkentte Soba Faciası: 5 Ölü: Ankara, Keçiören’de meydana gelen soba zehirlenme-
sinde 2’si çocuk 4’ü aynı aileden biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ailenin 
yakınları sinir krizi geçirdi.

204. Tokat’ta Traktör Devrildi: 1 Çocuk Ölü: Tokat’ın Almus ilçesinde, traktörün devrilmesi 
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sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.
205. Komşu Minibüsü Minik Bedenini Ezdi: İstanbul Sultanbeyli’de, 3 yaşındaki çocuk komşu-

sunun servis minibüsünün altında kalarak can verdi. Çocuğun cansız bedenini gören aile fertleri 
sinir krizleri geçirdi.

206. Dereye Düşen Kız Çocuğu Boğularak Öldü: Şırnak’ın İdil ilçesinden merkeze bağlı Kasrik 
beldesine piknik yapmaya giden öğrenciler serinlemek için dereye girdi. Bu sırada öğrencilerden 
Mızgin Aydemir ve Kader Babaoğlu dereye düştü. Arkadaşlarının çabalarıyla sudan çıkarılan öğ-
renciler çevredeki vatandaşların yardımı ile Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müda-
haleye rağmen Kader Babaoğlu (10) hayatını kaybederken, durumu ciddiyetini koruyan Mızgin 
Aydemir (13) Batman’a sevk edildi.

207. Çocukların Top Kavgası Ölümle Bitti: Üsküdar’da yaşları 12 ile 16 arasında olan çocukların 
top kavgası kanlı bitti. Kavga sırasında boynu kırılan 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

208. Küçük Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu: Kayseri’de annesinin emzirdikten sonra beşiğine 
koyduğu küçük bebek ölü bulundu. Yapılan doktor kontrolünde, E.G.’nin kusmuğunun soluk bo-
rusuna kaçması neticesinde hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

209. Bakıcı, Çocuğu Yastıkla Boğarak Öldürdü:  İzmir’in Bayraklı ilçesi Özkanlar semtinde 
7 yaşındaki Ece Uslu, bakıcısının eşi tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Cinayet otopside 
anlaşıldı.

210. Samsun’da Kamyonun Çarptığı Çocuk Öldü: Samsun Yeni Mahalle Behçet Kemal So-
kak’taki evinin önünde bisikletiyle oynayan 5 yaşındaki Seyit Ali Ömür’e çarptı. Kazada ağır ya-
ralanan minik Seyit Ali, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarıla-
madı. 

211. Balık Havuzuna Düşen Çocuk Boğuldu: Bursa Karacabey ilçesinde bisikletle gezmeye çı-
kan 10 yaşındaki çocuk eve dönmeyince aile arama balattı. Çocuğun bisikleti bir havuzun kena-
rında bulununca itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri havuzda küçük çocuğun cesedine 
ulaştı.

212. Dereye Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Samsun’un Taflan beldesinde serinlemek 
için arkadaşlarınla dereye giden 13 yaşındaki çocuk, yüzmek için üzerindeki giysileri çıkartırken 
ayağının kayması sonucu dereye düştü. Çocuklar derede çırpınan arkadaşlarını kurtaramayınca 
yardım istediler. Vatandaşlar tarafından cesedi dereden çıkartılan Aydın Yazıcı’nın ölümüyle ilgili 
soruşturma başlatıldı.

213. Dereye Düşen Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti: Erzurum Karaçoban Maruf köyünde 
arkadaşlarıyla oynamak için evlerine 70 metre uzaklıktaki dere kenarına giden 3 yaşındaki çocuk 
dereye düşerek kayboldu. Derede arama yapan köylüler 800 metre ilerde küçük çocuğun cese-
dine ulaştı.

214. Baldıran Otundan Zehirlenen 8 Yaşındaki Çocuk Öldü: Kütahya’nın Hisarcık İlçesi’ne 
bağlı Beyköy’de maydanoz sanarak yediği baldıran otundan zehirlenen ilköğretim okulu 2’nci 
sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mehmet Can Asan, tedavi gördüğü hastanede 50 gün sürdürdüğü 
yaşam savaş kaybetti. 

215. Müşterinin Arabası İle Avludaki Çocukları Ezdi: 1 Ölü, 3 Yaralı: Kahramanmaraş’ta, tamir 
ettiği arabayı, sanayiden alarak müşterisine teslim etmeye götüren sanayi çırağı, hız dolayısıyla 
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mahalle arasında oyun oynayan 4 çocuğu ezdi. Kazada, 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk 
yaralandı.

216. Rize’deki 2 Kazada 2 Ölü, 2 Yaralı: Rize’de iki farklı noktada meydana gelen iki trafik 
kazasında biri çocuk iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. 

217. Nefes Borusuna Erik Kaçan 1,5 Yaşındaki Çocuk Öldü: Denizli’nin Tavas ilçesinde nefes 
borusuna erik kaçan 1,5 yaşındaki çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye 
rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin mor-
guna kaldırıldı.

218. Konya’da Çaya Düşen Çocuk Öldü: Çumra ilçesindeki Çarşamba Çayı kıyısında ağabeyi 
ve arkadaşlarıyla dolaşan 11 yaşındaki Oktay Tilaver, dengesini kaybedince suya düştü. Çarşamba 
Çayı’na düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

219. Güçlü Akıntı 6 Öğrenciyi Yuttu: Hatay’ın İskenderun ilçesinde piknik yapan öğrencilerden 
8’i denize girdi 6 çocuk boğularak hayatını kaybetti, 2 çocuk son anda kurtarıldı.

220. 15 Yaşındaki Kız 8 Kurşunla Öldürüldü: Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındaki 
Ayşe Muhacır, evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürüldü.  Genç kızın kim veya kimler tarafın-
dan öldürüldüğü araştırılırken, cesedi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

221. İlköğretim Öğrencisi Kız Teneffüste Öldürüldü: Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 14 yaşın-
daki Kader Demiroğlu isimli kız öğrenci teneffüse çıktığı sırada 55 yaşındaki inşaat işçisi Metin 
Abacı tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Demiroğlu’nun öldürülmeden 10 dakika önce kati-
linin cep telefonuna “Beni öldürme” şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

222. Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu: Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin Doğançayır beldesinde 8 
Mayıs’ta kaybolan ve bu sabah amcası tarafından bulunan 2,5 yaşındaki Yakup’un cesedi, ince-
lenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

223. Adana’da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Öldü: Merkez Yüreğir ilçesinin Kışla Mahalle-
si’nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına serinlemek için giren Cumali Duman 
(12), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.  Yapılan aramalarda gece geç saatlerde küçük çocuğun 
cesedine ulaşıldı.

224. Suya Giren 2 Çocuk Boğuldu: Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde serinlemek için dereye gi-
ren iki çocuk boğuldu. Derede boğulan çocukların cesetleri, ambulansla Burhaniye Devlet Hasta-
nesi’ne götürülerek morga kondu.

225. Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü: Merkez Osmangazi ilçesinde evde oyun oynarken 
üzerine televizyon düştüğü bildirilen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

226. Kamyonun Çarptığı Çocuk Öldü: Ankara şeyh şamil caddesinde bakkala gittikleri öğre-
nilen iki çocuğa kamyonet çarptı.  Hâlil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan çocuklardan 
Berk Can Koç hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murat Koç ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

227. Bolu’da Kurusıkı Tabancayla Yaralanan Çocuk Öldü: Bolu Mudurnu ilçesi Çavuş deresi 
köyünde evde bulunan kurusıkı tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu başından 
yaralanan Emrah Kaya, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki 10 günlük yaşam mücadelesini 
kaybetti.

228. Kuyuya Düşen Çocuk Öldü: Şanlıurfa’da Ağzı açık olan ve yaklaşık 25 metre derinliğinde-
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ki içi su dolu kuyunun etrafında oynayan 4 yaşındaki Muhammet Ali Ersin, dengesini kaybederek 
kuyuya düştü.  Küçük çocuğun kuyuya düştüğünü gören yakınları durumu jandarma ve sağlık 
görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen bir görevli beline bağladığı iple kuyuya inip, çocuğu çıkar-
dı. Çocuk, hemen Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan 
müdahaleye rağmen Muhammet Ali Ersin hayatını kaybetti

229. Çadır kentteki Suriyeli çocuk öldü: Suriye’de sünnet edildikten sonra enfeksiyon kapan 
ve ailesiyle sığındığı Gaziantep’in İslahiye İlçesi’ndeki kampta tedavi edilmeye çalışılan 1 yaşın-
daki Abdullah Abdülkerim, yaşamını yitirdi.

230. Traktör Römorkunun Altında Kalan Engelli Çocuk Öldü: Şarkışla ilçesinde, babasının 
kullandığı traktör römorkunun altında kalan fiziksel engelli kız çocuğu öldü.

231. Bulduğu İlaçları Yutan Çocuk Öldü: Trabzon’da evde bulduğu ilaçları yutan 3 yaşındaki 
çocuk fenalaşınca durumu fark eden ailesi tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Mumcu, buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Has-
tanesi’ne sevk edildi. İlaçtan zehirlendiği belirlenen çocuk, kurtarılamadı.

232. 23 Nisan Kutlamaları Dönüşü İki Çocuğa Otomobil Çarptı: İstanbul’da 23 Nisan Bayramı 
kutlamalarından dönen iki çocuğa TEM otoyolu Sultangazi kesiminde bir otomobil çarptı. Yakla-
şık 100 metre savrulan çocuklar hayatını kaybetti.

233. 6. Kattan Düşen Çocuk Öldü: Hayrullah Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6. katından düşen 
çocuk olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne 
ulaştırdı. Ağır yaralanan Yunus Emre Safer’i (15) burada tedavi altına alınan genç, tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamadı.

234. İznik’te Kaza: 1 Çocuk Öldü 1 Çocuk Yaralı: İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 yaşındaki kız 
çocuğu öldü; annesi, babası ve 5 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

235. Ölümün Böylesi! : Mersin’de 9 yaşındaki Ahmet Can Aşkaroğlu’nun, kanalizasyon hattı 
için evinin yakınındaki boş araziye getirilen ve dik vaziyette bırakılan yaklaşık 100 kilo ağırlığın-
daki beton borunun üzerine devrilmesi sonucu ölümü, mahalleyi yasa boğdu. 

236. Zehirlenen Engelli Çocuk Öldü: Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 59127 sokaktaki 
3 katlı evin son katında oturan Behiye Kaya, bedensel ve zihinsel engelli çocuğu 13 yaşındaki 
Mehmet’i evde bırakarak alt kattaki komşusunu ziyarete gitti. Mehmet Kaya’nın tek başına bu-
lunduğu sırada evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan zehirlenen çocuk 
hayatını kaybetti.

237. Serinlemek İçin Dereye Giren Çocuk Boğuldu: Balıkesir’de, serinlemek için dereye giren 
Süleymanhan KİRAZ adlı 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

238. Lise Öğrencisi İntihar Etti: Ailesiyle birlikte ikamet eden lise 9.sınıf öğrencisi gen kız ak-
şam saatlerinde intihar etti. Okul çıkışı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra eve gelen 14 yaşındaki 
kız öğrenci babası Y.B. ve annesi M.B.’nin işte olduğu sırada bunalıma girerek evin çatı katındaki 
tavana bağladığı ipe kendisini astı.

239. Kanala Düşen Çocuk Boğuldu: Van’ın Muradiye ilçesinde oyun oynarken kanala düşen 2 
yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

240. 8 Yaşındaki Çocuk Hamamda Boğuldu: Kütahya’da babası ile hamama giden 8 yaşındaki 
çocuk boğularak hayatını kaybetti.
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241. Tandıra Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Bitlis’in Ahlat ilçesinde dengesini kaybedip tan-
dıra düşerek ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

242. Kayarak Dere Yatağına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Muş’ta akrabalarıyla beraber 
gülbahar otu toplamaya giden 14 yaşındaki bir çocuk, kar nedeniyle kayarak dere yatağına düştü. 
6 saat karın altında kalan çocuğun cesedi bulundu.

243. Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti: Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana ge-
len trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

244. 4 Yaşındaki Çocuk Terastan Düşüp Öldü: Gaziantep’te 3 katlı evin terasından düşen 4 ya-
şındaki Hâlil Pekince yaşamını yitirdi. Terastaki masaların üzerine çıkıp aşağıya bakmak isterken 
bir anda dengesini kaybederek düştü. Düşerken elektrik tellerine de çarpan küçük çocuk asfalt 
zemine çakıldı.

245. Tüfekle Oynayan 6 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şanlıurfa’da merkeze bağlı Bakımlı köyündeki 
evlerinde ruhsatsız av tüfeğiyle oynayan Emin Dişçi (6), tüfeğin aniden ateş alması sonucu ağır 
yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

246. Kamyonetin Altında Kalan 2 yaşındaki Çocuk Öldü: Edirne’nin Keşan İlçesi’nde, ehliyet-
siz sürücü Ümit Saka yönetimindeki kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Erkan Yönden yaşa-
mını yitirdi.

247. 4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı: Denizli’de, evinde iple boğularak öldürül-
müş olarak bulunan 4 yaşındaki Kenan Durmaz’ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan babası 
32 yaşındaki Hasan Durmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı.

248. Anıl’ın Hayatına Karşı 24 Taksitli Ceza: İzmir ’deki Seyit Şanlı Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde otomatik kapıya sıkışarak ölen Anıl’ın davası sonuçlandı. Müdür suçlu bulundu, ama 3 
yıl hapis cezası paraya çevrilip 24’e bölündü. 

249. Kanun Tuba’yı koruyamadı!: Adana Çukurova ilçesinde 17 yaşındaki Tuba Genç eski erkek 
arkadaşı tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Tuba’nın erkek arkadaşının tuba’yı sürekli tehdit 
ettiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu halde herhangi bir tedbir alınmadığı belirtildi.

250. Küçük Furkan’ın Sır Ölümü: Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde bir ilköğretim okulu öğrencisi, 
arazide ölü bulundu. Müdahalelere rağmen hayati fonksiyonları duran küçük çocuğun cesedi ke-
sin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

251. 25 Günlük Oğlunu Başını Ezerek Öldürdü! : Aksaray’da eşi 25 yaşındaki E.B ve 25 günlük 
oğlu M.B.’yi, vahşice öldürdükten sonra ilaç içip, başına tabancayla ateş ederek intihara kalkışan 
30 yaşındaki E.B. gece yarısı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

252. Havuza Düşen Çocuk Can Verdi: 5 metre derinlikteki süs havuzuna düşen 5 yaşındaki 
çocuk ağır yaralandı. Özel bir hastanede yoğum bakıma alınan küçük çocuk kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.

253. Giresun’daki HES Katliamında Çocuk İşçi Skandalı!: Giresun’daki HES inşaatında meyda-
na gelen kazada ölen 4 işçiden biri olan 16 yaşındaki Eren Erdem’in sigortasız çalıştırıldığı ortaya 
çıktı. Gözaltına alınan şantiye şefi Ayhan Nacar ile taşeron firma yetkilisi Çağlar Bülbül, jandarma 
ekiplerince sorgulanmak üzere Dereli ilçesine götürüldü.

254. Serinlemek isteyen çocuk boğuldu: Giresun’da serinlemek dereye giren 9 yaşındaki bir 
çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların yanı sıra olay yerine yaklaşık bir saat sonra 
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ulaşan balık adamlar, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına son verdi. Fakat vatan-
daşların devam ettirdiği arama sonucunda Serkan Yanmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yanmaz’ın 
cesedi Giresun Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

255. 14 yaşında çocuk Samandıra’da boğuldu: İstanbul Sancaktepe Samandıra’daki ormanlık 
alanda bulunan gölete serinlemek için giren 3 çocuktan bir boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla 
sudan çıkarılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

256. Gölete Giren Çocuk boğuldu: Batman Beşiri ilçesinde inekleri otlatmaya giden 10 yaşın-
daki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

257. Sulama kanalında biri çocuk 2 kişi boğuldu: Adana’da içinde 7 kişinin bulunduğu oto-
mobil, bir aracın arkadan çarpması sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu olayda, biri çocuk iki 
kişi boğuldu.

258. Doğum gününde boğuldu: Adana’da doğum gününü kutlamak için ailesiyle birlikte de-
desinin yanına giden 7 yaşındaki Abdullah Çelik, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğul-
du.

259. Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu: Şanlıurfa’da, akrabalarıyla birlikte pamuk tarla-
sında çalışırken, serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Emin Aslan boğuldu.

260. Osmaniye’de sulama göletine giren çocuk boğuldu: Osmaniye’de serinlemek için sula-
ma göletine giren Yaşar Güneysi (13), serinlemek için arkadaşı ile Karaçay Mahallesi’ndeki, Ka-
raçay sulama göletine girdi. Yüzme bilmeyen Güneysi, suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra 
gözden kaybolan çocuğun cenazesi çevredeki vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı.

261. Patenle kayarken otomobile çarpan çocuk öldü: Bursa’nın İnegöl ilçesinde, patenle yo-
kuştan kayarken seyir hâlindeki otomobile arkadan çarparak ağır yaralanan Yunus Ç, tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti.

262. Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti: Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde evde 
oyun oynarken elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

263. Tüfekle oynayan çocuk kazayla arkadaşını öldürdü: Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nde 14 ya-
şındaki H.Ö., oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşıtı olan arkadaşı Mehmet Bozkurt’un ölü-
müne neden oldu.

264. Iğdır’da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü: Iğdır’da Doğubayazıt caddesinde oynayan 
4 yaşındaki Nur Muhammet Kargürtay tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

265. Sivas’ta yük treninin çarptığı çocuk öldü: Sivas Yıldızeli ilçesinde yük treninin çarptığı 8 
yaşındaki Hüdayi Göktaş, tedavi gördüğü hastanede öldü.

266. Bebeğinin boğazını kesen anneye müebbet: Kayseri’de dünyaya getirdiği bebeğini 
boynunu makasla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 20 yaşındaki Hülya Şahin ömür boyu 
hapis cezasına çarptırıldı.

267. Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk öldü: Adana’da 5 yaşındaki bir çocuk evde 
oyun oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

268. Katil anne 3 çocuğunu boğarak öldürmüş:Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyünde 
yaşanan olay iddiaya göre, 4 ve 7 yaşlarında 2’si kız 5 çocuk annesi E.Ç., 3 erkek bebeğini öldür-
düğü iddiası ile yakınlarının jandarmaya durumu bildirmesi sonucu cinayet şüphesiyle gözaltına 
alındı.
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269. Yıldırım düştü: 1 çocuk öldü: Kastamonu’nun merkeze bağlı Ümit köyünde yıldırım düş-
mesi sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

270. Mardin’de trafik kazası: 2 çocuk öldü: Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

271. Mersin’de 7. Kattan düşen çocuk öldü: Mersin’in Erdemli ilçesinde 7. kattan düşen 1,5 
yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

272. 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti: Aydının Didim İlçesinde Güleşçi ailesinin 4 ya-
şındaki oğulları Arda Güleşçi 5. Kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

273. Sulama kanalına giren çocuk boğuldu: Adana merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler mahal-
lesinde sulama kanalına giren Murat Vahap AKKAYA boğuldu

274. Konya’da 5. kattan düşen çocuk öldü: Konya’da 5’inci kattaki evin balkonundan düşen 2 
yaşındaki Can Ahmet Kılıç hayatını kaybetti. 

275. Diyarbakır’da 2 çocuk boğuldu: Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle nehrine giren 13, 15, 
12, ve 14 yaşlarında olan 4 çocuktan 2’si hayatını kaybetti. 2 kişi ise vatandaşlar tarafından has-
taneye kaldırıldı. 

276. 3 çocuk boğularak öldü: Diyarbakır’dan Kocaeli’nin Kandıra ilçesine mevsimlik işçi olarak 
gelen 3 çocuk serinlemek için girdikleri denizde boğuldu.

277. Mantardan zehirlenen çocuk öldü: Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için gelen bir 
çocuk, mantar zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

278. Düğün yemeği 7 yaşındaki çocuğu öldürdü: Bursa’da, sünnet düğününde dağıtılan ta-
vuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan çocuk öldü.

279. 9 yaşındaki çocuk terasa merdivenle çıkarken düşerek öldü: İzmir’in Bornova ilçesinde 
9 yaşındaki Harun Arslan, oynamak için evlerinin terasına çıkmak isterken merdivenlerden düşe-
rek hayatını kaybetti.

280. İnşaattan düşen 10 yaşındaki çocuk öldü: Malatya’da inşaattan düşerek ağır yaralanan 
10 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

281. Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü: Düzce’de kamyonetin çarptığı bisiklet sürü-
cüsü 9 yaşındaki Cansun Zengin hayatını kaybetti.

282. Kardeşinin tüfekle vurduğu çocuk öldü: Aksaray’da babasının tüfeğiyle oynayan çocu-
ğun yanlışlıkla tetiğe dokunarak vurduğu kardeşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

283. Kız arkadaşıyla tartışan genç intihar etti: Mersin’in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki bir 
genç, babasıyla birlikte çalıştığı iş yerinin arkasında kendisini asarak intihar etti.

284. Maganda kurşunuyla yaralanan kız çocuğu öldü: Konya’nın Seydişehir ilçesinde 21 gün 
önce nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla başından ağır yaralanan Gonca Yaman (12), ha-
yatını kaybetti.

285. 4’üncü kat balkonundan düşen küçük Nisa öldü: Sivas’ta 4’üncü kattaki balkondan alt 
kattaki komşunun çocuğunu görmeye çalışan 4 yaşındaki Nisa Çamlıbel, dengesini kaybederek 
beton zemine düştü. Küçük Nisa, kaldırıldığı hastanedeki bütün müdahalelere rağmen yaşamını 
yitirdi.

286. Dilan Bebek’e gerçekte ne oldu?: Twitter’da yayılan haberle Türkiye gündemine otu-
ran tecavüze uğrayıp öldürüldüğü iddia edilen ‘Dilan Bebek’in ön otopsi raporundaki bilgilere 
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Radikal ulaştı. Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde önce boğazına boncuk kaçtığı gerekçesiyle öldü 
denilen, ardından tecavüze uğradığı iddia edilen üç yaşındaki Dilan B.’yle ilgili gelişmelere ulaştı. 
Siverek’te hazırlanan klasik otopsi raporunun ardından bebeğin bedeni vücudundan doku ve sal-
gı örnekleri alınması ve ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla Diyarbakır ’daki Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi. 

287. Suya giren iki çocuk boğuldu: Ankara Elmadağ’da eski bir taş ocağının çukurunda biriken 
suda serinlemek isteyen ikisi kardeş üç kişi bataklığa dönüşen suda boğuldu.

288. Ömer’in kalbi umut’un golüne dayanamadı: Mersin’in Bozyazı İlçesi’nde, Galatasa-
ray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçını izleyen 12 yaşındaki Ömer Baha Deniz, 
Umut Bulut’un attığı ilk golün sevincini yaşarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalbi 
pille çalışan Deniz’in fanatik taraftarı olduğu Galatasaray için sosyal paylaşım sitesinde, ‘Bu takım 
için ölürüm beee’ diye mesaj yazdığı ortaya çıktı.

289. Eskişehir’de kaza: 2 ölü 5 yaralı: Eskişehir’de bir kamyonet ile otomobilin çarpışması so-
nucu anne ile 5 yaşındaki çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı.

290. Çakmak patladı: 1 ölü 2 yaralı: Karaman’da park hâlindeki otomobilin içinde çakmağa gaz 
dolduran gençlerden birinin, doldurduğu çakmağı ateşlemesi sonucu meydana gelen patlamada 
16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

291. Tuvaletini yaparken boşluğa düştü: Kocaeli’de Geçtiğimiz gün Kocaeli’de çok acı bir olay 
yaşandı. Başında herhangi görevlinin olmadığı boş bir inşaata giren iki çocuktan biri olay yerinde 
feci bir şekilde can verdi. İddiaya göre çocuklardan biri asansör boşluğuna tuvaletini yapmaya 
çalışırken dengesini kaybetti ve boşluğa düştü.

292. Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti: Yozgat’ta evlerinde oyun oynayan 5 
yaşındaki bir kız çocuğu üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

293. 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Bursa’da anneannesinin yanına gitmek isteyen 3 
yaşındaki çocuk, ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı kamyonetin altında kalarak 
hayatını kaybetti.

294. Diyarbakır’da nefret cinayeti: Diyarbakır’da yaşayan 17 yaşında bir gey, ailesi tarafından 
öldürüldü. Diyarbakırlı LGBT’ler “Yaşananları görüyoruz, duyuyoruz, susmak zorunda kalıyoruz, 
çünkü korkuyoruz”” diyor.

295. Diyarbakır’da genç kız intihar etti: Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç Köyü’nde 
16 yaşındaki bir genç kızın girdiği bunalım sonucu intihar ettiği iddia edildi. 

296. Bolu’da iki çocuk yıldırım kurbanı: Bolu’nun Gerede ilçesinde yaylada oyun oynayan 
2 çocuğun yağmur nedeniyle altına sığındıkları ağaca yıldırım isabet etti. 2 çocuk olay yerinde 
hayatını kaybetti.

297. Umut’un son sözleri: Anne sırtım acıyor: İzmir’de Kardeşiyle parkta oyun oynayan 6 ya-
şındaki Umut Ceylan, bir magandanın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Sırtında bir acı hisseden 
küçük çocuk “Anne sırtım acıyor” dedikten sonra yere yığıldı.

298. Gaziantep’te patlama 4 çocuk öldü: Gaziantep’te Karşıyaka polis merkezi yakınında 
otobüs durağında park hâlindeki araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 çocuk öldü

299. Ürken at 3 yaşındaki çocuğu öldürdü: Konya’da yol kenarında annesiyle yürüyen 3 ya-
şındaki çocuk korkarak kaçan ata bağlı olan arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.
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300. Adana’da iki kardeşe kanlı infaz: Adana’nın Ceyhan ilçesinde biri 19 diğeri 16 yaşında iki 
kardeşin hayvanları otlatmak için gittikleri merada tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla 
ilgili 2 amca ile bunların 5 çocuğu gözaltına alındı.

301. Cerrahpaşa’da bir doğum kâbusu: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölümünde aniden başlayan doğuma eşlik eden doktorun yanlış müdaha-
lesiyle neşterle boynu kesilen bebek hayatını kaybetti.

302. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı: Diyarbakır’da freni boşalan kamyon 
dehşet saçtı. Çocukların içine dalan kamyon 6 yaşındaki Mehmet Demirbaş’ın ölmesine, 3’ü ço-
cuk 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

303. Sivas’ta, İş Makinesinin Altında Kalan Çocuk Öldü: Sivas’ın Zara ilçesinde iş makinesi 
yolda çalıştığı sırada yola çıktığını fark etmediği 2 yaşındaki Ömer Faruk ATA’ya çarptı küçük 
çocuk olay yerinde öldü.

304. Parkta Havuza Düşen 15 Aylık Çocuk Öldü: İzmir Aliağa’da gezmek için parka gelen 
ailenin bir anlık dalgınlıklarıyla 15 aylık çocukları parkta bulunun su dolu havuza düşerek hayatını 
kaybetti.

305. Traktörün Çarptığı Çocuk Öldü:  Kars’ın Sarıkamış ilçesinde traktörün çarptığı çocuk Sa-
rıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

306. Barajda 2 çocuk cesedi bulundu: Konya’da bir çoban tarafından Sille Barajı’nda 3 yaşın-
daki Esme Zehra Pay ve 5 yaşındaki ablası Ayşe Çağlayan Pay’ın cesedi bulundu. Baraja birlikte 
geldikleri belirtilen babaları Ali Pay ise kayıp.

307. Eşine ateş etti 2 yaşındaki oğlunu öldürdü: İzmir ‘in Foça ilçesinde tartıştığı eşine pom-
palı tüfekle ateş eden kişi, eşini yaralarken 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden oldu. 

308. Silvan’da bir çocuk tüfekle vuruldu!: Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Boşat (Boyunlu) 
Köyü’nde pompalı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulan bir çocuk yaşamını yitirdi.

309. Otomobil Takla Attı 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin 
takla atması sonucu araçta bulunan 2 yaşındaki Amine hayatını kaybederken aynı aileden 5 ya-
şındaki Ebibe ve1 yaşındaki Salih yaralandı.

310. Sivas’ta Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü: Sivas’ın Zara ilçesinde evde prize takılı 
olan üçlü prizle uğraşırken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

311. Düzce’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı: Düzce’de oğluyla birlikte yolun karşısına geçmeye 
çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı.

312. Sele kapılan çocuk yaşamını yitirdi: Van’ın Muradiye ilçesinde yağan sağanak yağmur 
sonrası oluşan selde 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

313. 1.5 yaşındaki Çınar, 9. kattan düşerek öldü: Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde binanın 9. 
katından düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

314. Yangın çıkan binadan kurtarılan çocuk kurtarılamadı: Rize’nin Ardeşen İlçesi’nde bir 
apartmanda çıkan yangında çevredekilerin çabası sonucu mahsur kaldığı evden kardeşi ile birlik-
te kurtarılan 8 yaşındaki Hanife Kıyıcı, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

315. Kızıltepe’de bir genç bedenini ateşe verdi: Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Çarşamba ak-
şamı 16 yaşındaki Mehmet Yalçın isimli bir çocuğun bedenini ateşe verdiği öğrenildi. Yalçın’ın 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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316. 2 yaşındaki bünyamin kavun taşıyan kamyonetin altında kaldı: Bursa’nın merkez Yıldı-
rım İlçesi’nde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Bünyamin Ortaç yaşa-
mını yitirdi.

317. 11 yaşındaki çocuk kanalda kayboldu: Adana’nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte 
serinlemek için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Tacettin boğularak hayatını kaybetti.

318. Çayda boğulan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu: Batman Çayı’nda serinlemek iste-
yen 12 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak suda kayboldu. Sivil Savunma arama kurtarma ekibi ile 
vatandaşların suda aradığı çocuğun cesedi bir gün aradan sonra bulundu.

319. Trenin çarptığı çocuk öldü: Aydın’ın Germencik ilçesinde demiryoluna çıkan 2 yaşındaki 
Edanur’a yolcu treni çarptı. Kazada küçük çocuk olay yerinde hayatın kaybetti.

320. Baba cinneti: Kocaeli’de iki yaşındaki kızını boğduktan sonra kendisini bıçaklayan kişi, 
polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

321. 5 yaşındaki çocuk sulama havuzunda boğuldu: Burdur Ağlasun ilçesinde oyun oynamak 
için komşusunun evinin önündeki 1,5 metre derinliğindeki sulama havuzuna giren 5 yaşındaki 
çocuk sulama havuzunda boğuldu.

322. 12 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı öldü: Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 12 yaşında-
ki bir çocuk pazarda tavuk satarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

323. Ordu’da 7 yaşındaki çocuk boğuldu: Ordu’da annesiyle birlikte serinlemek için denize 
giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

324. Önce kızını zehirledi sonra intihar etti: İstanbul’da eşinden boşanan kadın kızını gez-
dirmek istediğini söyleyerek bakımını üstlenen babaannesinden alarak Sultanahmet’te bir otele 
gitti. Otel odasında kızını zehirleyerek öldürdükten sonra pencereden atlayarak intihar etti

325. Sinop’ta denize düşen baba ve oğlu can verdi: Sinop’ta Müslüm Çelik (36), 7 yaşındaki 
oğlu Faruk ve 8 yaşındaki kızı Vahide Nur’u yanına alarak, şişirdiği bota binip denize açıldı. Bir 
süre sonra baba Çelik ile oğlu Faruk, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşerek gözden 
kayboldu. Yapılan aramalarda babayla oğlun cesedine ulaşıldı.

326. Kanala düşen çocuğun cesedi Suriye’den çıktı: Şanlıurfa Harran’da 5 yaşındaki Yunus 
Emre Öztürk tahliye kanalına düştü. Durumu öğrenen ailesinin olayı bildirmesi üzerine, tahliye 
kanalında başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları iki gün boyunca devam etti. Cenaze iki gün 
sonra Suriye topraklarında bulundu.

327. Su birikintisine düşen çocuk boğuldu!: Samsun’un Ladik ilçesinde yol çalışması sonucu 
alınan toprakta oluşan çukurdaki su birikintisine düşen 6 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını 
kaybetti.

328. Şile’de 15 yaşındaki çocuk boğuldu: Şile Kızılcaköy eski iskele mevkiinde denize giren iki 
çocuktan 16 yaşındaki kurtarılırken 15 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuğun cenazesini 
arama çalışmaları sürüyor.

329. Üzerine televizyon düşen çocuk öldü: Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, evde oynarken 
üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

330. 12. kattan düşen çocuk öldü: Konya’da 12. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşın-
daki çocuk Ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müda-
haleye rağmen kurtarılamadı.
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331. Konya’da iş kazası: 1 ölü: Konya’da bir fabrikada reklam panosu takmak için kıllanılan vinç 
arızalanınca 17 yaşındaki Muhammet Y.  devrilen panonun altında kalarak hayatını kaybetti.

332. Kazayla çocuğun ölümüne neden oldu: Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde internet 
kafe işleten kişi av tüfeğinin ateş alması sonucu bir 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne 12 yaşın-
daki çocuk ise yaralandı.

333. 2 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu: Bitlis’in Ahlat ilçesinde su kanalında 2 yaşın-
daki çocuğun cenazesi bulundu. Kanala düşerek boğulup öldüğü tahmin edilen minik çocuğun 
cenazesi Ahlat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

334. Batman Çayı’nda 12 yaşındaki çocuk kayboldu: Batman Çayı’nda suya giren 12 yaşın-
daki çocuk Batman barajının kapaklarının açılmasıyla suların yükselmesiyle akıntıya kapılarak 
kayboldu.

335. Burdur’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı: Burdur’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu ağaca çarparak devrilen araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

336. Duvardan düşen taşların altında kalan çocuk hayatını kaybetti: Kayseri’de bir okulun 
bahçesine girmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, duvarın üzerindeki taşların başına düşmesi sonucu 
hayatını kaybetti.

337. Kum yığını altında kalan çocuk hayatını kaybetti: Aydın’ın Germencik ilçesinde kepçe 
operatörü babasıyla birlikte işe giden 5 yaşındaki çocuk, kum yığını altında kalarak hayatını kay-
betti.

338. Ceylanpınar’da 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hay-
vanları otlatmaya giden 12 yaşındaki İbrahim B.’nin boynuna ip geçirilmiş cansız bedeni bulundu. 

339. Mahalleli ölümden döndü! 14 yaşındaki çocuk boğuldu: İzmit Kadıköy Mahallesi’nde 
ikamet eden mahalle sakinleri, denize girmek için gittiği Kandıra Babalı Sahili’nde Karadeniz’in 
azgın sularında ölümle pençeleşti. Dalgalara kapılan 12 kişinden 11’i kurtarılırken 14 yaşındaki Ser-
hat Sarıtaş yaşamını yitirdi. 

340. Hatalı sollama: Aynı aileden 4 ölü: Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde hatalı sollama yapan kam-
yon, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 yaşındaki Nurcan hayatını 
kaybetti.

341. Minik Faruk’un ölümünden kim sorumlu?:Adana’da Atık su kanalına düşüp boğularak 
can veren 4 yaşındaki Mehmet Faruk Özel’in ölümünden kimin sorumlu olduğu, hala saptana-
madı.

342. Çayırova’da kaza 1 ölü: Kocaeli Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki 
Ahmet Kabahor  hayatını kaybetti.

343. Gölete giren 3 çocuk boğuldu: Kütahya’da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulu-
nan mesire alanındaki gölete serinlemek için giren 3 çocuk boğuldu.

344. Kamyonetin arkasına asılan çocuk, yaşamını yitirdi: Van Muradiye ilçesinde amcasının 
kullandığı kamyonetin arkasına asılan 5 yaşındaki çocuk, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

345. Sokakta oynarken minibüsün ezdiği çocuk öldü: Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, evinin 
önünde oynayan 4 yaşındaki çocuk, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

346. 3 yaşındaki çocuk kamyonet altında kalarak can verdi: Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 
kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
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347. Traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk öldü: Çanakkale Lapseki ilçesinde, park hâlindeki 
traktöre binen ve traktörün aniden hareket etmesiyle traktörden düşüp başından darbe alan 6 
yaşındaki çocuk öldü.

348. Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa’da evinde oyun oynarken 
elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

349. 12 yaşındaki çocuk organlarıyla 3 çocuğa hayat verdi: Antalya’da dedesine ait taban-
cayla 3 gün önce intihar girişiminde bulunan ve beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki çocuğun 2 
böbrek ve karaciğerleriyle 3 çocuk hayat buldu.

350. Sulama aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa’da belediyeye ait sulama 
aracının çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

351. Çocuk dozerin altında kaldı: Bursa’da bisikletini tamir etmek isteyen çocuk, freni patlayan 
dozerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

352. Serinlemek için gölete giren çocuk kayboldu: Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde serinle-
mek için gölete giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu.

353. Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti: Erzurum’un Karayazı İlçesinde elektrik 
akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

354. Parka giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü: Karabük’te annesinin parka götürdüğü 
5 yaşındaki Figen Aktaş, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

355. Oyun oynarken boynuna çarşaf dolanan çocuk öldü: Adana’da arkadaşlarıyla ‘asılmaca’ 
oynarken boynuna çarşaf dolanan 8 yaşındaki çocuk, annesi tarafından kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti.

356. Samsun Canik’te bir ceset daha bulundu: Samsun’un Canik İlçesi’nde 12 kişinin hayatını 
kaybettiği sel felaketinde bugün 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Yılanlı Dere mevkiinde bulunan 
cesedin kayıp olduğu belirtilen 14 yaşındaki Cansu Çakan’a ait olduğu belirtildi.

357. Suya düşen kardeşini kurtardı, kendisi boğuldu: Düzce’nin Muncurlu Köyünde bulunan 
yapay gölete düşen kardeşini kurtarmak için suya giren genç, boğuldu.

358. Gaziantep’te anne ve kızı boğuldu: Gaziantep Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri’ne düşen 
15 yaşındaki kız ile onu kurtarmaya çalışan annesi boğuldu.

359. Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu: Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına 
düşen8 yaşındaki çocuk boğuldu.

360. Sulama Kanalı 2’si çocuk 3 can aldı: Mersin’in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen kız 
çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan 2 genç boğularak can verdi.

361. Yüzmek İçin Girdiği Derede Boğuldu: Bursa’nın İnegöl ilçesinde12 yaşındaki Semih Kara-
göz serinlemek için girdiği derede boğuldu.

362. Gölette 2 kişi boğuldu: Kilis’in Musabeyli ilçesinde gölette çırpınan çocuğu kurtarmak 
isteyen ağabey ve amca boğularak öldü. Küçük çocuk ise yaralı olarak kurtuldu.

363. Sel kurbanlarından 6’sı çocuk: Samsun’da meydana gelen selde farklı ailelerden Müca-
hit, Bedirhan, Hüseyin, Abdullah, Berkay, Minanur isimli çocuklar can verdi.

364. Hizan’da patos altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Bitlis’in Hizan ilçesin-
de üzerine saman yapma makinesi (patos) düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

365. Lokomotifin çarptığı 2 çocuk öldü: Kayseri’de İncesu İlçesi’ne bağlı Saraycık Köyü hem-
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zemin geçit üzerinde lokomotifin çarptığı 2 çocuk öldü.
366. Bahçe duvarından düşen çocuk hayatını kaybetti: Adıyaman’ın Gerger ilçesinde tırman-

dığı bahçe duvarından düşen çocuk hayatını kaybetti.
367. Çocuk kullandığı traktörün altında kaldı: Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 12 yaşındaki 

bir çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
368. Otomobilin çarptığı çocuk öldü: Tokat’ta Büyükbeybağı Mahallesi Fatih Camisi yakınla-

rında yolun karşısına geçtiği bildirilen 11 yaşındaki Aleyna Berger’e çarptı. Otomobilin çarptığı 11 
yaşındaki çocuk öldü.

369. Stajyer hemşirenin sır ölümü: İzmir’de hafta sonunu fırsat bilip havuza giden, döndüğü 
evinde uykuya dalan stajyer hemşire 17 yaşındaki Şeyma Şentürk, yakınları tarafından ölü bulun-
du. Şentürk’ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

370. Traktörün çarptığı dokuz yaşındaki çocuk öldü: Sakarya Akyazı ilçesinde, yoldan karşıya 
geçerken traktörün çarptığı 9 yaşındaki Abdulkadir Çelik hayatını kaybetti.

371. 8 yaşındaki çocuk duvarın altında kaldı: Van’ın Çatak İlçesi’nin Sırmalı Köyü’ne bağlı 
Beğendik mezrasında daha önce boşaltılan karakolun duvarlarındaki demirleri sökmeye çalışan 
3 çocuk, duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. Olayda 8 yaşındaki Bayram Şeylan ölürken, yanında 
bulunan akrabası 2 çocuk ise yaralandı.

372. 6 yaşındaki çocuk “silahlı kutlama” kurbanı oldu: Niğde’deki bir düğünde silahlı kutla-
ma 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

373. Diyarbakır’da 11 yaşındaki çocuk asılı halde bulundu : Diyarbakır’da merkeze bağlı Bo-
zek Köyü’nde ailesiyle yaşayan İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi Müzeyyen Dalkılıç (11) evlerinin ahı-
rında zincire asılı halde bulundu. 

374. Lice’de gölete giren iki çocuk boğuldu: Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, serinlemek için gö-
lete giren iki çocuk boğuldu. İdris Kocakaya (12) ve Mehmet Kocakaya (13) serinlemek için köy 
yakınlarında bulunan gölete girdi. Ancak yüzme bilmeyen iki çocuk suda kayboldu. İdris ve Meh-
met’in cesetleri kendilerini araya akrabaları tarafından bulundu.

375. Ankara’da iki çocuk göz göre göre öldü: Ankara’da, sokak ortasında açıkta bırakılan 
elektrik kablolarıyla oynayan 2 çocuk çarpılarak öldü.

376. Ege’de 15 metrelik bir tabut: İzmir ’in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli beldesinde, 
Avrupa’ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen 15 metrelik balıkçı teknesi battı. Faciada 44 kaçak 
ve 2’si organizatör 46 kişi kurtulurken, 12 erkek, 18 kadın, 28 çocuk ve 3’ü de bebek olmak üzere 
toplam 61 kişi öldü.

377. Ceylanpınar’da Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde mi-
nibüsün çarptığı 4 yaşındaki Zeliha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

378. Cami Tuvaletinde İnanılmaz Cinayet: Van’ın Özalp ilçesinde tuvalet işleten babasına 
yardım eden 11 yaşındaki çocuk işlettiği caminin tuvaletinde kesici aletlerle öldürülmüş olarak 
bulundu.

379. Diyarbakır’da Minibüs Taranması Sonucu 1’i Çocuk 5 Kişi Öldü: Diyarbakır’ın Dicle ilçe-
sinde aileler arası husumet nedeniyle bir minibüsün taranması sonucu araçta bulunan 1’i çocuk 
5 kişi öldü.

380. Evde Bir Çocuk Daha Öldü: Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tamirat için 3 katlı evin 
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çatısına çıkan babasına yardım etmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu çatıdan düşerek hayatını 
kaybetti.

381. Osmaniye’de Aşk Cinayeti: 1 Çocuk Öldü: Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sevdiği kızdan 
karşılık bulamayan genç, kızın yaşadığı eve pompalı tüfekle saldırdı saldırıda 7 yaşındaki bir kız 
çocuğu hayatını kaybetti.

382. Ağrı’daki Kayıp Çocukların Akıbeti Belli Oldu: Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yengeleri ta-
rafından 8 gün önce boğularak foseptik çukuruna atılan amca çocuklarının cesedi bulunurken, 
cinayeti işleyen kadın ise gözaltına alındı.

383. ‘O’ Bebek Öldü: Sakarya’da Pamukova İlçesi’nde babası tarafından annesinin karnında 
vurulan bebek sezaryenle alındıktan sonra ancak 4 gün yaşayabildi.

384. Çocukların Av Tüfeği Şakası Ölümle Bitti: Kahramanmaraş merkeze bağlı Baydemirli 
mahallesinde oynayan çocuklardan birinin şakayla av tüfeğini ateşlemesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 
çocuk yaralandı.

385. Bağcılar’da Katliam: 7 Çocuk Öldü: İstanbul Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde cinnet ge-
tiren baba çocuklarını, kardeşini, karısını ve son olarak da kendini vurdu. 

386. 5 Yaşındaki Çocuk Çadır Kentteki Yangında Öldü: Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki çadır 
kentte çıkan yangında 3 yaşındaki bir çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

387. 2 Yaşındaki Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti: Bursa’da iki aracın çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2 kız çocuğu yaralandı 2 yaşındaki erkek çocuğu ise hayatını kaybetti.

388. Minibüsün Altında Kalan 3 Yaşındaki Çocuk Öldü: Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde, 3 ya-
şındaki Diyar Ginco, minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

389. Adıyaman’da Korkunç Olay!: Adıyaman’ın Besni ilçesinde 14 yaşındaki çocuk kendisini 
iple asarak intihar etti.

390. Otomobilin Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Öldü: Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 7 yaşındaki 
Oğulcan Balta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

391. 8 Yaşındaki Çocuğun Ölümcül Oyunu: Eskişehir’de 8 yaşındaki A.D., evde av tüfeğiyle 
oynarken 9 yaşındaki ağabeyi Alperen Can D.’nin ölümüne neden oldu.

392. 4 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü: Çorum’un Osmancık ilçesinde yem makinesine düşen 
4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

393. 9 Yaşındaki Çocuk Yanarak Can Verdi: Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep kö-
yünde çıkan ev yangınında 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

394. Manisa’da 1.5 Yaşındaki Çocuk Boğuldu: Manisa’nın Selendi ilçesinde su birikintisine 
düşen 1.5 yaşındaki erkek çocuğu, boğularak hayatını kaybetti.

395. 15 Yaşındaki Çocuk Aniden Yere Yığıldı: Kırıkkale’de parkta otururken aniden yere yı-
ğılan 15 yaşında çocuk çevredekiler tarafından Kırıkkale tıp fakültesine kaldırıldı burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

396. Damdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde evlerinin bal-
konundan düşen 1 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kay-
betti.

397. Gaziantep’te, 7. Kattan Düşen Çocuk Öldü: Gaziantep’te bir apartmanın 7. katından dü-
şerek ağır yaralanan çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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398. Bulduğu Şişeden Su İçen Çocuk Öldü: Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerinin önünde 
buldukları şişedeki sıvıyı içen 3 kardeşten 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

399. Traktör, Tarlada Uyuyan 16 Aylık Çocuğu Ezdi: Konya’da tarım işçisi annesi tarafından 
çuvala sarılıp uyuması için tarlanın kenarına bırakılan 16 aylık Mehmet Emin Sekmen, 50 yaşında-
ki Ramazan Erdoğan’ın kullandığı traktörün ezmesi sonucu yaşamını yitirdi.

400. Servisinin Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Öldü: İzmir’in Karşıyaka ilçesinde okul ser-
visinin altında kalarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Rıfat Avşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti.

401. Yangın Faciasında 4 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi: İstanbul Esenler’de bir dairede 
çıkan yangında 4 yaşındaki Melisa Nur Toka hayatını kaybetti, 7 aylık kardeşi Veysel Toka duman-
dan etkilendi.

402. Çadır Kentte Çıkan Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Öldü: Maraş’ta, Suriyelilerin barındığı 
çadırlarda çıkan yangında 1 yaşındaki Mustafa Nasır yanarak ölürken 3 kişi de yaralandı.

403. 12 Yaşındaki Çocuğun Acı Sonu: Kırıkkale’de, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 
oğluna otomobil çarptı. Kazada, 12 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır ya-
ralanan annesi hastanede tedavi altına alındı.

404. Evde Çıkan Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Osmaniye’de bir evde çıkan yangında 
evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yanarak ölen küçük Berkay’ın 
cesedi olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

405. 15 Yaşındaki Ayşe Odasında Ölü Bulundu: Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ne bağlı Daloba 
Köyü’nde 15 yaşındaki Ayşe Ercan, ailesiyle birlikte yaşadığı evdeki odasında ölü bulundu.

406. Zihinsel Engelli 2 Yaşındaki Ömer Öldü: Zonguldak’ın Kozlu Beldesi’nde zihinsel engelli 
doğan 2 yaşındaki çocuk Ömer Erol, annesi su içirdiği sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

407. Akıma Kapılan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti: Siirt’in Kurtaran ilçesinde mutfakta 
oyun oynarken elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

408. Havuza Düşen 3 Yaşında Çocuk Boğuldu: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evin bahçesinde 
bulunan sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

409. Yanan Çocuk Hastane Enfeksiyonundan Öldü: Adana’da çaydanlığın devrilmesi sonucu 
haşlandığı için hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki çocuk, hastane enfeksiyonundan hayatını kaybet-
ti.

410. Diyarbakır’da Otomobilin Çarptığı 2 Çocuk Öldü: Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye 
çalışan iki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

411. Bebeğin Ölüm Nedeni Bulundu: Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Resul Darama, 
İl Müdürlüğü Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda kalan 1,5 aylık bebek hayatını kaybetti. Yapılan ön 
otopsi raporunda bebeğin nefes borusuna mama kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

412. Mudurnu’da Havuza Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti: Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aile-
siyle tatile gelen 6 yaşındaki çocuk otelin havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

413. Dereye Düşen Çocuk Öldü: Mardin’in akıncı köyünde oyun oynarken dereye düşen 5 ya-
şındaki çocuk hayatını kaybetti. Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuğun cenazesi, 
otopsinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
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414. Traktörün Altında Kalan Çocuk Öldü: Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şarampole yuvar-
lanan traktörün direksiyon koltuğunda oturan 14 yaşındaki Semihcan Altıntaş, aracın altında can 
verdi.

415. Kamyonetin Çarptığı Çocuk Öldü: Aydın’ın Köşk ilçesinde kamyonetin altına kalan 4 ya-
şındaki çocuk Aydın devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

416. Halk Otobüsünün Çarptığı Çocuk Öldü: Şanlıurfa’da halk otobüsünün çarptığı 4 yaşın-
daki çocuk, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından 
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

417. 2 Yaşındaki Çocuk Vurularak Öldü: Isparta’nın Gönen İlçesi’nde, 2 yaşındaki Metin Yasan, 
evinde av tüfeğiyle vurularak öldü. Minik Metin’in, aile fertlerinden biri tarafından kazayla vurul-
duğu tahmin ediliyor.

418. 2 Yaşındaki Çocuk Soba Kurbanı Oldu: Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, sobadan sızan kar-
bonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ise hayat mü-
cadelesi veriyor.

419. Ava Giden 13 Yaşındaki Çocuk, Arkadaşını Vurdu: Tokat Yeşilyurt ilçesinde ava giden 
13 yaşındaki çocuk, beraberindeki yaşıtı arkadaşını kazara vurdu. Arkadaşlarının, yaklaşık 800 
metre sırtlarında taşıdığı çocuk yolda öldü.

420. Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü: Bingöl merkez kültür mahallesinde odada oyun 
oynarken üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

421. Kars’ta Av Tüfeğiyle Oynayan Çocuk Öldü: Kars Kağızman ilçesinde babasına ait av tüfe-
ğiyle oynayan 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

422. Otomobil Sele Kapıldı, Bir Çocuk Kayıp: Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde aniden 
gelen sel sularına kapılan otomobil dereye sürüklendi. Araçta bulunan 4 kişi kendi çabaları ile 
araç içerisinden çıkarken 9 yaşındaki çocuk kayboldu.

423. Ankara’da Yangın: 1 Çocuk Öldü!: Ankara Mamak ilçesinde bir gecekonduda belirlene-
meyen bir nedenle çıkan yangında 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

424. İdil’de Gölete Düşen Çocuk Boğuldu: Şırnak’ın İdil ilçesi Çığır köyünde 10 yaşındaki bir 
çocuğun gölete düşerek hayatını kaybetti. Köylüler tarafından sudan çıkarılan çocuğun cesedi 
otopsi için devlet hastanesine kaldırıldı.

425. Çadırda Çıkan Yangında Suriyeli Çocuk Öldü: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Telha-
mut Çadır Kenti’nde dün gece bir çadırda çıkan yangında alevler arasında kalarak 4 kardeşiyle 
birlikte yaralanan 2 yaşındaki çocuk öldü.

426. Ölü Diye Ambulansa Alınmayan Çocuğun, Sonradan Öldüğü İddiası: Aksaray’da kont-
rolden çıkan aracın takla atması sonucu 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 2’si çocuk 6 
kişi yaralandı.

427. Soba Gazından Zehirlenen Çocuk Öldü: Siirt’te soba gazından zehirlenen 6 yaşındaki bir 
kız çocuğu hayatını kaybederken, annesi tedavi altına alındı.

428. Konya’da 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümüyle İlgili Dava: Konya’da yatağına idrarını yaptığı 
ve kustuğu için başına tahtayla vurularak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun, başına aldığı darbe 
sonucu geçirdiği kafa travmasına bağlı öldüğü belirlendi.

429. Otobüs Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı: Kastamonu’da, küçük yaştaki sürücüsünün di-
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reksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de 
yaralandı.

430. Lise Öğrencisi Av Tüfeğiyle İntihar Etti: Balıkesir Gazi Osman Paşa mahallesinde oturan 
17 yaşındaki kız evde bulunan av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Kızın cenazesi otopsi 
için Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

431. 4.5 Aylık Bebek Beşikte Ölü Bulundu: Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’ne bağlı Çubuklu Köyü’n-
de oturan Ayşe ve Mehmet Şahin çiftinin 4.5 aylık bebekleri Ahmet Yasin, beşiğinde ölü bulundu.

432. Kayıp 13 Yaşındaki Kızın Cesedi Bulundu: Konya’nın Akşehir ilçesinde kendisinden 5 gün 
boyunca haber alınamayan 13 yaşındaki kızın cesedi, bir tarlada bulundu.

433. Çocukların Pompalı Tüfekle Oyunu Ölüm Getirdi: Denizli’nin Çivril İlçesi’nde, evde yalnız 
kalan iki çocuğun pompalı tüfekle oyunu can aldı. Babaları polis memuru olan iki çocuktan 11 
yaşındaki Yusuf Akdağ, kalbinden vurularak öldü.

434. Bebek Öldü Anne Gözaltında: Bartın’da 7 aylık bebeğin ölümü nedeniyle anne ve erkek 
arkadaşı tutuklandı. Anne ve arkadaşının “kanepeden düşerek öldü” iddiası şüpheli bulundu.

435. Sobadan Çıkan Gaz Üç Can Aldı: Bursa’da, aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi kömür sobasından 
sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

436. Diyarbakır’da 10 Yaşındaki Çocuk Kendini Astı: Diyarbakır’da 5’nci sınıf öğrencisi Erhan 
Suğurlu, iddiaya göre derslerinin zayıf olması nedeniyle kendini asarak intihar etti.

437. 15 Kişilik Jandarma Timi Buzlu Suda Didik Didik Aradı: Van’ın Muradiye ilçesinde, oynar-
ken dereye düşerek kaybolan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar, havanın 
kararmasıyla sonlandırıldı.

438. Kamyonun Altında Kalan Kız Öldü Baba Ağır Yaralı:  Antalya’da bir baba ile kızının bu-
lunduğu bisiklete kamyon çarptı. Kazada 11 yaşındaki kız hayatını kaybederken babası ağır ya-
ralandı.

439. Sulama Havuzuna Düşen Çocuk Öldü: Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde oynarken sulama 
amacıyla hazırlanan havuza düşen 5 yaşındaki Hasan Ordulu öldü.

440. 15 Yaşında Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti: Akhisar’da sınıfta rahatsızlanarak hastane-
ye kaldırılan 15 yaşındaki öğrenci, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öğrencinin 
kalp krizi geçirdiği belirlendi.

441. 14 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Arkadaşını Öldürdü: Kilis’in Musabeyli ilçesinde koyun 
otlatan 14 yaşındaki bir çocuk, av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşını öldürdü.

442. Ailesiyle Tartışan Kız Canına Kıydı: Sivas’ta iddiaya göre annesinin sokağa çıkmasına 
izin vermemesine öfkelenen 14 yaşındaki Elif Gülmez evin tuvaletine kendisini asarak yaşamına 
son verdi.

443. Cinnet Geçiren Anne İki Çocuğunu Öldürdü: Muğla Milas’ta cinnet geçiren kadın, 3,5 
aylık ve 2 yaşındaki çocuklarını bıçakla öldürdükten sonra intihar etmek istedi.

444. Tabancayla Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Öldü: Diyarbakır’da babasına ait ruhsatsız si-
lahla oynayan 4 yaşındaki çocuk silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybederken, olayla 
ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

445. Hakkari’de 15 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti: Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 15 yaşındaki 
bir erkek çocuk intihar etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
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kurtarılamadı.
446. 13 Yaşındaki Kız İntihar Etti : Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Selahattin Eyyübi mahallesin-

de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi. Çocuğun cenazesi 
morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

447. 15 Yaşındaki Sağır Ve Dilsiz Çocuk İntihar Etti:  Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesi’nde 
sağır ve dilsiz 15 yaşındaki Hüseyin Ayşakar, kendini iple evinin tavanına asarak yaşamına son 
verdi.

448. 10. Sınıf Öğrencisi İntihar Etti: İzmir’de okul yemekhanesinde arkadaşıyla birbirlerine 
pilav atarken öğretmeni tarafından görüldükten sonra okul müdür yardımcısının odasına çağrı-
larak uyarılan 15 yaşındaki çocuk, ‘Anneme babama nasıl açıklayacağım ‘ dedikten sonra başka 
öğrencilerinde bulunduğu 4. kattaki sınıfın penceresinden atlayarak intihar etti.

449. Ağrı’da 13 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti: Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Çavuş Köyü’nde 
ikamet eden 13 yaşındaki Dilser Karakuzu, isimli çocuğun kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.

450. İlköğretim Öğrencisi İntihar Etti: Elazığ’da 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi, te-
neffüs sırasında okul bahçesinde başına tabancayla ateş ederek intihar etti.

451. 14 Yaşındaki Çocuğun Karşılıksız Aşk İntiharı: Bursa’da annesine “bir kızı sevdim ama 
bana yüz vermiyor onun yüzünden kendimi öldüreceğim’ diyen lise öğrencisi 14 yaşındaki M.A 
evlerinin merdiven korkuluklarına kendisini iple asarak intihar etti.

452. Kız Çocuğu İpe Asılı Bulundu: Siirt merkez Bahçelievler mahallesinde 8 yaşındaki bir 
kız çocuğu apartman boşluğunda ipe asılı halde bulundu. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi 
olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

453. Liseli Kız İntihar Etti: Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Emine Baş, 
oturdukları evin bodrum katında tavana bağladığı başörtüsüyle intihar etti.

454. 3 Yaşındaki Çocuk Havuza Düşerek Boğuldu: Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, çim biçen 
babasının yanında oynarken sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kay-
betti.

455. Çocuk sürücü Çocukları Ezdi: Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürü-
cünün yaptığı kazada kaldırıma savrulan aracın altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti bir 
çocuk ise ağır yaralandı.

YARALANMA

1. Selçuk’taki Trafik Kazasında 2 Çocuk Yaralandı: Selçuk yönünden Aydın Kuşadası İlçesi 
yönüne giden tur otobüsü Selçuk Mezarlığı karşısında bisikletle Efes’e gitmeye çalışan M.A (13) ile 
bisikletin arkasında oturan Y.E.K (13) ‘ye çaptı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

2. Çocukların Ateşle Oyunu Faciaya Dönüştü: Mersin’de 2 kardeşin çakmakla oynarken çıkar-
dığı yangında, baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, anne dumandan zehirlendi.

3. Barut Patladı; 3 Çocuk Yaralandı: Ankara- Gaziosmanpaşa Mahallesi Şairler Sokak’ta bir 
evin bahçesinde cam şişenin içine koydukları barutu ateşleyen E.K. R.İ. ve A.T. isimli çocuklar, 
meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Yaralanmalar, Ankara Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama 
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sonucu E.K.’nin sağ başparmağının koptuğu, R.İ.’nin ise saçlarının yandığı öğrenildi.
4. Ümraniye’de Gölete Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı: Yukarı Dudulu Osmangazi Ko-

rusu’nda, ailesi ile birlikte koruluk alana gelen ve göletin korkuluklarını aştıktan sonra dengesini 
kaybederek suya düşen 7 yaşındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye 
kaldırıldı.

5. Başına Kiremit Düşen Kız Çocuğu Yaralanma: Afyonkarahisar’da merkez üssü Hocalar İl-
çesi olan ve saat 13.13’te meydana gelen Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğündeki depremde 
Hocalar İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Zehra Yaşar, çatıdan başına kiremit düşmesi so-
nucu yaralandı.

6. 3 Yaşındaki Çocuk Asma Köprüden Düştü: Ankara’nın Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 
Boztepe mevkiinde bulunan asma köprüden dereye düşen 3 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak 
sürüklendi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle 
Ankara’ya gönderildi.

7. Minibüs Devrildi; 8 Çocuk Yaralandı: Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini 
kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 8 çocuk yaralandı. 

8. Alanya’da Piknik Dönüşü Kaza; 6 Çocuk Yaralandı: Antalya’nın Alanya İlçesi’nde piknik 
dönüşü yaşanan trafik kazasında 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.

9. Sivas’ta Yangın; 1’i Çocuk, 3 Yaralı: Sobayı benzinle tutuşturmak isterken benzinin bir anda 
alev almasıyla evde başlayan yangında anne baba ve 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

10. Ilgın’da Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Evlerinin balkonundan dengesini kaybe-
derek düşerek ağır yaralanan çocuk, Ilgın Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından 
hava ambulansıyla Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

11. Alaşehir’de Süt Kaynatılan Kazana Düşen Çocuk Yaralandı: Alaşehir İlçesi’ne bağlı bir 
köyde babaannesinin peynir yapmak için süt kaynattığı kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır 
yaralandı.

12. Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı: Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isterken oto-
mobilin çarptığı 12 yaşındaki Gökhan hastaneye kaldırıldı.

13. İnşaattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Batman’da Meydan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 
Batman Belediyesi karşısında yeni yapılan bir inşaatta, saat 12.30 sıralarında dengesini kaybede-
rek düşen Nurullah Öden (10) ağır yaralandı.

14. Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı: İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde otomobilin çarptığı 5 
yaşındaki Nusret Can yaralandı.

15. Siverek’te Trafik Kazası İki Çocuk Yaralandı: Siverek’te meydana gelen iki ayrı kazada iki 
çocuk yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

16. Ankara’da Kaza; Sıkışan Çocuk Zor Çıkarıldı: Ankara’da, yolun kaygan olması sebebiyle 
gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. 10 yaşındaki bir çocuk, sıkıştığı yerden 
güçlükle çıkarıldı.

17. Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı: Edremit’e gelmekte olan otomobil, S.T.’nin 
(15) kullandığı bisiklete çarptı. Başından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18. Bodrum’da Soba Patladı 2 Çocuk Yaralandı: Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, katalitik soba-
dan sızan gazın patlaması sonucu anne ve 2 çocuğu hafif yaralandı.
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19. Muş’ta Trafik Kazası 3 Çocuk Yaralandı: Diyarbakır’dan Muş’a gelmekte olan otomobil, 
Keklik Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aşırı 
buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

20. Bodrum’da Trafik Kazası; 1 Çocuk Yaralandı: Bodrum’da meydana gelen trafik kazasında 
7 yaşındaki çocuk hafif bir şekilde yaralandı.

21. 6 Çocuk Baldıran Otundan Zehirlendi: Kütahya’nın Hisarcık İlçesine bağlı Beyköy’de ya-
şayan 6 çocuk arazide oyun oynamak üzere evlerinden ayrıldı. Arazide baldıran otunu toplayıp 
yiyen çocuklar rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

22. Kömür Sobası Patladı 2 Çocuk Yaralandı: Adana’da bir evde kömür sobasının patlaması 
sonucu 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Çocuklar, patlama anında mutfakta bulunan anne-
leri tarafından dışarı çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

23. Saklambaç Sırasında Otobüsün Tekerinin Arkasına Gizlenen Çocuk Yaralandı: Bursa’da 
arkadaşlarıyla saklambaç oynarken gizlenmek amacıyla belediye otobüsünün altına giren 6 ya-
şındaki kız çocuğu, hareket eden aracın, ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

24. Kadirli’de Üzerine Kaynar Su Dökülen Çocuk Yaralandı: OsmaniyeKadirli’de evin içinde 
oyun oynadığı sırada ayağının kayması sonucu sobanın yanına düşen 3 yaşındaki Ümit sobanın 
üzerinde bulunan suyun üzerine dökülmesiyle yaralandı.

25. Şişli’de Kuyuya Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı: Seyrantepe Metro istasyonu çıkışında 
boş bir arazide köpeğiyle oynayan çocuk üzeri kartonla kapalı olduğu iddia edilen 3 metre derin-
likteki kuyuya düştü.

26. TIR Öğrenci Servisini Biçti: Konya’nın Ereğli ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile tırın 
çarpışması sonucu 9’u öğrenci 10 kişi yaralandı.

27. Havaalanında Arbede! Bir Kızın Bacağı Kırıldı: CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyon-
lar Ligi Final maçında RC Cannes’ı 3-0’lık galibiyetle deviren Fenerbahçe Universal Kadın Voley-
bol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’ye gelmesi büyük coşku yarattı. Havaalanındaki 
karşılamada polis ve taraftar arasında arbede çıktı! Havaalanında çıkan arbedede 12 yaşında bir 
kız çocuğun bacağı kırıldı. Küçük kız Fenerbahçe Universal oyuncularından Duygu Bal’a atkı ve-
rirken polis amiri 12 yaşındaki taraftarı itekledi ve engellemeye çalıştı. Bunun üzerine taraftarlar 
duruma tepki gösterdi.

28. Van’da 14 Çocuk Yedikleri Ottan Zehirlendi: Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Eşmepınar 
Köyü Evbakan Mezrası’nda 14 çocuk yedikleri ottan zehirlendi. Durumu ağır olan 5 çocuk Van 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

29. İşkenceden Kaçtı Polise Sığındı: Adana’da gece saat 02.00 civarı ağlayarak polise sığınan 
6 yaşındaki küçük çocuğun sırtında kol ve ayaklarında sigara söndürüldüğü yine sırtında abisinin 
kemerle dövmesiyle oluşan yaralar olduğu görüldü.

30. 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı: Eskişehir’de 2 yaşındaki çocuk çıktığı 
balkonda aşağı bakmak için sarktığında dengesinin kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan çocuk 
ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı

31. Otistik Çocuk 3’üncü Kattan Düştü: Konya’da otizm hastası 5 yaşındaki Şevval Taşçı, iddia 
göre gece yarısı odasında uyanıp pencereyi açtıktan sonra, belirlenemeyen bir nedenle 3’üncü 
kattan beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Taşçı’nın sağlık durumunun ciddiyetini korudu-
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ğu belirtildi. 
32. Rotweiler 5 Yaşındaki Çocuğu Parçaladı: İzmir buca ilçesinde Saldırganlığı ile bilinen Ro-

tweiler cinsi köpek, su içmek için önünden geçen çocuğa su içerken arkadan saldırdı. Saldırıya 
uğrayan küçük Mehmet’in iki göz kapağı ve sol kulağı parçalandı. Ege Üniversitesi Hastanesi Cer-
rahi bölümün doktorları Mehmet’in göz kapaklarını açıp kapamada sorun yaşayabileceğini ve 
göz kapaklarında düşüklük sorunu yaşayacağını bildirdi.

33. Küçük Ogün, Yolun Karşısına Geçemedi: Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde motosikletin çarp-
tığı küçük çocuk yaralandı. Ayağı ve omzu kırılan küçük çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleş-
tirmeye çalışırken, sağlık görevlilerin gelmesi ile müdahaleden korkan çocuk bağırmaya başladı. 
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı

34. Küçük Çocuğun Ölümden Döndüğü An: Mersin’de yolun karşısına geçmeye çalışırken 
kendisine çarpan otomobilin altında kalan çocuk yaralandı. Çevrede bulunanların otomobili kal-
dırması ile çocuk, aracın altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralanan çocuğunun hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

35. Gözlük Camı Yüzünde Patladı: Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay’da yaşayan Efe 
Güler, tatil için geldiği Antalya’da televizyon izlerken kullandığı gözlüğün camı yüzünde patladı. 
Patlama sonucu küçük Efe’nin sklerası ve konjonktivası parçalandı. Dünya Göz Hastanesi’ne kal-
dırılan çocuk burada ameliyata alındı. Gözüne 8 dikiş atılan çocuk kör olma ihtimali var.

36. Küçük Kızın Üzerine Duvar Devrildi: Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gedikli köyünde evlerinin 
bahçesinde oynadığı esnada bahçe duvarı üzerine devrilen 3 yaşındaki Burcu Kılınç yaralandı. 
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Gölbaşı Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın vücudunda kırıklar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma de-
vam ediyor.

37. Otobüs 3 Yaşındaki Çocuğa Böyle Çarptı!: Annesiyle beraber alışverişe giden 3 yaşındaki 
çocuk annesinden önce iş yerinden yola çıkmasıyla birlikte yoldan geçen belediye otobüsü çarptı. 
Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi 
altına alındı.

38. Arıların Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı: Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturdukları 
evin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, arıların saldırısına uğrayarak yaralandı. Ailesi 
tarafından otomobil ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuğun vücudundan yak-
laşık 12 tane arı iğnesi çıkarılırken, çocuğun tedavisi devam ediyor. 

39. Traktörün Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı: Niğde merkez Müftülük önünde yolun karşısına 
geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, yoldan gelen traktörü fark etmeyince altında kaldı. Am-
bulansla Niğde Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan kız çocuğu ameliyata alındı. Küçük kızın 
ameliyat sonrası durumunun ağır olduğu öğrenildi.

40. Annesinin Kucağında Vuruldu: Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, se-
ken kurşunun bindiği otobüste başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuğun 
vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu 
öğrenildi.

41. Oyun Oynarken Düşen Çocuğun Bacağına Demir Saplandı: Maltepe Altayçeşme Mahallesi 
Toprak Sokak’ta arkadaşlarıyla birlikte evlerinin yanında bulunan kömürlüğün çatısında oyun oy-
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narken bahçe korkuluklarının üzerine düşen çocuğun bacağına korkuluk demiri saplandı. Haber 
verilmesi ile kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi titiz bir çalışma 
yürüterek, korkuluk demirini kesti. Furkan Temam, bacağına saplı demir parçasıyla Kartal Lütfi 
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

42. 6 Yaşındaki Çocuk, Otomobille Kaza Yaptı: 2 Yaralı: Osmaniye’de babasından izinsiz 
anahtarını aldığı otomobille kaza yapan 6 yaşındaki çocuk, 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu. 
Cumhuriyet Mahallesi 1520. Sokak’ta oturan 6 yaşındaki M.A, babasına ait otomobilin anahtarını 
gizlice aldı. M.A’nın çalıştırdığı otomobil, yol kenarındaki 10 ve 13 yaşlarında iki çocuğa çarptı. 
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

43. Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı: Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ndeki evinin 
önünde bisikletle dolaşan 8 yaşındaki Burak Akbulut’a yoldan geçen Bektaş Şahin yönetimin-
deki otomobil çarptı. Kazada yaralanan Akbulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı.

44. Seydişehir’de Ağaçtan Düşen Çocuk Yaralandı: Konya Seydişehir’in Dikilitaş köyünde ki-
raz ağacından düşen çocuk yaralandı. Hamdi Coşkun (8), tırmandığı yaklaşık 1,5 metre yüksekli-
ğindeki kiraz ağacından düşerek yaralandı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
Coşkun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

45. 8 Yaşındaki Özürlü Çocuk Balkondan Düştü: Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı 
Karakuyu köyünde oturdukları evin ikinci kat balkonunda oynayan Berfin Turan (8), bir anda 
dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, durumunun ciddi 
olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

46. Soda Şişesi Gözünden Etti: İzmir’de mutfaktaki koliden soda şişesini alan 2 yaşındaki Mu-
hammet, şişenin patlaması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Baba Mehmet Sandal, maden suyu 
şirketinin kusurlu olduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu

47. 3. Kattan Düşen Çocuk Yaralandı: Kırşehir Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Yazıcı 
Apartmanı’nda meydana gelen olayda evde oynayan 6 yaşındaki O.Ö.’nün pencerenin sinekliğine 
baskı yaptığı ve 3. kattan aşağı düştüğü öğrenildi.

48. Tokat’ta Akıllara Durgunluk Veren Kaza: Tokat’ın Niksar ilçesinde karşı şeritte park hâlin-
de bulunan otomobillerine doğru koşan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 
metre ileriye fırlayan çocuk Niksar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar 
olduğu belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

49. 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: Kırşehir’de yola koşarak çıkan 3 yaşındaki çocuk, 
otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan çocuk ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

50. Kurtalan’da Biçerdöver Devrildi: 1’i Çocuk 2 Yaralı: Kurtalan’a bağlı Yakıttepe Köyü’ndeki 
tarladan ilçeye dönmekte olan biçerdöver, vitesinin boşalması sonucu devrildi. Kazada biçerdö-
verde bulunan Şakir Öztürk (19) ve Osman Öztürk (17) yaralandı.  Yaralıların Kurtalan Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

51. 13 Yaşındaki Çocuk Dereye Uçtu: Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde babasına ait olan 
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park hâlindeki araçla oynayan 13 yaşındaki Y.K. aracın el frenini indirince araçla beraber dereye 
uçtu. Y.K, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

52. 14 Yaşında Alkol Alıp Bileğini Kesti: Kayseri’de aldığı alkolün etkisiyle bileklerini kestiği 
ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

53. Kene Tarafından Isırılan Çocuk Tedavi Altına Alındı: Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kene 
tarafından ısırılan 13 yaşındaki kız tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, dün Pazaryeri ilçesine 
bağlı Küçük Elmalı köyünde bahçede otururken kene tarafından ısırılan Kadar K. (13), babaanne-
sinin haber verdiği jandarma ekipleri tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

54. Motosiklet Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Gazi Caddesi’nde yolun 
karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Serhat Yunus A.’ya, karşı yönden gelen bir motosiklet 
çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, Serhat Yunus A. olay 
yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi ya-
pılan yaralı çocuk, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne sevk edildi.

55. Denizde Kaybolan Çocuk, 15 Dakika Sonra Sudan Çıkarıldı: Mersin’de yüzme bilmediği 
halde girdiği denizde kaybolan çocuğu deniz polisi kurtardı. Yaklaşık 15 dakika su içinde kalan ve 
herkesin öldü sandığı çocuk, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alınan Tatlı’nın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

56. Süt Kazanına Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı: Sivas’ın Koyulhisar İlçesi’ne tatile gelen 
2 yaşındaki Berat Aybi, aile büyükleri başka bir odada yemek yerken mutfakta oynamaya başladı. 
Geri geri giden çocuk, soğuması için ocaktan indirilen içi sıcak süt dolu kazana düştü. Çığlıkla-
rı üzerine yanına koşan yakınları, küçük çocuğu alarak Sivas Numune Hastanesi’ne getirdi. Acil 
serviste ilk müdahalesi yapılan Berat Aybi daha sonra hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına 
alındı.

57. Kazada 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı: Eskişehir de Büyükdere Mahallesi Gençlik Caddesi’n-
de iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı. 
Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ço-
cuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

58. Biri Şanlıurfa 3 Cezaevinde Yangın: Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi’nde B-19 Ko-
ğuşu’nda başlatılan yangında dumandan etkilenen 12 çocuk ve Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde 
siyasi mahkûm ve tutukluların kaldığı 3’üncü koğuşta çıkan yangında yaralanan 12 kişiden 6’sı 
ambulanslarla hastaneye taşındı. Gaziantep’teki cezaevinde polis ile mahkûm yakınları arasında 
arbede yaşanırken, Adana ve Ceyhan’da gerginlik yaşanmaması için cezaevleri çevresinde gü-
venlik önlemleri artırıldı.

59. Gaziantep’te Kaza 5’ü Çocuk 8 Yaralı: Gaziantep’in Nizip ilçesinde TIR’ın su tankerine çar-
pışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine 
gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi’ne kaldırıldı.

60. Oltadaki Kanca Gözüne Saplandı: Kocaeli’ de 12 yaşındaki bir çocuk Karamürsel sahilinde 
balık tutmak isteyen arkadaşını izlediği sırada, ‘’çarpma olta’’ olarak bilinen yaklaşık 5 santimet-
relik 3’lü kanca, sol gözüne saplandı. Gözüne giren olta kancası, yapılan ameliyatla çıkartıldı.
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61. Kamyonet Hamile Kadını Ve Kızını Ezdi: 1 Ölü: Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Kazımpaşa 
Hamitabat Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Ebru Yılmaz (26), kızı Sahra ile komşularının 
düğün törenine katılmak için evden ayrıldı. Evden 300 metre uzaklıktaki düğün alanına yürüye-
rek giden anne ve kızına Kurtuluş Caddesi’nde bir kamyonet çarptı. Ambulansla Özel Ada Tıp 
Hastanesi’ne kaldırılan anne Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti 
küçük kızın ise tedavisi devam ediyor. 

62. Eskişehir’de Kaza: Baba Öldü, Anne Ve 4 Çocuk Yaralı: Eskişehir’de bir otomobilin bari-
yerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, eşi ve 4 çocuğu yaralandı. Araçta sıkışan anne 
Özlü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.  

63. Bir Yaşındaki Çocuğu Akrep Soktu: Adana Kozan’a bağlı Durmuşlu köyünde evde yatan 
1 yaşındaki Zeynep Bilge Çelik isimli çocuğu akrep soktu. Küçük çocuk fenalaşınca, annesi tara-
fından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi Kozan Devlet Hastanesi’nde yapılan 
küçük Zeynep Bilge, buradan ambulans ile Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kal-
dırılarak tedavi altına alındı.

64. 9 Yaşındaki Çocuğu Kene Isırdı: Sakarya’nın Karasu ilçesi Karapınar köyünde 9 yaşındaki 
Alparslan Cici isimli çocuğu kene ısırdı. Baba Aydın Cici’nin Karasu Devlet Hastanesi’ne götürdü-
ğü Alparslan’ın bacağındaki kene, sağlık görevlilerince çıkarıldı. Tahlillerin ardından evine gön-
derilen Alparslan’ın, bir süre gözlem altında tutulacağı belirtildi.

65. Düğün Dönüşü Kaza: Baba Öldü, Eşi ve 2 Çocuğu Yaralandı: Denizli’nin Bozkurt İlçesi’ne 
bağlı Alikurt Köyü’nde, yakınlarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin 
devrilmesi sonucu 1 kişi öldü,2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

66. Havuza Düşen Danimarkalı Çocuk Ölümden Döndü: Danimarka’dan tatile ailesiyle bir-
likte gelen 4 yaşındaki Julia Klokjonsen, havuz etrafında koşmaya başladı. Bir anda dengesini 
kaybeden Klokjonsen, havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk otel çalışanları tarafından 
havuzdan çıkarıldı. Otele çağırılan ambulansla Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılan Klokjonsen 
tedavi altına alındı.

67. Ağaçtan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ağaca sarılı asmadan 
yaprak toplamak isteyen çocuk asma yaprağına uzandığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 
3 metre yükseklikten aşağı düştü. Yakınları tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

68. Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı: Aydın Çine ilçesinde bir kamyonet, Ad-
nan Menderes Bulvarı’nda bisikletle yolda ilerleyen 10 yaşındaki Alican Gürbüz’e çarptı. Kazada 
yaralanan Alican Gürbüz, 112 Acil Servis ambulansıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı.

69. İnşaat Hâlindeki Evin İkinci Katından Düşen Çocuk Yaralandı: Edremit ilçesi İbrahimce 
Mahallesinde bulunan inşaat hâlindeki evlerinin ikinci katında kardeşiyle oynayan B.Ş, beton ze-
mine düştü. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

70. Traktörün Altında Kalan Çocuk Yaralandı: Sivas Koyulhisar ilçesinde tarlasını sürdüğü sı-
rada traktörünün arkasında bulunan pulluk taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan 
Ebubekir Gürbüz (16) yere düştü. Traktörün tekerinin altında kalan Gürbüz, yaralandı. Sağlık 



67

ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2012 | GÖÇ VAKFI

ekiplerinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
71. Otomobil Trafik Levhasına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı: Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi’ne bağlı 

Irmak Beldesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. 
Kazada, sürücü öldü, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.

72. Yüzme Bilmediği Halde 9 Yaşındaki Yeğeninin Peşinden Atladı: Adana’da sulama kana-
lının kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düşen 9 yaşındaki Nuri Can Babat ile yüzme 
bilmediği halde yeğeninin peşinden atlayan halası 21 yaşındaki Zeynep Babat, akıntıda sürüklen-
di. Çığlıkları duyan çevredekiler 200 metre sürüklenen çocuğu sudan çıkartırken, sürüklenmeye 
devam eden halası Zeynep Babat, kanala uzanan bir ağacın dalına tutunmayı başardı. Genç kız, 
polisin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartıldı.

73. 6 Yaşındaki Çocuk Rögara Düştü: Şişli’de yol yapım çalışmaları nedeniyle yerine sabitlen-
meyen rögar kapağına basan 6 yaşındaki Deniz Kap, kanalizasyona düştü. İtfaiye ekipleri tarafın-
dan düştüğü yerden çıkartılan Deniz’in sol bacağının kırıldığı öğrenildi. 

74. 4 Yaşındaki Çocuk Aracın Altında Kaldı: Siirt’te merkez Evren Mahallesi’nde sokakta oyun 
oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu S.Ş., geri manevra yapan aracın altında kalarak ağır yaralandı. 
Çevredeki vatandaşların yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük kız, yapı-
lan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

75. 8 Yaşındaki Çocuk Kazayla Kardeşlerini Vurdu: Karaman Ayrancı ilçesine bağlı Ambar 
köyünde  8 yaşındaki M.B., babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada, tüfeğin bir anda ateş alması 
sonucu kardeşleri A.B. (4) ve M.C.B’yi (2) vurdu. El ve ayaklarına isabet eden saçmalarla yarala-
nan iki çocuk, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların 
sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

76. Kuduz Köpek Çocuğu Isırdı, 4 Mahalle Karantinaya Alındı: Erzurum’da Merkez Aziziye 
İlçesi Sakalıkesik Mahallesinde kuduz olduğu belirlenen köpek 8 yaşındaki Yusuf Kaya’yı ısırdığı 
için 4 mahallede kuduz nedeniyle 6 ay süreyle Sakalıkesik, Ömertepe, Adaçay ve Söğütlü mahal-
leleri karantina altına alındı.

77. Küçük Kız Panzehirle Kurtuldu: Manisa’da yaşayan 2 yaşındaki Sıla Avcı, anneannesi Hafi-
ze Şahin’in kırdığı kayısı çekirdeklerinden yemeye başladı. Son çekirdeği yutamayan torununun 
titremeye başladığını fark eden Şahin, komşulardan yardım istedi. Çocuk Hastanesi Acil Servi-
si’nde yapılan değerlendirmenin ardından siyanür zehirlenmesi teşhisi konulan çocuğa panzehir 
verilerek kurtarıldı.

78. Ağaçtan Düşen Çocuk, Bacağına Saplanan Korkuluk Demiri ile Hastaneye Götürüldü: 
Batman’da 11 yaşındaki Nurullah Özhan, arkadaşlarıyla çıktığı kiraz ağacından dalın kırılması so-
nucu bahçe korkuluk demirlerinin üzerine düştü. Nurullah, bacağına ok gibi saplanan korkuluk 
demirinin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesinin ardından hastaneye götürüldü.

79. Köprüden Düşen Çocuk Yaralandı: Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşları ile oyun oyna-
yan 6 yaşındaki çocuk köprünün korkuluklarına çıktı. Dengesini kaybeden Çoban, yaklaşık 3 met-
re yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Vatandaşlar tarafından düştüğü yerden çıkartı-
lan Çoban, ihbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

80. Kadirli’de Trafik Kazası: 2’si Çocuk, 6 Yaralı: Osmaniye Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı 
Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda, şehir merkezine giden kamyonete, aynı istikamete seyreden ve 
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tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen midibüs arkadan çarptı. Bu arada aynı yönde giden otomobil de 
midibüse çarptı. Kazada midibüsteki yolculardan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

81. 6 Yaşındaki Çocuk Meyve Bıçağı ile Oynarken Göz Kapağını Kesti: Eskişehir Mihalıççık 
Diközü Köyünde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki çocuk mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile 
oynadığı esnada bıçağın sivri kısmı ile sol göz kapağını kesmesi sonucu yaralandı.

82. Bisikletle Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Adıyaman’da Gümüşkaya köyünde ika-
met eden 11 yaşındaki Necmettin Koyuncu, oturduğu evin damında bisiklet sürerken dengesini 
kaybedip aşağı uçtu. Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldı-
rılan Koyuncu’nun ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

83. Salıncaktan Düşen Çocuk Yaralandı: Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde evleri ile okul arasında bu-
lunan parktaki salıncakta sallanırken düşen8 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

84. Takla Atan Bisiklette 2 Çocuk Yaralandı: Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi’n-
de ikamet eden Mehmet Demiral (13), Kurugeçit Mezarlığı Çataltepe köyü yakınlarında bulunan 
rampada önüne çıkan motosikletten korkup bisikletinin direksiyonunu kırdı. Takla atan bisiklet-
te bulunan Demiral ve arkadaşı Zeynel Beşar Dikel (12) yaralandı. Ambulansla Gölbaşı Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Demiral ambulansla Adıyaman 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi

85. Tren Vagonunun Üstünden Geçmek İsteyen Çocuk Akıma Kapıldı: Bilecik’in Bozüyük il-
çesinde, istasyonda duran yük treninin vagonlarının üzerinden geçmek isteyen 9 yaşındaki bir 
çocuk yüksek gerilime kapıldı. 112 ambulansı ile Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğa 
burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’ne sevk edildi.

86. Yıldırım Düştü: 4 Çocuk Yaralı: İstanbul’un Kartal ilçesinde ormanlık alana yıldırım düş-
mesi sonucu piknik yapan 4 çocuk yaralandı. Yaralandıklarını ailelerine cep telefonu ile bildiren 4 
arkadaş, Dr. Lüfti Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

87. Beş Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Bıçakladı: Konya’da oturan 4 yaşındaki S.K., sokakta oy-
nadığı sırada kavga ettiği arkadaşı 5 yaşındaki A.R. tarafından bıçaklandı. Alnından hafif yarala-
nan S.K., ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.

88. Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı: Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde balkonda 
oynarken dengesini kaybederek ikinci kattan düşen 3 yaşındaki İhsan Baran Bulak, ağır yaralandı. 
Küçük çocuk, akrabaları tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

89. 11 Yaşındaki Çocuk Kamyonun Altında Kaldı: Muğla’nın Milas ilçesinde, yolun karşısına 
geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuk kamyonun altında kaldı. 11 yaşındaki çocuk, 112 ekiplerinin 
5 dakika süren müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. 11 yaşındaki çocuk, ambulansla 75. Yıl 
Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

90. Sınıfın Ortasında Arkadaşını Bıçakladı: Uşak’ta Bir Eylül İlköğretim Okulu’nda eğitim gö-
ren 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki N.T., İddiaya göre, sınıfta diğer arkadaşlarının gözleri önün-
de M.A.’yı sağ bacağından çakıyla yaraladı.

91. Diyarbakır’da Bir Evde Patlama, İki Çocuk Yaralandı: Alınan bilgilere göre, TOKİ 1. Etap F 
Blok’taki bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 
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evde bulunan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğu yaralandı. 
92. Düğünde Açılan Ateşte Bir Çocuk Ağır Yaralandı: Mardin Midyat ilçesinde, Cumhuriyet 

Mahallesi’nde, Vali Kemal Nehrozoğlu İlköğretim Okulu’nun yanındaki boş arazideki düğünde 
açılan ateşte seken kurşunla vurulan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Midyat Devlet Hastane-
si’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

93. “Oğlum Bak Git” Ve 12 Dikiş: Kocaeli Gölcük ilçesinde Belediye çalışanının “Oğlum bak 
git” uyarısına rağmen tacizlerini sürdüren çocuk, arkasını dönüp giden temizlik görevlisini ısrarla 
kendisine vurması konusunda taciz ediyor. Çileden çıkan Selçuk’un süpürge sapıyla kafasına vur-
duğu çocuk, hastanelik oluyor ve kafasına 12 dikiş atılıyor. Aile ise temizlik görevlisinden şikâyetçi 
olduğunu belirtti.

94. 14 Yaşındaki Çocuk, Elini Kaptırdığı Kıyma Makinesiyle Hastaneye Geldi: Sultangazi’de 
bir kebap salonunda çalışan 14 yaşındaki Burak Ç., elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine 
gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu kolunu kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye kaldırdı.

95. Duvarla Birlikte İkinci Kattan Düşen İki Çocuk Yaralandı: Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey 
Mahallesi Salkımsöğüt Sokağı üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. 12 yaşındaki Mert 
K. ve 15 yaşındaki Tarık K, evin duvarında oynamaya başladı. Yıkılan duvarla beraber yere düşen 
iki çocuk, duvarın altında kalarak yaralandı.

96. Bir Yaşındaki Çocuğu Kene Isırdı: Adıyaman’da, serada bulunduğu sırada kene tarafından 
ısırılan 1 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

97. 4 Yaşındaki Çocuğu Kene Isırdı: Yılın ilk kene olayı Karabük’te, dört yaşındaki bir çocuğu 
kene ısırması sonucu ailesi hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan müdahaleyle keneler çıkarıl-
dıktan sonra küçük çocuk evine gönderildi.

98. Kaldırıma Çıkan Otomobil Aileyi Ezdi!: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direk-
siyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen anne, baba ve 3 yaşındaki çocukla-
rına çarptı. Otomobil altında kalan anne itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi hastaneye 
kaldırıldı. 

99. Alevlerin Arasında Kalan Çocuğu Kurtardılar: Isparta Halıkent mahallesinde 5 katlı bir 
apartmanın 4. katında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk evden 
çıkamayınca balkondan yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenle 
kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

100. Köpek Saldırdı, Çocuk Ağır Yaralandı: Sivas’ın Suşehri ilçesinde 7 yaşında bir çocuk, ba-
şıboş bir köpeğin saldırması sonucu başından ve kulağından ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk 
yoldan geçen bir vatandaş tarafından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk 
müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane-
si’ne sevk edilen İ.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

101. 3. Kattan Düşen Çocuk Yaralandı: Adıyaman İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi’nde evleri-
nin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Zeynal Abidin Koçer balkon demirlerine tırmandı, dengesini 
kaybederek üçüncü kattan düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun durumunun ciddi olduğu bildirildi.

102. Düğünde Kanlı Gece: 1’i Çocuk 5 Kişi Yaralı: Sakarya’da psikolojik rahatsızlığı olan bir 
adam düğünü bastı. Silahla düğünde rastgele ateş açan adam 1’i çocuk 5 kişi yaraladı.
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103. Kız Çocuğu Serseri Kurşunla Yaralandı: Mimar Sinan Mahallesi Mustafa Kökmen Bulva-
rı’nda ailesiyle evlerinin bahçesinde oturan Ceren Demir’e nereden geldiği henüz belirlenemeyen 
mermi isabet etti. Sağ kolundan yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nizip Devlet Has-
tanesi’ne kaldırılan Ceren Demir’in kolundaki mermi çekirdeği ameliyatla alındı. Ceren Demir’in 
durumunun iyi olduğu belirtildi.

104. Nusaybin’de Bir Çocuk Tabancayla Yaralandı: Mardin- Nusaybin’e bağlı Görentepe 
köyünde oturan 6 yaşındaki Emine Aktoğ abisinin oynadığı tabancanın kazayla ateş almasıyla 
bacağından yaralandı. Yaralı, Aktoğ köy minibüsüyle Nusaybin devlet hastanesi acil servisine 
kaldırıldı.

105. Üzerine Televizyon Devrilen Çocuk Yaralandı: Kayseri  Talas ilçesi Mevlana Mahallesi 
Doktorlar Caddesi’nde ikamet eden küçük yaştaki M.Y.E. oturma odasında oyun oynadığı sırada 
üzerine televizyon devrildi. Yaralanan çocuk evdeki yakınları tarafından Kayseri Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

106. 3 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü: Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, 5. 
kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi’nde kaldırılan 
çocuğa kalp masajı yapılırken, bu sırada hastane önünde bekleyen ailesi ve yakınları sinir krizleri 
geçirdi. 

107. 5 yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı: Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada 5 
yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuk Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

108. Bisikletten Düşen Çocuk Yaralandı: Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünde bisikletten 
düşen 5 yaşındaki Sercan Kocabaş’ı gören polisler, yardıma koştu. Korkudan ağlayan Sercan Ko-
cabaş, elindeki oyuncak tabancasıyla polislere ateş etti. 112 Acil Servis ekibi, hastaneye gitmemek 
için direnen küçük çocuğu yaptığı kontrolün ardından ambulansla evine götürdü.

109. Silahlı Kavgada 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı: İzmir’de yol verme meselesinden 
tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken kurşun yol kenarında oyun oynayan 2 ya-
şındaki çocuğa isabet etti.

110. 12 Yaşındaki Fenerli Çocuk Bıçaklandı: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak Süper 
Final son maçı öncesi, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar 
birbirine girdi. Çıkan kavgada Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun oğlu Batu Mosturoğ-
lu bıçaklandı. 

111. Merdivenden Düşen Çocuk Yaralandı: Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Polatlı 
köyünde İ.Y. (2), evlerinin damına çıkmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 2 met-
reden beton zemine düşerek yaralandı.

112. Süt Kazanına Düşen Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı: Batman’da süt 
kaynatılan kazana düşüp ağır yaralanan 2 yaşındaki Ahmet Kaplan, ambulans helikopterle Ada-
na’ya getirilerek tedavi altına alındı.

113. Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı: Kahta’da, evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki 
çocuk yaralandı. Yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed Enes Taş’ın 
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

114. Liseli Kızların Bıçaklı Kavgası: 2 Yaralı: Rize’de lise öğrencisi kızlar arasında bıçaklı kav-
ga çıktı. Tevfik İleri Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki S.K. ile aynı yaştaki F.D. hafif 
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yaralandı.
115. Konya’da Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı: Konya’da E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tu-

tuklu bulunan yakınlarını ziyaret edip, çıkışta otomobiline binmek isteyen gruba yönelik tabanca 
ve av tüfeğiyle yapılan saldırıda 2’si çocuk, 3’ü kadın, 5 kişi yaralandı.

116. Motosikletin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı: Selahattin M. idaresindeki 16 KDZ 23 plakalı 
motosiklet, Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi’nde, aniden yola çıktığı iddia edilen 5 yaşın-
daki Alihan Bayraktar’a çarptı. Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

117. Yağmurdan Kaçarken Yıldırım Çarptı: Bolu’da, yağmurdan kaçan 17 yaşındaki Kudret Ka-
lafat ile 15 yaşındaki Büşra Tanrıkulu ağacın altına sığındı. Yıldırımın ağaca düşmesi sonucu ağır 
yaralanan Kudret Kalafat ve Büşra Tanrıkulu tedavi altına alındı.

118. Karşıya Geçmek İsteyen Çocuklara Minibüs Çarptı: Bursa’da, el ele koşarak yolun karşısı-
na geçmek isteyen 2 kız çocuğu minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Durumu ağır olan Elif Z. 
yoğun bakıma alınırken, Tuğçe Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

119. Küçük Çocuk Porsuk Çayı’na Düştü: Eskişehir Kurtuluş Mahallesi Tabakhane Köprüsü ci-
varında suya düşen küçük bir çocuk, akıntıda yaklaşık 600 metre sürüklendi. Çevredeki vatan-
daşlar ve olay yerine gelen güvenlik güçleri, çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Akıntı-
nın fazla olduğu çayda çabalardan netice alınamayınca suya atlayan bir vatandaş, küçük çocuğu 
yakaladı ve Sudan çıkardı.

120. Yüksekova’da Patlama, 1 Çocuk Yaralandı: Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde bir çocuk 
sokakta bulduğu poşeti karıştırırken bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. 

121. 1,5 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü: Serin havada uyusun diye annesinin balkon kapısını 
açık bıraktığı 1,5 yaşındaki çocuk 4. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

122. Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Yaralandı: Kayseri’de üzerine televizyon düşen bir ço-
cuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kerimoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M.Ş.’nin 
üzerine oyun oynadığı sırada televizyon düştüğü öğrenildi.

123. Cam Şişenin Üstüne Düşen Çocuk, Yaralandı: Eskişehir’de cam şişenin üstüne düşen bir 
çocuk, yaralandı. Erenköy Mahallesi Yareler Sokak’ta yürüyen Muhammed Öksüz (14) ayağının 
takılması sonucu yolda bulunan bir cam şişenin üstüne düştü. Karnında kesik meydana gelen Ök-
süz, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öksüz, hastanede yapılan 
müdahalenin ardından taburcu edildi.

124. Köpekleri Ayırmaya Çalışan Çocuk Yaralandı: Denizli’nin Eskihisar Mahallesi’nde köpe-
ğini gezdirmek için parka götüren 13 yaşındaki Melahat Kaya, parkta köpeğini bir süre serbest 
bıraktı. Bu sırada kendi köpeğiyle bir sokak köpeğinin dalaştığını gören Kaya, köpekleri ayırmaya 
çalıştı. Bu sırda köpeklerin saldırısına uğrayan Kaya, olay yerindeki vatandaşlar tarafından kur-
tarıldı.

125. Arazide Bulduğu Fünyeyi Patlatan Çocuk Yaralandı: Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ara-
zide koyun otlatırken bulduğu fünyeyi patlatan çocuk, elinden yaralandı.

126. 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı: Milas’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Ca-
ner ALKAN otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazada başından yaralanan Alkan 75. Yıl Milas 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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127. Tarlaya Uçan Minibüsün Şoförü Öldü, Engelli Çocuk Yaralandı: Yatağan İlçesi’nden, işit-
me ve konuşma engelli 11 yaşındaki Selahattin Çoban’ı Muğla kent merkezindeki bir rehabilitas-
yonmerkezine götüren 35 yaşındaki Mestan Uygun, direksiyon başında fenalaşınca kontrolden 
çıkan minibüsü tarlaya uçtu. Kazada, şoför Uygun yaşamını yitirirken, engelli çocuk yaralandı. 

128. Üzerine Kaynar Su Dökülen Çocuk Yaralandı: Malatya Mimar Sinan Mahallesi’nde, evle-
rinin mutfağında Oyun oynayan 4 yaşındaki Sadet Kurak(4), kardeşi İrem’in(1,5) fırının kapağına 
çarpası sonucunda, ocak üzerindeki Kaynar su, küçük Sadet’in üzerine döküldü.

129. 4 Katlı Binadan Düşen Çocuk Yaralandı: Edinilen bilgiye göre Samsun’un Bafra ilçesi 
Kemalpaşa Mahallesi Bulut sokakta bulunan binanın ikinci katındaki evlerinde hava almak için 
odanın penceresini açan 14 yaşındaki G. Y. aşağı bakarken dengesini kaybetmesi üzere toprak 
zemine düştü. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan G.Y. tedavi altına alındı.

130. Liseli Kızlar Bileklerini Keserek İntihara Kalkıştı: Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi 3 genç 
kız, cam parçalarıyla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kızlar, tedavi altına 
alındı.

131. İzmir’de Köpeğin Saldırdığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı: Aliağa ilçesinde, 9 ya-
şındaki kız çocuğu, yelken kursu için gittiği kulübün işletmecisine ait rottweiler cinsi köpeğin 
saldırması sonucu ağır yaralandı.

132. 4 Yaşındaki Çocuk Yürüyen Merdivene Kolunu Kaptırdı: Sakarya’nın Adapazarı ilçesi 
Çark Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinde 4 yaşındaki E.K. (4), annesi alışveriş yaparken kolunu 
yürüyen merdivene kaptırdı. Kolu kopma tehlikesi geçiren çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri 
çıkardı.

133. 1 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Televizyon Düştü: Niğde’de oyun oynadığı sırada üzerine 
televizyon düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre Niğde Merkez İnönü mahal-
lesinde Oyun oynayan 1 yaşındaki Y.A isimli kız çocuğunun üzerine televizyon düştüğü öğrenildi.

134. Şanlıurfa’da Yıldırım Çarpması: 2 Yaralı: Şanlıurfa’da meydana gelen yıldırım çarpmasın-
da çobanlık yapan İsmail Salman (16) ve Melik Selman Sarıbal (13) kardeşler, yıldırım çarpması 
sonucu yaralandı.

135. Boğulan Çocuk Hayata Döndü: Adıyaman’ın Kahta ilçesinde suya düşüp boğulan çocuk, 
sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Kahta Devlet 
Hastanesi’ne getirilen çocuk hayati tehlike kaydıyla Adıyaman’a sevk edilirken, olayla ilgili soruş-
turma devam ediyor.

136. Bodrum’da Otomobil Bisiklete Çarptı: Bodrum’da otomobilin bisiklete çarptığı kazada, 
10 yaşındaki çocuk yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Derber’in vücu-
dunda doku zedelenmesi oluştuğu bildirildi.

137. Şiddetli Rüzgâr Çardağı Yıktı; 4 Çocuk Yaralı: Fırtınanın etkisiyle demir ayaklı çardak 
çocukların üzerine devrildi. Yaralı çocuklar vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Özel 
Erdem Hastanesi’ne sevk edilen Muhammed Alaattin Bayram (14) ve Ramazan Sarıdağ’ın(14) 
durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bayram ve Sarıdağ yoğun bakıma alındı. 2 çocuk ise ayaktaki 
tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

138. Üzerine Taş Düşen Çocuk Yaralandı: Karaman’da bir apartmanın merdiveninde oynayan 
çocuğun üzerine, merdivenlerin üst kısmına yerleştirilmiş taşların yuvarlanmasıyla yaralandı.  Ka-
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raman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.
139. Akyazı’da Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralı: Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde 

meydana gelen trafik kazasında 10 yaşında bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
140. İki Ailesi Arasında Kavga: 5 Yaralı: çocukları kavga eden iki ailenin fertleri karşı karşıya 

geldi. Ailelerin kavgasında Nurşen G. (52), Furkan G. (13), Hüseyin D.(43) Fatma D. (42) ve Murat 
D. (13) yaralandı. Yaralılar, Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

141. Antalya’da Kaza: 3’ü Çocuk 5 Yaralı: Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinde, 
aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan 
çarptı.

142. 14 Yaşındaki Çocuk Pitbull’u Boğarak Öldürdü: Akrabasıyla beraber yüzmeye giden 14 
yaşındaki çocuğa akrabasının pitbull cinsi köpeği suda yüzerken saldırdı. Suda köpekle boğuşan 
çocuk köpeğin başını suya bastırarak köpeği öldürdü. Köpeğin ısırması sonucu yaralanan çocuk 
hastaneye kaldırıldı.

143. 4 Yaşındaki Çocuğa Köpek Saldırısı: Marmaris’te bir köpeğin saldırısına uğradığı ileri 
sürülen 4 yaşındaki kız çocuğu gözünden ve kafasından yaralandı. Armutalan beldesinin Sinan 
Mahallesi’nde dün bir sitenin bahçesinde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşın-
daki Melisa Yaren Sağır, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı

144. Üzerine Demir Kapı Devrilen Minik Alper İyileşiyor: Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, babası 
tarafından karın ağrısı şikâyetiyle tıp merkezine götürülen ve hastane bahçesinde oynadığı sıra-
da üzerine demir kapının devrilmesiyle yaralanan 5 yaşındaki Alper Alpaydın’ın sağlık durumu 
iyiye gidiyor. Baba Alpaydın sorumluların peşini bırakmayacaklarını söyledi.

145. Eskişehir’de Kimyasal Temizlik Maddesi İçen Çocuk Zehirlendi: Eskişehir Çifteler İlçesi 
Emineki köyünde meydana gelen olayda, DSİ işçilerine ait şantiyede B.Ç. (3) su içmek isterken 
şişe içerisinde bulunan kimyasal temizleme maddesini içerek zehirlendi. B.Ç., 112 Acil Servis ekip-
lerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. B.Ç.’nin hayati tehli-
kesinin olmadığı öğrenildi.

146. İranlı Turist Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi: Marmaris’e gelen İranlı aile tatillerinin son 
gününde İçmeler Plajı’nda gitti. Yüzmek için ahşap iskeleye giden 3 çocuktan 9 yaşındaki Yaseen 
Abdulrahman Kakh, boğulma tehlikesi geçirdi. Babası Zhyar Yaseen Abdulrahman tarafından 
ilk müdahalesi yapılan çocuk, Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 
çocuk, Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

147. Deterjan Yiyen Çocuk Zehirlendi: Şanlıurfa’da annesinin dalgınlığından faydalanarak 
mutfağa giren 1 yaşındaki Muhammed Sait S., burada bulunan deterjandan bir miktar yuttu. Ola-
yın farkına varan annesi Leyla S., zaman kaybetmeden çocuğunu Ceylanpınar Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’ne getirdi. Küçük çocuk, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Şanlıurfa Ba-
lıklıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

148. 4 Çocuktan Toplu İntihar Girişimi: İstanbul’daki bir rehabilitasyon merkezinde 4 kız ço-
cuğu, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Kızlardan birinin haber vermesi üzerine hastaneye 
kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

149. İzmir’de Yıldırım Faciası: İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde kiraz 
toplayan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Kuvvetli sağanak yağış sırasında kiraz toplayan işçiler-
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den Hanife (23) ve Gönül Pekin (20) kardeşlerin üzerine yıldırım düştü. Kiraz bahçesinin sahibi 
Kamber Şengör’ün kızı Ayşe Şengör de (16) ağır yaralandı. Pekin kardeşler ve Şengör, Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

150. 3 Çocuğunu Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti: Batman’da bir evde çıkan Yangına mü-
dahale eden Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, bir süre sonra yangını söndürdü. Yangında Baba 
Murat Atalay, anne Emine Atalay ve çocukları Baran, Yağmur ve Nisanur Atalay baygın halde 
hastaneye kaldırıldı. Anne Emine Atalay hastanede yaşamını yitirdi. Çocukları Baran, Yağmur ve 
Nisanur yoğun bakıma alındı.

151. Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde üçüncü kat-
taki evlerinin balkonundan düşen 10 yaşındaki zihinsel engelli Abdulmalik Abdulraşit ağır yara-
landı.

152. Pencereden düşen çocuk yaralandı: Batman Gercüş ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki ika-
met ettikleri evin penceresinden yaklaşık 5 metre aşağıdaki balkona düşen 2 yaşındaki Semih 
Gündüz, yaralandı.

153. Nurdağı’nda su kuyusuna sıkışa çocuk kurtarıldı: Gaziantep Sakçagözü beldesi Hisar 
Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşındaki İsmail Çirçil’den haber alamayan ailesi jandarmaya haber 
verdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Çirçil’in yaklaşık 60 metre derinliğindeki su kuyu-
sunda sıkıştığını belirledi. İtfaiye ekibinin kontrolünde ayaklarından bağlanarak vinç yardımıyla 
su kuyusuna inen Hasan Kahraman adlı kişi çocuğu kuyudan çıkarmayı başardı.

154. Bolu’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı: Bolu’da karayolundan karşıya geçmek iste-
yen 11 yaşındaki Alican mutlu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

155. Kum yüklü kamyon çocuğu ezdi: Batman’da Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 ya-
şındaki çocuk karşı yönden gelen kum yüklü kamyonetin ayağının üstünden geçmesi sonucu ağır 
yaralandı yaralı çocuk Diyarbakır tıp fakültesine sevk edildi iddiaya göre çocuğun hasar gören 
ayağının kesileceği öğrenildi.

156. Bahçede oynarken elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı: Zongul-
dak’ın Devrek İlçesi’nde, 2 yaşındaki Talha Yunus Deliacı, bahçede oynarken altından elektrik 
akımı geçen demir parmaklıklara temas edince akımına kapıldı. Ağır yaralanan küçük Talha, has-
tanede yaşam mücadelesi veriyor.

157. 8 yaşındaki çocuk şoke etti: Kayseri Fezi Çakmak Mahallesi’nde bir apartmanın arka bah-
çesinde bulunan ağaca ip bağlayan 8 yaşındaki Ü.T.’, intihara kalkıştı. Ü.T.’nin annesi tarafından 
fark edilerek kurtarıldığı bildirilirken, ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansı ile Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan küçük Ü.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini ko-
ruduğu kaydedildi. 

158. Çubuk’ta balkondan düşen çocuk yaralandı: Ankara’da ağabeyi ile oynayan 3 yaşındaki 
Kaan SERT evin üçüncü katında bulunan balkondan düştü. Çimlerin üzerine düşen çocuk Ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı.

159. Yılana ateş eden çocuk amcasının kızlarını yaraladı: Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe-
sinde Av tüfeğiyle yılana ateş eden çocuk kazayla bahçede oynayan amcasının 2 kızını yaraladı.

160. Konya’da üzerine çay dökülen çocuk yaralandı : Konya Beyşehir ilçesinde üzerine çay 
devrilen 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. 
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161. Diyarbakır’da patlama: 2 çocuk yaralı: Diyarbakır’da 2 çocuk, yerde poşet içinde bulup 
kurcaladıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

162. Anne beni bırakma: Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet anne ve küçük kızına çarptı.  
İlk yardımı bölgede görevli polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı yaralı anne-kız, 112 ambulansı ile 
Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

163. Otomobilin çarptığı kız çocuğu ölümle pençeleşiyor: Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oto-
mobilin çarptığı genç kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

164. Mermi, çocuğun kalbine 1 santim kala durdu: Antalya’da bayram ziyareti sırasında, 12 
yaşındaki bir çocuğun sıktığı havalı tüfek mermisinin isabet ettiği 5 yaşındaki Anıl Gür, merminin 
kalbe sadece 1 santimetre kala durması sayesinde hayata tutundu. 

165. Bursa’da 6 yaşındaki çocuğu traktör ezdi: Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park hâlindeki pa-
tates yüklü traktörle oynayan iki çocuktan biri traktörü çalıştırdı, diğeri ise altında kaldı. Kazada 
traktörün ve arkasındaki römorkun tekerleri 6 yaşındaki Enes Yılmaz’ın üzerinden geçerken, yer-
den kalkıp üzerini silkeleyen çocuğun burnu bile kanamadı.

166. Kına gecesine giden minibüs yandı!: Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Karacaören Köyü 
mevkiinde şarampole yuvarlanan minibüsün yanması sonucu Hasan Uğurlu (18) ve Ferdi Güzel 
(18) ölürken Zeynep Alara(1) Dilara Ekici (7) Mahmut Kaya (18), Şevval Kaya (11), Mecit Kaya (7), 
Şerife Kaya (14), Sena Nur Kaya (12) ve Ayşenur Kaya (12) ise yaralandı.

167. Düğün evinde balkon çöktü: 4 yaralı: İstanbul’da Gelin ve damadın gelişi sırasında evin 
balkonu çöktü. Balkonda gelin ve damadın gelişini izleyenlerden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Ya-
ralan Arife Metin, Fatma Öztürk, Kerem Karasu (8) ve Yağmur Karasu (4) olay yerine gelen am-
bulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

168. 1 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon düştü: Kastamonu’nun Abana ilçesinde üzerine 
televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 1 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla Ankara’ya sevk 
edildi.

169. Gercüş’te köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı: Batman Gercüş’te köpeğin sal-
dırısına uğrayan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kolundan yaralanan küçük çocuk Gercüş Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

170. Beyşehir’de balkondan düşen 2 çocuk yaralandı: Konya Beyşehir’de meydana gelen iki 
ayrı balkondan düşme olayında 2 yaşındaki Alperen Cansu ile3 yaşındaki Ramazan Şahin isimli 
çocuklar yaralandı.

171. Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı: Sakarya’nın Erenler ilçesinde, otomobilin çarpması 
sonucu yedi yaşlarında bir çocuk hafif yaralandı.

172. Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı: Konya Akşehir’de 10 yaşındaki 
erkek çocuk, sokak köpeğinin saldırması sonucu yüzünden ağır yaralandı.

173. Kolu asansöre sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı: Ankara Asansör boşluğuna kolu sıkışan 8 
yaşındaki U.S.’nin imdadına yetişen Ankara İtfaiyesi kurtarma ekipleri, çocuğun kolunu kısa süre 
içinde sıkıştığı yerden çıkardı.

174. 11 yaşındaki çocuk traktörle ablasını ezdi: Adana Seyhan ilçesinde traktörle oynayan kü-
çük çocuk traktörün aniden çalışması sonucu zihinsel engelli olan ablasını ezdi. Yoğun bakıma 
alınan küçük kızın hayati tehlikesi devam ediyor
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175. Küçük çocuğun boğazında çekirdek kaldı: Bolu’da alışveriş merkezinde 1 yaşındaki küçük 
kızın boğazında çekirdek kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız ameliyata alındı.

176. Adıyaman’da pitbull dehşeti: Adıyaman merkeze bağlı Yüzüncü Yıl köyünde iki pitbull 
köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Adem Alan ölümden döndü.

177. Trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk yaralandı: Kayseri’de geçirdiği trafik kazasında başın-
dan yaralanan anne, kendi acısını unutarak hafif şekilde yaralanan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştir-
meye çalıştı. Yaralılar Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

178. Konya’da 6 yaşındaki çocuk inşaat çivileri üzerine düştü: Konya’nın Kulu ilçesine bağlı 
Tavşançalı beldesinde oyun oynarken bahçe duvarının üzerinden atlayan 6 yaşındaki çocuk, 16 
santimetrelik çivilerin bulunduğu tahtaların üzerine düşerek yaralandı.

179. Üzerine sıcak süt dökülen çocuk ağır yaralandı: Erzurum’da soba üzerinde kaynamakta 
olan süt kazanı üzerine devrilen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk sevk edildiği 
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

180. 13 yaşındaki çocuk kaza yaptı: Konya’nın Kulu ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı 
otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kazada biri 13 diğeri 11 yaşında olan iki çocuk yaralandı.

181. İlaç yutan 3 yaşındaki çocuk zehirlendi: Kayseri’de 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu ilaç-
ları yiyince zehirlendi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumu cid-
diyetini koruyor.

182. Çamaşır suyu içen 3 yaşındaki çocuk zehirlendi: Batman’ın Gercüş ilçesinde çamaşır 
suyu içen 3 yaşındaki çocuk zehirlendi. Fenalaşan çocuk Gercüş Devlet hastanesinde tedavi altı-
na alındı.

183. 5 yaşındaki çocuk demir kapıya sıkıştı: Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde, okul bahçesinde 
oyun oynayan 5 yaşındaki Muhamed Aykaç demir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Küçük çocuk 
itfaiye tarafından parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.

184. Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bakkaldan 
ekmek aldıktan sonra bisikletiyle eve dönen 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ya-
ralandı.

185. Üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı: Siirt’tin Kurtalan ilçesinde üzerine te-
levizyon düşen 5 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı. Kurtalan Devlet hastanesinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından küçük kız Batman Bölge devlet hastanesine kaldırıldı.

186. 12 yaşındaki çocuk intihar etmek istedi: Antalya’da anneannesiyle yaşayan 7. sınıf öğren-
cisi 12 yaşındaki çocuk dedesinden kalan tabancayla intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 
çocuk yoğun bakıma alındı.

187. Kamyonet şarampole devrildi: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı: Eskişehir’in Sivrihisar ilçesin-
de kontrolden çıkarak şarampole takla atan kamyonette 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

188. Üzerine kapı düşen çocuk yaralandı: Manisa Turgutlu ilçesinde, üzerine demir kapının 
düşmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

189. Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı: Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 13 
metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen bir çocuk ağır yaralandı.

190. Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı: Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde 



77

ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2012 | GÖÇ VAKFI

otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk, yaralandı.
191. Oyun oynarken 1 lira yutan çocuk: Bodrum’da oyun oynarken 1 liralık metal parayı yutan 

3 yaşındaki çocuğun yemek borusunda kalan paranın endoskopi yöntemi ile çıkartıldığı bildirildi.
192. Pencereden sarkan çocuk ikinci kattan asfalta düştü:  Bursa’da, annesinden habersiz 

pencereye çıkan 2 yaşındaki çocuk, 10 metre yükseklikten asfalta düşerek yaralandı.
193. Tokat’ta kavga: 5 yaralı: Tokat Erbaa ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 

ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
194. Boğulmaktan vatandaşlar kurtardı: Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde serinlemek için 

girdiği baraj gölünde, boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Ferhat YILDIRIM vatandaşlar tara-
fından kurtarıldı.

195. Kuş avlarken kuzenini yaraladı: Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde havalı tüfekle kuş 
avlayan bir genç, kuzeninin yaralanmasına neden oldu.

196. Prize çay kaşığı sokan çocuğu elektrik çarptı: Bilecik’in Bozüyük ilçesinde elektrik akımı-
na kapılan 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

197. Bisikletle minibüse çarpan çocuk hastanelik oldu: Niğde’de kavşaktan bisikletle dönme-
ye çalışan 12 yaşındaki çocuk minibüse çarparak hastanelik oldu.

198. Türkoğlu’nda yüksekten düşen 2 çocuk yaralandı: Kahramanmaraş Şekeroba beldesi 
Numuneevler Mahallesi’nde Hayrullah Şen (15) ve İmalı köyünde Yaşar Ali İmalı (1) yüksekten 
düşerek yaralandı.

199. Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı: Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 13 
metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Mert Sevgi ağır yaralandı.

200. Araçtan ateş açıldı, 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı: Antalya Gazipaşa İlçesi’nde bir araçtan 
av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 3 çocuk vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

201. 2 yaşındaki çocuk çamaşır suyundan zehirlendi: Kayseri’de çamaşır suyu içen 2 yaşın-
daki çocuk zehirlendi. Hastaneye kaldırılarak midesi yıkana çocuğun sağlık durumu ciddiyetini 
koruyor.

202. Süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı: Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde süt kaza-
nına düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

203. Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı: Adana Kozan’da evlerinin balkonundan beton 
zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

204. Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı: Erzurum’un Palandöken İlçesine bağlı Tepeköy’de 
köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

205. Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Siirt’te asansör boşluğuna düşen 4 
yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Siirt devlet hastanesine kaldırılan küçük çocuk yapılan ilk mü-
dahalenin ardından Batman bölge hastanesine kaldırıldı.

206. Yüksek tansiyon nedeniyle komaya giren çocuk yeniden hayata döndürüldü: Aksa-
ray’da Yüksek tansiyon nedeniyle komaya giren 8 yaşındaki Nanife Nur Eren, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde yapılan tıbbi müdahale sonucu sağlığına kavuştu.

207. Damdan düşen çocuk yaraladı: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde damdan düşen 6 yaşındaki 
çocuk ağır yaralandı. 

208. Kopan bacağını elinde taşıdı: Konya’nın Akşehir İlçesi’nde kendi evlerinin inşaatında ça-
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lıştığı sırada taş duvarın üzerine devrilmesi sonucu sağ bacağı dizinin altından kopan lise 4’üncü 
sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Barış Konuk’un, 4 saat süren operasyon sonucu kopan bacağı yerine 
dikildi.

209. Otobüs, tramvay durağına girdi: İstanbul Güngören’de yolcu otobüsü, tramvay durağı-
na çarptıktan sonra bir işyerine girdi. Kazada, tramvay bekleyen bir çocuk ile güvenlik görevlisi 
yaralandı.

210. Düğün magandası çocuk çıktı: 1 ölü 1 çocuk yaralı: Kilis’te köy düğününde av tüfeğiyle 
havaya rastgele ateş açan 14 yaşındaki çocuk 1 kişinin ölümüne 17 yaşındaki Zeliha’nın yaralan-
masına neden oldu

211. Maraş’ta 3 yaşındaki çocuğu kene ısırdı: Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 yaşındaki 
çocuğu kene ısırdı. küçük çocuk annesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müda-
haleyle kene çıkarılarak çocuk müşahede altına alındı.

212. İki ayrı bisiklet kazasında 2 çocuk yaralandı: Kayseri’de bisikletiyle gezen 6 yaşındaki 
çocuk ekmek dağıtımı yapan minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.

213. Bisikletiyle dereye düşen çocuk ağır yaralandı: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bisik-
letiyle evlerinin yanından geçen dereye düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

214. Ankara’da yangın: 2 çocuk yaralandı: Ankara’nın Mamak ilçesinde çıkan nedeni öğrenil-
meyen yangın da evde bulunan Hüseyin Satar ve Asiye Satar adlı iki kardeş yaralandı.

215. İzmir’de 3 Çocuk Maganda Silahıyla Yaralandı: İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında 
çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralanan çocuklar has-
tanede tedavi altına alındı.

216. 1 Yaşındaki Çocuk Çorba Kazanına Düştü: Gaziantep’te İslahiye ilçesindeki çadır kentte 
çorba kazanının üzerine düşen çocuk yandı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

217. 16 Yaşındaki Çocuğu Tinerciler Yaktı: İstanbul Ataşehir’de, 16 yaşındaki Müslüm Yöre 
isimli çocuğun bir grup tinerci tarafından yakıldığı iddia edildi.Yaralanan çocuk hastanede tedavi 
altına alındı.

218. Okul Kapısı Üzerine Düştü: İstanbul Küçükçekmece’de bir ilköğretim okulunun yaklaşık 
100 kiloluk bahçe kapısı, 3. sınıfta okuyan kız öğrencinin üzerine düştü. Kapının altında kalan 9 
yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

219. Kırşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı: Kırşehir’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada 7 yaşında bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

220. 15 Aylık Çocuk Balkondan Düştü: Antalya’da 15 aylık erkek çocuğu 4’üncü kattaki evleri-
nin balkonundan düşerek yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım 
servisine kaldırılan küçük çocuk burada tedaviye alındı.

221. Van’da Trenin Çarptığı Çocuk Yaralandı: Van’ın Bostaniçi beldesinde, hemzemin geçitte 
meydana gelen tren kazasında bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

222. 3 Yaşındaki Çocuk 7. Kattan Düştü: Şanlıurfa’da 7. katta bulunan evinin balkonundan 
düşen 2 yaşındaki Hâlil Haştahir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

223. Kahramanmaraş’ta Salıncaktan Düşen Çocuk Yaralandı: Kahramanmaraş’ta salıncaktan 
düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakıma alındığı belirtildi.
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224. Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı: Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yolun 
karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

225. Korkuteli’de Kaza: 2 çocuk yaralı: Antalya’nın Korkuteli İlçesi İmrahor Köyü’nde meyda-
na gelen motosiklet kazasında 8 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

226. Göksun’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı: Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe-
sinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Göksun devlet hastane-
sine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

227. 4 Yaşındaki Fatma’nın Dramı: Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki evlerinin bulunduğu so-
kakta oynarken havuza düşen 4 yaşındaki Fatma, beynine oksijen gitmeyince hipoksin hastalı-
ğına yakalandı.

228. Silifke’de 12 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Motosiklet Polise Çarptı: Mersin’in Silifke 
ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklet, yolda uygulama yapan polise çarptı. 
Kazada çocuk ağır yaralanırken polis memuru hafif şekilde yaralandı.

229. 3 Yaşındaki Kızı Kene Isırdı: İstanbul’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki akrabalarını zi-
yarete gelen 3 yaşındaki kızı kene ısırdı. Ailesi tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürülen 
küçük kızın başındaki kene burada çıkartıldı.

230. İzmir’de Bir Köyün Tamamı Hastanelik Oldu: İzmir’in Dikili İlçesi’ne bağlı Deliktaş Kö-
yü’nde, şebeke suyuna karışan yağmur suyundan zehirlendikleri ileri sürülen 61’i çocuk 65 kişi 
çevredeki hastanelere kaldırıldı.

231. Araçtaki Bebek Yola Fırladı: Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında minibüs ve oto-
mobilin çarpması sonucu araçta bulunan bebek yola fırladı.

232. Pasta Diye Fare Zehrini Çocuğuna Yedirdi: Eskişehir’de bir çocuk, annesinin pasta zan-
nederek yedirdiği fare zehrinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun 
hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

233. İki Çocuk Soba Gazından Zehirlendi: Bitlis’in Tatvan ilçesinde sobadan çıkan gazdan ze-
hirlenen iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

234. Köpekten Kaçan Çocuğa Otomobil Çarptı: Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçesinde, 
köpekten korkup kaçarken otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Tedavi altına 
alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

235. Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Ölümden Döndü: Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde üzeri-
ne televizyon düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahaleyle ölümden 
döndü.

236. Nusaybin’de Üzerine Tv Düşen Çocuk Yaralandı: Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 yaşında-
ki kız çocuğu odada oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu yaralandı.

237. Nusaybin’de Trafik Kazası 1 Kişi Yaralandı: Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk yaralandı. Nusaybin devlet hastanesi acil servisine kaldırılan 
yaralı çocuk tedavi altına alında.

238. Adana 2 Yaşındaki Yusuf’un Üzerine Televizyon Düştü: Adana’da evde oyun oynarken 
üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Yusuf Kutli, komşuların yardımıyla hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

239. Trafoya Çıkan Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı: Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapı-
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lan çocuk yandı. Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlatama-
dığı öğrenildi. 

240. Erzurum’da, 3’ü Çocuk 5 Kişi Sobadan Zehirlendi: Erzurum merkez Palandöken ilçesin-
deki bir evde yaşayan 3’ü çocuk 5 kişi, sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendi. Hasta-
neye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

241. Okul Bahçesinde Oynarken Düşen Çocuk Yaralandı: Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suşehri 
TOKİ Köse dağ İlk-Orta Okulu’nda okuyan bir kız öğrenci yere düşmesi sonucu ayağından yara-
landı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

242. Kuruyemişten Zehirlenen 4 Çocuk Hastanelik Oldu: Bursa’da, ilkokul 6. sınıf öğrencisi 
4 çocuk, hafta sonu gittikleri düğünden getirdikleri kuruyemişten yedikten sonra zehirlenerek 
hastanelik oldu.

243. Tunceli’de 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Tunceli’de bir apartmanın üçüncü ka-
tından düşen 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Ambulansla Tunceli devlet hastanesine kaldırılan 
küçük çocuk helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

244. Silahla Oynayan Çocuk Kendini Yaraladı: Siirt’in Pervari ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız 
çocuğu babasının silahıyla oynarken kazara kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun duru-
munun ağır olduğu belirtildi.

245. 8. Kattan Atlatan Neden!: Adana’da kız arkadaşına sinirlenen 17 yaşındaki S.Y., dershane-
nin 8’inci katından atladı. Yandaki 4 katlı binanın çatısına düşüp, ağır yaralanan S.Y ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.

246. Evlerinin Merdiveninden Yuvarlanan Çocuk Yaralandı: Çorum’un Ortaköy ilçesinde ev-
lerinin merdiveninden düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Çeşitli yerlerin-
den yaralanan Olcaytuğ A, ailesi tarafından Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

247. Kız Öğrenci Okulda İntihar Etti: İstanbul’da 14 yaşındaki kız öğrencinin okulda yapılan 
aramada çantasında cep telefonu bulunup ailesine haber verileceği söylendikten sonra okulun 
dördüncü kat penceresinden kendisini aşağıya attı. Ağır yaralanan kız hastanede yaşam savaşı 
veriyor.

248. Traktörün Römorkundan Düşen Çocuk Yaralandı: Samsun’un Bafra ilçesinde traktörün 
römorkundan düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

249. Niğde’de 1’i Çocuk 3 Kişi Sobadan Zehirlendi: Niğde Merkeze bağlı Alay kasabasında 
1’i çocuk 3 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailenin 
hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

250. Yolda Yürürken Kalorifer Dairesine Düşen Çocuk Ölümden Döndü: Erzurum’un Oltu 
İlçesi’nde, kaldırımda yürürken havalandırmak amacı ile kapağı açık bırakılan boşluktan kalorifer 
dairesine düşen ilköğretim okulu 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Bilgin’in kolu ve ayağı 
kırıldı.

251. 13 Yaşındaki Çocuk Yanarak Ağır Yaralandı: Çorum’un Ulu kavak mahallesinde oturan 13 
yaşındaki çocuk üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu ağır yaralandı.

252. Van’da Yine Çadır Yandı: Van’da depremde evleri yıkılan ve halen kendi imkanlarıyla 
buldukları çadırda yaşamak zorunda kalan ailenin çadırında çıkan yangında çocuklar dumandan 
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etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
253. 10 Yaşındaki Çocuk, Havalı Tabancayla Arkadaşını Yaraladı: Manisa Turgutlu’da 10 ya-

şındaki bir çocuk, babasına ait havalı tabanca ile 8 yaşındaki arkadaşını yaraladı.
254. 7 Metreden Ayağına 100 Kiloluk Klima Düştü!:Uşak’ta bir dükkanın tadilatında çalışan 15 

yaşındaki bir çocuğun ayağına 7 metre yükseklikten klimanın dış ünitesi düştü. Yaralanan çocuk 
ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

255. Öğrenci Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 8 yaralı!: Düzce’de öğrenci servisi ile minibüsün 
çarpışması sonucu servis şoförü ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.

256. Liseli Gencin Ayağı Tramvaya Sıkıştı: Eskişehir’de meslek lisesi öğrencisi 16 yaşındaki 
bir çocuğun ayağı tramvay ile peron arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk 
tedavi altına alındı.

257. 7 Kişi Dumandan Zehirlendi: Bingöl Yenişehir mahallesinde bir evde çıkan yangında 4’ü 
çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

258. Ocak Patladı, Babaanne İle Torunu Yaralandı: Kırıkkale’de bir evde ocaktaki suyun taş-
ması sonucu sönen ocağın fark edilmemesi sonucu yaşanan patlamada biri çocuk iki kişi yara-
landı.

259. Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı: 3 yaralı: Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde ehliyetiz sürücü, 16 
yaşındaki D.N.K. yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyle aynı yaştaki 
arkadaşı E.B.E, ve 14 yaşındaki Y.D. yaralandı.

260. Zeynep’in Tedavisi GATA’da Devam Edecek: Muğla’nın Datça’da anne ve babasının öl-
düğü kaza sonrası 26 saat sonra sağ bulunan Elif Zeynep Birdane’ninnin tedavisi, GATA’da devam 
edecek.

261. Otomobil Belediye Otobüsü İle Çarpıştı: 5 yaralı: Konya’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia 
edilen otomobilin önce belediye otobüsüne ardından ışıklarda bekleyen başka bir araca çarpması 
sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

262. Okulda Bıçaklı Dehşet!: Bursa’da ortaokul öğrencileri, aynı okulda öğrenim gören minik 
öğrencilerin gözleri önünde bıçaklı kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada bir öğrenci yaralandı.

263. Sahibinden Kaçan Maymun İki Çocuğu Isırdı: Kayseri’de sahibinin elinden kaçan may-
mun, lise öğrencisi 2 kızı bacaklarından ısırıp kaçtı. Saldırgan maymun, belediye ekipleri tarafın-
dan sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı.

264. Karabük’te Trafik Kazası: 3 ölü, 4 yaralı: Karabük’te düğüne giden bir araç köprünün 
korkuluklarına çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

265. Bursa’da Soba Faciası: Bursa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 
anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan anne ve çocukların 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

266. Anne Ve Kızını Yangından İtfaiye Kurtardı: Çanakkale’de apartmanda çıkan yangında 
mahsur kalan anne ve 5 yaşındaki kızı itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

267. Bursa’da İnanılmaz Olay!: Bursa’da bir anda insanların olduğu evin içine dalan beton 
mikserinin hortumu evin içine 4 ton çimento boşalttı. Odaya dolan tonlarca çimento 4 yaşındaki 
Enes Çeçen’in bacağının kırılmasına, o sırada çocuğunun karnını doyuran annesi 29 yaşındaki 
Mevlüde Çeçen’in yaralanmasına neden oldu.
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268. 5 Yaşındaki Çocuk Açık Bırakılan Rögara Düştü: Kocaeli’nde evinin önünde oyun oy-
nayan 5 yaşındaki çocuk, patlayan su borusu nedeniyle açık bırakılan rögara düşerek yaralandı.

269. İki Kardeş 6 Kişinin Bıçaklı Saldırısına Uğradı: Konya’da 18 yaşındaki Ali Karayılan ve 
kardeşi 16 yaşındaki Mustafa Karayılan, parkta yürüdükleri sırada tanımadıkları 6 kişinin bıçaklı 
saldırısına uğrayarak yaralandılar.

270. Aksaray’da 15 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti: Aksaray Eskil ilçesinde meydana gelen inti-
har girişiminde hastaneye kaldırılan 15 yaşında ki çocuk, hayati tehlikeyi atlatamadı.

271. 16 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı: Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu 
bileklerini keserek intihar etmeye kalkıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

272. Genç Kız Ağlayarak Kayalıklardan Atladı: Denizli’de açık lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 ya-
şındaki kız çocuğu kayalıklardan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan kız hayati tehlikeyi 
atlatamadı.

273. Motosikletli Çocuk Ölümden Döndü: İstanbul Şişli’de bir otomobil, su firmasının kur-
yeliğini yapan 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarpıştı. Yaralanan çocuk hastanede 
tedavi altına alındı.

274. Cinnet Geçiren Anne İki Kızını Yaralayıp İntihar Etti: Kocaeli Körfez Kent’te bir anne, 
geçirdiği cinnet sonucu 11 ve 17 yaşındaki iki kızını boğazından bıçakla keserek yaraladı, ardından 
bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. Kız çocukları hastanede tedavi altına alınırken anne hayatını 
kaybetti.

ÇOCUĞUN KORUNMASI HAKKI İHLALHABERLERİ

ERKEN ZORLA EVLİLİK

1. 11 Yaşında 8 Aylık Hamile: Bolu’da 11 yaşındaki Z.Ç.’ye berdel yapıldı. 25 yaşındaki E.D. ile 
birlikte yaşayan Z.Ç. rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldığında Z.Ç’ nin 8 aylık hamile olduğu 
anlaşıldı.

2. 13 Yaşındaki Geline Gözaltı: Gaziantep’in Nizip İlçesi’nden Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’ne gi-
den düğün konvoyunu durduran polisler 13 yaşındaki gelini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan H.K.(13) adli makamlara sevk edildi. Adliyede ifadesi alınan H.K. Savcılık tarafından 
çocuk yuvasına teslim edildi.

3. Cezaevi’nden Kurtaran Fotoğraflar: Adana’da 7,5 ay önce 16 yaşındaki Y.Ç.’yle kaçtıktan 
sonra birlikte yaşamaya başlayan ve 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan nüfusa göre 13 yaşında 
görünen E.G. adliye’ye gidip hâkime düğün fotoğraflarını gösterdi. Gerçek yaşının 16 olduğunu, 
nüfusa 3 yıl geç yazıldığını söyleyen E.G.’nin ifadesini dikkate alan hâkim, Y.Ç.’yi tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bıraktı.

4. İkinci Töre İnfazına Son Dakika Baskını: Gaziantep’te kuzeninin eşiyle ilişki yaşadığı öne 
sürülen Abdullah Tekin, amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü. İnfaz için baba evine gön-
derilen 16 yaşındaki “çocuk gelin” ise polis baskınıyla son anda kurtarıldı.

5. Çocuk Gelinin 2. Evliliğiymiş: Gaziantep Nizip’te 1,5 aylık bebeğini hastaneye götürdüğün-
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de 13 yaşındayken resmi nikâhsız evlendirildiği ve kocası tarafından dövülüp evden kovulduğu 
ortaya çıkan A.Y.’nin, 12 yaşındayken bir evlilik daha yaptığı belirlendi.

6. Yardım Çığlığını Asker Duydu: Babasının 5 bin TL karşılığında evlendirmek istediği 15 ya-
şındaki kız çocuğu jandarmayı arayıp “asker abi beni kurtarın” dedi. Çocuk gelinin çığlığını duyan 
jandarma kına gecesini basarak kızı kurtardı.

7. Çocuk Geline Çocuk Eşinden Dayak: Şanlıurfa’da, 17 yaşındaki H.Y. nikâhsız olarak birlikte 
yaşadığı aynı yaştaki akrabası S.Y.’yi, çıkan tartışmanın ardından tekme tokat dövdü. Yaralanan 
genç kadın hastanede tedavi edilirken, H.Y. ise gözaltına alındı.

8. Sakarya’da Kız Çocuğuna İşkence İddiası: Söğütlü’de birlikte yaşadığı kişinin ve yakınları-
nın işkencesine maruz kaldığı öne sürülen 16 yaşındaki kız hastanede tedavi altına alındı. Yapılan 
kontrollerde vücudunda yanık izleri ve morluklar tesit edildi.

9. 12 Yaşında Sahte Evrakla Doğum: Gaziantep’te özel bir hastanede 12 yaşındaki kız çocu-
ğunun 16 yaşındaki C.’nin kimliğiyle doğum yaptığı ortaya çıktı. Küçük kızın 11 yaşındayken 16 
yaşındaki B.’yle evlendirildiği tespit edildi.

10. Noter Tasdikli Çocuk Gelin: Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde 14 yaşındaki kızları F.R.’yi ev-
lendirme kararı alan D.Y. ve G.Y. adlı karı koca, notere gidip, rıza ve muvaffak ettiklerini, yani 
onayları olduğunu bildiren noter senedi düzenletti. Küçük kız bu senetle kendisinden 11 yaş bü-
yük E.D. adlı genç adamla evlendirildi.

11. 12 Yaşında Gelin Oldu: Bir davada babası Bayram Ö. tarafından tanık olarak gösterilen 12 
yaşındaki E.Ö., mahkemeye, 8 ay önce 26 yaşındaki Tuncay İ. ile imam nikâhıyla evlendirildiğini 
ve 3.5 aylık hamile olduğunu anlattı. Hâkim, koca Tuncay İ., baba Bayram Ö. ve kayınpeder Mu-
harrem İ. hakkında “cinsel istismar” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

12. 13 Yaşındaki Çocuk Gelin Doğum Yaptı: İzmir Menemen’de ailesinin karşı çıktığı sevgilisine 
kaçan ve birlikte yaşamaya başlayan 13 yaşındaki kızı ailesi geri getirdi. Ailesinin yanındayken 
karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğu anlaşılan kız sezaryenle bir bebek dün-
yaya getirdi.

13. Öğretmen, 14 Yaşındaki Kız Öğrenciyi 3 Ay Sonra Yine Kaçırdı: Sakarya’da 3 ay önce, 14 
yaşındaki kız öğrenciyi kaçıran, serbest bırakılınca başka yere atanan İlköğretim Okulu öğretme-
ni, 3 ay sonra kız çocuğunu tekrara kaçırdı.

14. Acılı Baba, Bir Çocuk Annesi Kızını Arıyor: Fethiye”de 5 gün önce kaybolan bir çocuk 
annesi 17 yaşındaki kızını arayan acılı baba, hayatından endişe ettiğini; gören ve yerini bilenlerin 
insaniyet namına en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.

15. Kumar Borcuna Karşılık Kızını Sattı!: Şanlıurfa’da “Haydi kızlar okula kampanyası” çerçe-
vesinde Danimarkalı öğretmenler tarafından okutulan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi babasının 30 
bin TL kumar borcuna karşılık verildiği kişinin elinden jandarma tarafından kurtarıldı.

16. Resmi Nikahsız Eşi İle Birlikte Olan Babasını Bıçakladı: Erzincan’da hırsızlık suçundan 
tutuklandıktan sonra 1 ay önce tahliye olan 19 yaşındaki T.A., resmi nikahsız eşi 15 yaşındaki Y.Ö. 
ile birkaç kez birlikte olduğunu öne sürdüğü öz babası 35 yaşındaki Ü.A.’yı bıçakladı. Ü.A., ağır 
yaralanırken araya giren Y.Ö. de karın ve koluna isabet eden bıçak darbeleri ile hafif yaralandı.

17. 13 yaşındaki çocuğa tecavüz berdelle kapatılmaya çalışıldı: Erzurum’da akrabasının te-
cavüz ettiği 13 yaşındaki kızın babası, nikâh kıyılması 6 hayvan ve tecavüzcünün kız kardeşinin 
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oğluyla evlenmesi karşılığında zanlıyı affetti. Tecavüz ve korkunç anlaşma, jandarmaya gelen 
ihbarla ortaya çıktı.

18. Evlenmek istemeyen genç kıza tecavüz odası!: Muğla’da Nişanlısından ayrılmak isteyen 
genç kızı önce büyücülere götüren aileler sonra bir odaya kilitleyip tecavüz zoruyla ikna etmeye 
kalktı. Genç kızın öz anne-babasıyla nişanlısı dahil 9 kişi tutuklandı.

19. 13 Yaşındaki Hamile Çocuk Gözetim Altında: İzmir Menemen ilçesinde oturan G.O., bir 
yıl önce okuldan tanıştığı arkadaşı 16 yaşındaki G.K.’ye kaçtı. İki çocuk bir süre sonra evlerinin 
önünde yapılan düğünle aileleri tarafından evlendirildi ancak yaşları sebebiyle resmi nikah kıyıl-
madı. Küçük kızın da ailesi şikayetçi olmadığı için yetkililere bilgi verilmedi.  Haftalar ilerledikçe 
küçük kızın karnı iyice büyüdü. 37 haftalık hamile olduğu belirlenen G.O., dün evinde fenalaşınca 
yakınları tarafından özel bir polikliniğe götürüldü.

20. 13 yaşındaki gelini mehmetçik kurtardı: Adana’da kendisinden 21 yaş büyük biriyle evlen-
dirilen 13 yaşındaki kız çocuğu, hamile kaldıktan sonra yardım istediği Jandarma tarafından kadın 
sığınma evine yerleştirildi.

21. 14 yaşındaki kuzeniyle dini nikah kıyan gence 8 yıl 4 ay hapis: Zonguldak’ın Ereğli İlçe-
si’nde dayısının kızı 14 yaşındaki K.K. ile dini nikahla birlikte yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Kan-
yılmaz, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

22. 16’lık anne, doğuma haftalar kala öldü : Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 15 yaşında imam 
nikahı ile evlenen, 16 yaşındaki anne adayı Z.Ö., karnındaki 8.5 aylık bebeğiyle öldü.

23. 14’lük Hamile Eşe İnanılmaz Eziyet: Samsun’da bir kişi gayri resmi evli olduğu 14 yaşındaki 
hamile eşini darp edip üzerinden motosiklet ile geçtiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

24. Çocuk Gelinin Kemik Yaşı Araştırılacak: Adana’nın Yüreğir ilçesinde nüfus kaydına göre 13 
yaşındaki çocuk anne oldu.

25. Kuzenlerinin tecavüzü töre ile kapatıldı: Batman Çayı’nda geçen hafta boğularak öldürül-
müş halde cesedi bulunan 15 yaşındaki H.D.’nin Diyarbakır’da 2 kuzeninin tecavüz etmesi sonucu 
hamile kaldığı ve aile meclisinin töre kararıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

26. Bir Çocuk Gelin, Üç Tutuklu: Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde zorla evlendirilmek istenen 13 
yaşındaki kız çocuğu koruma altına alınırken kızın anne babası ve kızla evlenmek isteyen 28 ya-
şındaki akrabası gözaltına alındı.

27. Suriyeli 16 Yaşında Kız Çocuğu Zorla Evlendirilmek İsteniyor: Mardin’e bağlı Orta Köy’de 
16 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu ailesi tarafından 10 bin TLkarşılığında zorla evlendirilmek 
isteniyor.

28. 14 Yaşındaki Çocuk Gelin İntihar Etti: Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 14 yaşında dini nikahla 
evlendirilen kız, eşinin kendisini bırakması üzerine dayısına ait tabancayla intihar etti.

29. 17 Yaşındaki Çocuk Gelin İntihar Etti: Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir çocuk annesi 17 
yaşındaki çocuk gelin, balkon demirine astığı ip ile yaşamına son verdi.

30. Zorla Nişan İntihar Ettirdi: Hatay’ın Samandağ ilçesinde akrabasıyla zorla nişanlandırıldığı 
gerekçesiyle tarım ilacı içtiği bildirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, 14 gündür yaşam mücadelesi ver-
diği hastanede hayatını kaybetti.

31. Babasını Jandarmaya İhbar Etti: Kayseri’nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki Ö.Ö, babası 
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M.Ö.’nin istemediği halde kendisini nişanladığını ve evlendirmek istediğini belirterek, jandarma-
ya şikayet etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, genç kız ailesine teslim edildi.

32. Silvan’da 17 Yaşındaki Kız İntihar Etti: Diyarbakır Silvan ilçesine bağlı Eşme (Salika) kö-
yünde zorla evlendirilmek istenen P.S adlı 17 yaşında bir kadının intihar ettiği iddia edildi. 

33. Bir Çocuk Annesi İntihar Etti: Bitlis’in Mutki ilçesinde, bir çocuk annesi çocuk gelin evde 
kimsenin bulunmadığı sırada kendini evin tavanına asarak intihar etti. 

34. Diyarbakır’da Kadın Cinayeti: Diyarbakır’da 24 yaşındaki Ömer Vardar ile resmi nikahsız 
evlendiği eşi 17 yaşındaki Gülcan Kodaş evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. 

35. 16 Yaşındaki Çocuk Gelin İntihar Etti: Adana’da yaşı küçük olduğu için yöresel gelenek-
lere göre düğün yaparak resmi nikahsız evlendirilen 16 yaşındaki Zeynep Akyol, treninin önüne 
atlayarak intihar etti.

CİNSEL İSTİSMAR

1. Antalya’da Bir Çift Kendi Öz Kızlarına Silah Zoruyla Tecavüz Etti: Antalya’da bir çift öz kız-
larına ve kızlarının sınıf arkadaşlarına cinsel istismarda bulunmak ve tecavüz etmek suçlarından 
tutuklandı. Çift her bir çocuk için en az 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

2. Öğretmene Kız Öğrencisini Taciz Etmekten Gözaltı: Kütahya’nın Emet İlçesi’nde bir ilköğ-
retim okulunda görev yapan M.K. 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki M.Ü. adlı kız öğrencisine sosyal 
paylaşım sitesinde sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

3. 14 Yaşındaki Kıza 4 Kişi Tecavüz Etti: Diyarbakır’da ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki 
R.Ü’nün yolunu kesen yaşları 15 ila 20 arasında değişen dört kişi zorla götürdükleri bir çatı katın-
da tecavüz etti. Bu durumu öğrenen sınıf arkadaşlarından biri ise kendisi ile beraber olmak için 
küçük kıza şantaj yaptı.

4. Üvey Kızına Tecavüz Edip Anneni Bırakıp Seni Alacağım Dedi: Adana’da 14 yaşındaki üvey 
kızına tecavüz eden üvey baba “seni seviyorum anneni boşayıp seninle evleneceğim” diye kan-
dırarak bir yıl ilişkisini sürdürdü.

5. Tecavüze Uğrayan 13 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı: Sakarya’da 4 ay önce tecavüze uğ-
rayan 13 yaşındaki kız, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 2 kişinin tahliye olduğunu 
öğrenince, ilaç içerek intihara kalkıştı.

6. Pozantı Mağduru 7 Çocuk Tecavüzcülerin İsimlerini İHD’ Ye Açıkladı: Adana’daki Pozantı 
Cezaevi’nde tutuklu çocuklara taciz ve tecavüz edildiği iddiaları üzerine cezaevine giden İnsan 
Hakları Derneği (İHD), çocuklarla yaptığı görüşmenin ardından tecavüz ettiği iddia edilen adli 
tutukluların isimlerini açıkladı.

7. Çocuk Geline İşkence Ve Cinsel Taciz: Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde yaşayan S.B. (16), tey-
zesinin oğlu B.K. (20) ile imam nikâhıyla evlendi ve Sakarya’nın Söğütlü İlçesi’ne yerleşti. Bir süre 
sonra S.B. eşinin ailesinden şiddet görmeye başladı. 16 yaşındaki gelinlerine “işkence yapmak” ve 
“cinsel istismarda bulunmak” suçlarından gözaltına alınan kadın ve kocası tutuklandı.

8. 4 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz İddiası: İzmir’in Gümüldür İlçesi’nde  15 yaşındaki A.A., kom-
şusunun oğlu 4 yaşındaki B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 
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A.A. tutuklandı.
9. İnternet Aracılığıyla Çocukları Taciz Etti: Nevşehir’de internetteki sosyal medya siteleri 

aracılığı ile kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 28 yaşındaki İ.D. gözaltına 
alındı. İ.D. sevk edildiği mahkeme tarafından cinsel taciz, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklandı.

10. Liseli Kıza Tecavüz Ettiler: Bursa’da internet aracılığıyla tanıştığı 16 yaşındaki lise öğrenci-
sine davet ettikleri evlerinde alkol aldıktan sonra tecavüz eden iki kişi tutuklandı.

11. Çocuk Mahkûma Tecavüz Dehşeti: Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Çocuk Koğuşunda 3 
tutuklunun 1 tutukluya tecavüz davasından 12’şer yıl hapis cezası verildi.

12. Lise Öğrencisine Tecavüz Edip Hamile Bıraktı: Bolu’nun Dörtdivan İlçesi’nde, evine git-
meyen lise öğrencisi N.Ş’nin (17) ailesi, polisten yardım istedi. Karakolda ifadesi alınan genç kızın 
tecavüze uğradığı ve 4,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

13. Tecavüz Etmedim Rızasıyla Seviştik: Samsun’da aile baskısıyla evden kaçan 14 T.S. er-
kek arkadaşının evinde kaldı. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan T.T tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

14. Herkes Suskunları Oynuyor: Bartın merkeze bağlı bir köyde yaşayan 14 yaşındaki ilköğ-
retim öğrencisi bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla kentte 22 kişi gözaltına alındı, 2 kişi 
tutuklanarak cezaevine gönderilirken 16’sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15. Okul Müdürü Öğrencisini Hamile Bıraktı, Kürtaj Yaptırdı: Isparta’nın bir ilçesindeki Ana-
dolu Öğretmen Lisesi Müdürü evli ve 3 çocuk babası H.A.A.’dan hamile kalan 10’uncu sınıf öğren-
cisi 16 yaşındaki E.Y., Isparta’da gizlice kürtaj yaptırarak bebeğini aldırdı. Olayın ortaya çıkması 
üzerine okul müdürü tutuklandı.

16. Rezaleti Eşi Ortaya Çıkardı: Isparta’nın Eğirdir İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğ-
retmeni olan eşi B.S.’nin öğrencisiyle girdiği ilişkinin DVD görüntülerini tesadüfen bulan G.S., 
kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vali Memduh Oğuz, “Öğretmeni açığa aldık, 
soruşturma yapılıyor” dedi.

17. ‘Okulda Lezbiyen İlişki Var’ İddiası: İstanbul’da bir lisede 32 yaşındaki beden öğretmeni 
E.C. hakkında 16 yaşındaki öğrencisi B.Y. ile lezbiyen ilişki yaşadığı iddiasıyla 21 yıl hapis istemli 
‘cinsel istismar’ davası açıldı.

18. Dink Cinayeti Davasından Beraat Etti, Tecavüzden Yakalandı: Agos Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada yargılanarak beraat eden 25 yaşındaki 
Z.A.Y., Trabzon’da 14 yaşındaki E.U. adlı kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

19. Facebook’tan Tanıştığı 15 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti: İzmit’te sosyal paylaşım sitesi Fa-
cebook üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki kıza köprü altında tecavüz ettiği öne sürülen 20 yaşın-
daki Gürel T. tutuklandı.

20. Korgun Sevgi Evlerinde Kalan Ve Devlet Koruması Altında Bulunan İki Kız Çocuğu-
na Cinsel Taciz: Yılbaşı günü Korgun’da ki Yetiştirme Yurdun ayrılarak Çankırı’ya gelen S.K ve 
A.A’nın üç gün boyunca çeşitli evlere götürülerek cinsel istismara maruz kaldıkları, üç gününün 
ardından tekrar yurda döndükleri öğrenildi. S.K.’ya göre daha fazla zihinsel özrü bulunan A.A.’nın 
başına gelenleri bir yurt görevlisine anlatmasıyla cinsel taciz olayı ortaya çıktı.

21. 300 Rezil Adam: Y.Ö., ismindeki hafif zekâ geriliği bulunan 15 yaşındaki erkek çocuk, trav-
ma nedeniyle ailesi tarafından 17 Ocak günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve 
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Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları servisine yatırıldı. Y.Ö., hastanede, psikolojisinin bozulduğunu fark 
eden ailesiyle kendisine bakan doktora, geçen 2 yıl içerisinde en az 300 kez tecavüze uğradığını 
söyledi.

22. Facebook’ta Tanıştı Tecavüze Uğradı: Adana’da ilköğretim öğrencisi yaşları 13 ile 14 olan 
2 kız öğrenci ile sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta tanışıp tecavüz ettikleri iddia edilen 18 kişi-
den yaşları 16 ile 17 olan 7’si tutuklu 10 çocuğun 29’ar yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına 
başlandı.

23. Kızına Tecavüz Etti, Doğan Çocuğu Boğdu: Konya’da iddiaya göre 17 yaşındaki öz kızı 
E.A.’ya tecavüz edip hamile bırakan 53 yaşındaki çoban Ö.A., eşiyle birlikte evde doğum yaptır-
dıktan sonra, doğan bebeği çuvala koyup nefessiz kalmasını sağlayarak öldürdü.

24. Erkek Arkadaşını Suçladı: Tekirdağ’da 17 yaşındaki K.K., erkek arkadaşı 19 yaşındaki U.T. 
tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığını iddia ederek ailesiyle polise şikayette bulundu. Şi-
kayet üzerine kızın erkek arkadaşı göz altına alındı. Polisteki ifadesinin ardından ’Cinsel saldırı’ 
iddiası ile mahkemeye sevk edilen U.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25. 10 Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Kişiye 114 Yıl Hapis: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 
internet kafede tanıştığı 10 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan diş 
teknisyeni M.Y, toplam 114 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26. Sapık Esnaftan 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Taciz: Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir esnafın küçük yaş-
taki erkek çocuklarla para verip kandırarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üze-
rine Bir esnafı takibe alan polisler para verme vaadiyle kandırdıkları 14 yaşındaki erkek çocuğuna 
cinsel istismarda bulunan esnaf ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

27. Aşırı Kilolu Diye Hastaneye Götürülen Kız Hamile Çıktı: Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, 
aşırı kilo aldığı gerekçesiyle babası tarafından hastaneye götürülen 16 yaşındaki M.G.’nin 8 aylık 
hamile olduğu ortaya çıktı. Bir yakınının tecavüzüne uğradığını söyleyen kız koruma altına alındı.

28. Baba 2 Kızına 4 Yıl Boyunca Tecavüz Etti: Ankara’nın Kazan İlçesi’nde 39 yaşındaki 
D.B’nin iki kızına dört yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. D.B’nin tecavüzün yanı sıra 15 yıllık 
eşi K.B. ile çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği, sürekli şiddet uygulayarak olayın ortaya çıkmasını 
engellemeye çalıştığı öğrenildi. Baba tutuklandı, K.B. ise çocuklarıyla birlikte baba evine sığındı.

29. 15’lik Kız Öğrencisiyle Yatakta Basıldı: Adana’da 35 yaşındaki sosyal bilgiler dersi öğret-
meni U.K., görev yaptığı ilköğretim okulundaki öğrencileri; 14 yaşındaki G.Ö. ve 15 yaşındaki D.N. 
ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğrencisiyle yatakta basılan öğretmenin savunması 
böyle: Şefkate muhtaçlardı, ben de ilgilendim!

30. 83 Yaşındaki Adam 11 Yaşındaki  Küçük Kızı Taciz Etti: Antalya Güneş Mahallesi’ndeki 
Hacı Nene Camii içinde 83 yaşındaki, 11 çocuklu M.A., 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olayı 
cep telefonuyla kaydeden imamın sayesinde mahkeme, cezasını kesti: M.A. 7 yıl 6 ay hapis cezası 
aldı.

31. Refakatçi Kızla 7 Kişi İlişkiye Girdi: Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ndeki devlet hastanesinde 
tedavi gören bir yakınına refakat eden 17 yaşındaki H.S.’nin, 1’i doktor 7 hastane çalışanıyla iliş-
kiye girdiği iddia edildi. Hamile kalan H.S.’nin, kürtaj olmak için aynı hastaneye başvurmasıyla 
ortaya çıkan olayın ardından, 7 kişi gözaltına alındı.
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32. 14 Yaşındaki Çocuğa 65 Çocuk Tecavüz Etmiş: Giresun’un Espiye ilçesi Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu (YİBO)’nda 14 yaşındaki erkek öğrenci Ö.K.’ye dört yıl boyunca 65 erkek öğrencinin 
tecavüz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

33. 2 Liraya 2 Çocuğa Tecavüz: Samsun’da 13 yaşındaki iki erkek çocuğuna tecavüz eden sapık 
adama mahkeme heyeti O.A.’ya iki çocukla zorla cinsel ilişkiye girmek ve hürriyetlerini kısıtlamak 
suçlarından toplam 36 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

34. 14 Yaşındaki Kıza İğrenç Tuzak: Antalya’da çıplak görüntülerini internette yaymakla tehdit 
ettikleri 14 yaşındaki S.B.’yi başka insanlarla birlikte olmaya zorlayan 8 kişi, tutuklanarak cezae-
vine gönderildi.

35. Lisede İğrenç Olay: Adapazarı’nda bir lisede 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda 
bulundukları iddia edilen yaşları 14 ile 17 arasında değişen 14’ü öğrenci 16 kişi gözaltına alındı. 
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayla ilgili gizlilik kararı aldı.

36. Torunlarını Taciz Etti: Ankara’da işçi emeklisi 67 yaşındaki O.Ç.’nin 15 ve 17 yaşındaki iki 
torunu, dedelerinin kendilerine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan 
O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

37. Tacize Uğradığı Otomobilden Atladı: Gaziantep’te minibüs bulamayınca otostopla bindiği 
otomobilde tacize uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.N.Ç.’nin hareket hâlindeki araçtan kendini 
atması güvenlik kamerasına yansıdı.

38. Çocuk Anne Kaldırımda Doğurup Kaçtı: İstanbul Bağcılar’da kaldırımda yürürken doğum 
yaptıktan sonra bebeği bırakıp giden 17 yaşındaki çocuk anne ve ailesi gözaltına alındı. Kaldırım 
üzerinde bir vatandaş tarafından bulunan bebek, polisin yardımıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne götürüldü.

39. 17’lik Kızla Evlilik Vaadiyle İlişki Kurdu: Bursa’da Eşrefiler Yetiştirme Yurdu’nda kalan 17 
yaşındaki S.K. adlı kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiası ile tutuksuz yargılanan Müdür Yardımcısı 33 
yaşındaki Tahir S. hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

40. 15 Yaşındaki Kıza 10 Gün Tecavüz Ettiler: Alanya’da 21 Mart’ta evden kaçan 15 yaşındaki 
A.K. adlı kız, önceki gece ’155 Polis İmdat’ı arayarak, 4 kişinin tecavüzüne uğradığını söyleyip 
yardım istedi.

41. Tecavüz Ettiği Küçük Kıza Mektup Yazdı: Adapazarı’nda 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğ-
rencisine tecavüz iddiasıyla tutuklanarak Sakarya Cezaevi’ne konulan evli ve 2 çocuk babası 25 
yaşındaki Metin T., küçük mağdura cezaevinden yazdığı mektupta “Karım olacaksın” diye yaza-
rak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

42. Cinsel İstismar Şüphelisi Damat Tıraşında Yakalandı: Burdur’da, 14 yaşındaki kız çocu-
ğu T.U.’ya, ’nitelikli cinsel istismar’da bulundukları iddia edilen 6 kişi, tutuklandı. Şüphelilerden 
damat tıraşı olurken gözaltına alınan 26 yaşındaki A.Ç., adliyeye götürülürken berberden aldığı 
havluyla yüzünü kapattı.

43. Tecavüzcü Müdür Yakalandı: Muğla’nın bodrum ilçesinde Bir lisede beden eğitimi öğret-
meni olan T.K. tecavüz edip hamile bıraktığı öğrencisine kürtaj yaptırdığı, bir başka öğrencisini 
de taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

44. Servis Şoförüne Tecavüz Tutuklaması: Aydın’ın Umurlu Beldesi’nde, lise öğrencisi iki kız-
dan birine silah zoruyla 3 yıldır tecavüz ettiği, diğerine ise tacizde bulunduğu ileri sürülen 42 
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yaşındaki servis şoförü S.B. tutuklandı.
45. Hamile Bıraktığı Genç Kıza 2. Kez Tecavüz Etti: Samsunda 16 yaşındaki kız çocuğuna te-

cavüz ettiği için cinsel istismar suçundan tutuksuz yargılanan S.A. aynı kıza ikinci kez tecavüz etti.
46. Üvey Kızına Tecavüz Etmeye Kalkışan Şahıs Tutuklandı: Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi 

1250. Sokak’ta 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek istediği iddia edilen üvey baba tutuk-
landı.

47. Tutuklu Kızla Cinsel İlişkiye Girdim: Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan hükümlü 
29 yaşındaki A.O., aynı cezaevinde tutuklu olarak kalan 17 yaşındaki A.S. adlı kızla cinsel ilişkiye 
girdiğini iddia ettiği bir mektubu, Batman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Mek-
tuptaki iddia üzerine açıklama yapan Batman Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emre Ejder, 
konuyu sonuna kadar araştıracaklarını belirterek, kabahati ya da ihmali bulunan herkesi adalet 
önüne çıkaracaklarını söyledi.

48. Üç Yaşındaki Çocuk Kaçırıldı, Halk Ayaklandı: Afyonkarahisar’ın Çay İlçesi’nde vatandaşı 
ayağa kaldıran olay. Evlerinin yakınından kaçırılan 3 yaşındaki erkek çocuk arazide baygın bulun-
du. Halk gözaltına alınan 14 kişiyi linç etmek istedi

49. 15 Yaşındaki Çocuk 6 Yaşındaki Akrabasına Tecavüz Etti: Samsun’un Vezirköprü  ilçesine 
bağlı Sırbaşmak Köyü’nde oturan H.D., dün akrabası olan F.A.’yı oyun oynama bahanesiyle evin 
odunluğuna götürüp tecavüz etti.

50. Türkiye Böyle Aile Görmedi!: Tokat’ta iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve şiddet 
uygulayan anne ve baba gözaltına alınarak tutuklandı. Evde yapılan incelemelerde çocukların 
görüntülerinin kaydedildiği 100’lerce CD bulundu.

51. 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Edene Linç Girişimi: Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 yaşındaki bir 
kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Tacizcinin gözaltına alındı-
ğını duyan çocuğun yakınları karakola gelerek tacizciyi linç etmek istedi.

52. 11 Yaşındaki Zihinsel Engelli Kıza Taciz: Samsun’da zihinsel engelli olmasından faydalan-
dığı 11 yaşındaki bir kızı eli ile farklı zamanlarda iki defa taciz eden 50 yaşındaki adama tam 27.5 
yıl hapis cezası verildi.

53. Yurtta Kalan 13 Erkek Öğrenciye Çirkin Taciz: Ankara Güdül Belediyesi’nde çalışan evli 2 
çocuk babası M.K.S.’nin Güdül’de 60 öğrencinin kaldığı yurttan, evci iznine çıkan 13 liseliye taciz 
ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

54. 3 Çocuğu Taciz İddiası Linçle Bitiyordu: Mardin Dargeçit’te İlköğretim öğrencisi 3 kız ço-
cuğuna sözlü ve filli tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan kamyon şoförü linç edilmek istendi

55. Okul Müdürü, Cinsel Taciz İddiasıyla Tutuklandı: Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir lisenin 
müdürü, kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İlçedeki bir lisenin 11. sını-
fında eğitim gören kız öğrencinin, hafta sonu staj yapmak üzere geldiği okulda müdürün cinsel 
tacizine maruz kaldığı öne sürüldü. Şikayet üzerine okul müdürü M.A, gözaltına alındı. İddiaları 
kabul etmeyen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

56. Çocukları Şekerle Kandırıp Taciz Etmiş: Kocaeli’de köprü altı ve tren garı gibi yerlerde 
kalan küçük çocuklara çikolata ve şeker ile kandırıp taciz eden bir kişi yakalandı.

57. Sokakta ağlayan 15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!:Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde polis ta-
rafından sokakta ağlarken bulunan 15 yaşındaki K.Ç., askerde olan 20 yaşındaki A.K.’nın kendine 
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ormanda tecavüz ettiğini ileri sürüdü. Genç kızın 7 haftalık hamile olduğu anlaşıldı.
58. 15 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Osmaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane-

si’ne sancı şikâyetiyle yakınları tarafından getirilen 15 yaşındaki S.P’nin hastanede yapılan kont-
rolünde hamile olduğu ortaya çıktı. Hastanenin acil doğum servisine alınan S.P. burada bir erkek 
bebek dünyaya getirdi.

59. Liseli futbolcu kız, fuhuş ve uyuşturucu batağına sürüklendi: Mersin’de bayan futbol 
takımında forma giyen 18 yaşındaki T.Ö. okul aile birliği başkanı ve 6 öğrenicinin tecavüzüne 
uğramış, uyuşturucuya alıştırılarak satışını yapmış ve buna benzer suçlardan 20 ayrı dava ve 
soruşturma açılmış.

60. 9 yaşındaki kıza tecavüz eden de tecavüz mağduru çıktı: Sakarya’nın Ferizli İlçesi’nde 
evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu zorla cami bahçesine götürüp tecavüz ettiği 
iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki E.D., poliste verdiği ifadede kendisinin de tecavüz mağ-
duru olduğunu ve 7 yıldır tecavüze uğradığını söyledi. Polis bu ifadeyle ilgili ayrıca soruşturma 
başlattı.

61. Tacizcisini yakalattıran çocuk: Adana’da kendisine saat soran 12 yaşındaki erkek çocuğuna 
cinsel tacizde bulunup kaçan 66 yaşındaki Osman S., kendisini yolda gören taciz ettiği çocuğun 
şikayeti üzerine yakalandı. 

62. ‘Bakire misin?’ sorusuyla gelen dram: Antalya’da kız arkadaşının ağabeyinin tecavüzüne 
uğradığını öğrenen genç durumu jandarmaya bildirdi. Kızın ağabeyi tutuklanırken 17 yaşındaki 
kız devlet korumasına alındı.

63. Çocuk tacizcisine 12.5 yıl hapis: Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde,amcasının kızı 7 yaşın-
daki N.K.’ya zorla ilişkide bulunmaya kalkışmak suçundan yargılanan 25 yaşındaki Şafak K., 12.5 
yıl hapis cezasına çarptırıldı.

64. Mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye giden kız hamile çıktı: Kahramanmaraş’ın Andırın 
İlçesi’nde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki E.Ç.’nin hamile olduğu or-
taya çıktı. Küçük kızın ilişkiye girdiği sevgilisi 21 yaşındaki Ç.Ç. tutuklandı.

65. 15 yaşındaki kıza 3 kişi tecavüz etti: Şanlıurfa’da, sosyal paylaşım sitesinde kendilerini 
kadın olarak tanıştırdıkları genç kızı dolaşma bahanesiyle Bursa’dan çağırdıktan sonra bir eve 
kilitleyerek tecavüz ettiği ileri sürülen 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı. 1 ay boyunca cinsel 
istismara maruz kalan genç kız koruma altına alındı.

66. Öğrencisiyle yatakta basıldı: Adana’da evine çağırdığı 2 kız öğrencisine cinsel istismarda 
bulunduğu ileri sürülen öğretmenin 50 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına başlandı.

67. Kandırarak evine götürdü taciz etti!: Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde, amcasının 8 yaşındaki 
torunu Kader Ö.’ye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 46 yaşındaki Zeyyat G. gözaltına alındı.

68. Pes artık dedirtecek sapıklık!: Bursa’da birlikte yaşadığı kadının 15 yaşından küçük kızı 
M.T.B’ye silah tehdidiyle 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen 52 
yaşındaki C.Ç.’ye 29 yıl hapis cezası verildi.

69. Ö.C. yine incitildi:  Sakarya’da 14 yaşındaki Ö.C.’nin cinsel istimara uğramasıyla ilgili 34 
sanıklı davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme davayla ilgili gizlilik kararı verirken, kadın 
örgütleri adliye önünde “Bu davanın takipçisi olacağız” diye pankart açtı. Tutuklu yargılanan 19 
öğrenci ise gece geç saatlerde tahliye edildi. 
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70. Elbirliğiyle tecavüz: Edirne’de İşitme engelli 14 yaşındaki Z.K. beş kişinin istismarına uğ-
radı. Z.K.’nın teşhisine rağmen zanlılar serbest bırakıldı. Küçük kız ‘koruma altına’ alınmadı. O 
dönemde tekrar tecavüze uğradı ve hamile kaldı.

71. Tacizden tutuklanan sanık: Kızın üzerine düştüm: Samsun’un İlkadım ilçesinde geçen ma-
yıs ayında sahil yolunda yürüyen 16 yaşındaki B.Ş.,’yi yere yatırıp taciz ettiği iddiasıyla tutuklu 
yargılanan 18 yaşındaki Murat C., 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.Suçla-
mayı kabul etmeyen Murat C., “Sarhoş olduğum için dengemi kaybedince kızın üzerine düştüm” 
dedi

72. Spor salonunda tecavüz: Zonguldak’ın Devrek ilçesinde spor yapmak amacıyla tekvando 
eğitimi alan 17 yaşındaki bir kızın hocası tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi.

73. 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: Zonguldak’ta oturan 18 yaşındaki Gökhan Ö., 13 
yaşındaki G.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.”

74. Fırıncıya çocuk tacizinden 26 yıl hapis: Samsun’da fırında çalışan 60 yaşındaki A.P, ekmek 
almaya gelen komşularının kızları 9 yaşındaki Z.P. ile 7 yaşındaki kardeşi E.P.’yi elle taciz edip, 
dudaklarından öptüğü iddiasıyla yargılandığı davada 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

75. Yaşadıklarım genç kızlara ders olsun: Balıkesir’in Edremit ilçesinde Vaatlere kanıp evli ve 
2 çocuk babası erkekle kaçan 17 yaşındaki kız 81 gün sonra şiddet gördüğünü belirterek polise 
sığındı

76. 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 yaşındaki kız ço-
cuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

77. Kreşte çocuk pornosu iddiası: Aksaray’da bir kreş sahibi, kreşte bulunan çocukların por-
nografik görüntülerini çekerek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

78. 13’lük Kıza İstismara İbretlik Ceza: 13 yaşındaki K.Ö’ye cinsel istismarda bulundukları iddi-
asıyla gözaltına alınan 15 kişiden biri olan ve tutuksuz yargılanırken 17 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası 
alan Murat K, polis tarafından Bayram ziyareti için geldiği Zonguldak’ta yakalandı. 

79. Engelli Kıza Cinsel İstismar: İzmit’te 15 yaşındaki işitme engelli kızına “cinsel istismarda” 
bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

80. Engelli Çocuğa Tecavüz!: Şırnak’ın Cizre ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edi-
len 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikleri belirtilen 5 kişi tutuklandı.

81. 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar!: Edirne’nin Keşan İlçesi’nde 13 yaşındaki kız çocuğu ile 
cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 6 kişi, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak, 
cezaevine konuldu.

82. 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarla Suçlanan 2 Kişi Tutuklandı: Tokat’ın Niksar İlçesi’nde, 
ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşında A.K. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 2 kişi 
tutuklandı.

83. Cinsel İstismara 6 Tutuklama: Trabzon’da yaşları 18’den küçük 3 kıza ‘cinsel istismar’da 
bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkartılan 9 kişiden 6’sı tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

84. Samsun’u Karıştıran Tecavüz İddiası: 25 gözaltı: Samsun’da yaşları 14 ile 16 arasında deği-
şen 4 kızı alıkoyup tecavüz ettikleri iddia edilen 25 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

85. Tecavüz Ettiği Liselinin Okuluna Velisi Olarak Gitmiş: Erzurum’da lise öğrencisi 14 yaşın-
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daki bir kız çocuğuna tecavüz eden kişi için 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
86. 13 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Kameraya Çekti: Afyonkarahisar’da Facebook’tan tanış-

tığı 13 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye giren meslek yüksek okulu öğrencisi 20 yaşındaki A.S. ile bu 
ilişkiyi kamerayla görüntüleyen 25 yaşındaki H.A., olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

87. Hamile Olduğumu Karnımdaki Bebek Kıpırdayınca Anladım: Kayseri’de sosyal paylaşım 
sitesinde tanıştığı 16 yaşındaki F.A.’dan hamile kalan ve Temmuz ayında bir bebek dünyaya geti-
ren 14 yaşındaki lise öğrencisi M.N.K. mahkemede yaşadığı dramı anlattı.

88. 13 Yaşındaki Kıza 2 Tutuklama: Uşak’ta 13 yaşındaki B.T.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözal-
tına alınan 24 yaşındaki R.A. ile suça ortak olan 23 yaşındaki M.Ç. tutuklandı.

89. İzmir’de İki Kız Çocuğuna Taciz: İzmir’de yaşları 10 ve 11 olduğu öğrenilen iki küçük kız 
çocuğuna cinsel istismar uyguladığı iddia edilen 59 yaşındaki A.H. yapılan ihbar sonucu polis 
tarafından gözaltına alındı.

90. Aile Boyu Cinsel Saldırı: Edirne’de eşine ve öz kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına 
alınan 39 yaşındaki F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

91. Eşi Terk Edince, 12 Yaşındaki Çocuğu Kaçırdı: İstanbul Sultangazi’de12 yaşındaki çocuğu 
kaçırıp, 6 ay süreyle tecavüz ettiği iddia edilen kişi hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava 
açıldı.

92. 11 Yaşında Kıza Tecavüz Etmek İstedi Hapsi Boyladı: Karabük’te 11 yaşındaki kızı tehdit 
ederek tecavüz etmeye çalışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL SÖMÜRÜYE ALET EDİNME

1. “Çocuk Anne” Doğum Yaptı: Adana’da annesi tarafından 5 TL karşılığında fuhuş amaçlı er-
keklere satıldığı öne sürülen 13 yaşındaki F.H. bebeğini doğurdu. Yapılan DNA testinde bebeğin, 
olayla ilgili gözaltına alınan zanlılara ait olmadığı ortaya çıktı.

2. Bir N.Ç Olayı Daha... 14 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz: Karaman’da 14 yaşındaki K.Ç. anne-
si ile teyzesinin kendisini zorla erkeklere pazarladığını iddia ederek polise başvurdu. Başlatılan 
soruşturmada küçük kızın annesi, teyzesi ve küçük kızla ilişkiye girdikleri iddia edilen S.K.(26), 
K.U.(31), Y.S(25), H.D.(47, Ö.N.A.(24), Y.B.(31)  İLE M.K.(30)  gözaltına alındı.

3. Fuhuşa Sürükleme Davası Sanıklarına ‘17 Yaş’ Beraatı: Adana’da 15 yaşındaki kızı fuhuşa 
sürüklemekle suçlanan 6 kişinin yargılandığı dava, kızın kemik yaşı 17 çıkınca düştü. Aralarında 
kızın öz annesinin de olduğu şüpheliler hakkında beraat kararı verildi.

4. Artık Büyüdün Haydi Fuhuşa: Diyarbakır’da 16 yaşındaki G.N. adlı kız, polisin yaptığı fuhuş 
baskınında annesi tarafından fuhuşa zorlandığı ortaya çıkınca korumaya alındı. 

5. 14’lük Sevgilisini Kaçırıp Konsomatris Yaptı: Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kandırılarak 
Kırklareli’ne götürülen 14 yaşındaki liseli kız, konsomatris olmaktan polis sayesinde kurtuldu.

6. Kızlarına Tecavüz Edip, Fuhuşa Zorladı: Tokat’ın Turhal ilçesinde iki kızına tecavüz ettiği ve 
kızlarını fuhuşa zorladığı iddiasıyla tutuklanan babaya 18 yıl hapis cezası verildi.
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7. Öğretim Görevlisi, 17 Yaşındaki Kızı 50 Bin TL’ye Satın Aldı!: Ankara ’da sosyal payla-
şım sitelerinden irtibat kurdukları yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye ’ye getirip 
fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Çetenin, 17 
yaşındaki Ş.E.’yi ise ’lise öğrencisi istiyorum’ diye sipariş veren emekli öğretim üyesi 66 yaşındaki 
Aydın D.’ye 50 bin TL’ye sattığı öne sürüldü.

8. Çocuk Pornosuna Operasyon: 198 Kişi Gözaltında: Çocuk pornosu çetesine yönelik olarak 
49 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında üst düzey bürokratlar, iş adamları, dok-
torlar, avukatlar, öğretmenler, bir meclis çalışanı ile birçok kamu görevlisinin de bulunduğu 198 
kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin, oluşturdukları popüler dizi oyuncusu profilleri üzerinden 
9-15 yaşları arasındaki çocuklarla iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Çocukların güveninin kazanıl-
masının ardından, şantajla cinsel ilişkiye zorlandıkları belirlendi.

9. Çocuğa tecavüze 41 yıl hapis: Kayseri’de Yetiştirme yurdunda kalan 13 yaşındaki M.A. ile 
Ç.K. ve 14 yaşındaki A.Ç. adlı erkek çocuklarına, cep telefonu ve para verip kandırarak tecavüz et-
tiği, çocukları bağ evine götürüp hürriyetlerinden mahrum bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 
52 yaşındaki Hacı Mustafa Karapınar’a toplam 41 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

10. Edirne’de Bir Z.K. Daha Mı?: Edirne’de 14. yaşındaki sağır ve dilsiz Z.K.’yla birlikte 17 ya-
şındaki bir kızın daha erkeklere pazarlandığı anlaşıldı. Üstelik polis, kızı korumaya almak yerine 
zanlılardan şikâyetçi olmayan anneye teslim etti.

11. 70 Yaşındaki Tacizciye Ceza Yağdı: Samsun’da ilköğretim okuluna giden 3 kız çocuğunu 
para verip kandırarak evlerine götürdükleri ve burada taciz ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 
biri eski öğretmen 2 sanığa ceza yağdı.

12. Ablasının Pazarladığı 13 Yaşındaki Kıza Tecavüz İddiasına 10 Tutuklama: Sakarya’nın Sa-
panca İlçesi’nde, 13 yaşındaki kızla ilişkiye girdikleri ileri sürülen, aralarında bir köy muhtarının da 
bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

13. 13 Yaşındaki Kızına Zorla Fuhuş Yaptıran Anne Gözaltına Alındı: Adana’nın Aladağ ilçe-
sinde bir kadın 13 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kadınla birlikte kız 
çocuğuyla ilişkiye giren şahıslarda yakalandı.

14. Cinsel İstismardan 9 Kişi Tutuklandı: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız çocuğunu fuhşa 
zorladıkları iddiasıyla, emekli polis memuru ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

ŞİDDET

1. Aşk Mektubuna Şiddetli Tepki: Muş’ta Gazi İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev 
yapan A.Y. bir öğrencinin kızına aşk mektubu yazdığını duyunca kızının okuluna giderek mektubu 
yazan E.A ‘yı bir sınıfa sokup dövdü. Olanları rehber öğretmene anlatan E.A’ya Muş Devlet Has-
tanesi Acil servisinde 2 günlük rapor verildi.

2. 9 Yaşındaki Kıza Baba Dayağı: Trabzon’un Araklı İlçesi’nde güvenlik kameraları tarafından 
çocuğunu döverken görüntülenen İsmail E. gözaltına alındı. İsmail E. ilk ifadesinde, kızının geç 
kaldığı için dövdüğünü söyledi. İfade vermek üzere Adliye’ye getirilen küçük kız ise, olayı anla-
tırken gözyaşlarına boğuldu.
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3. Dayak Kurbanı Edanur Ameliyat Oldu: Giresun’da “sürekli ağladığı” gerekçesiyle babası ta-
rafından defalarca dövülen 10 aylık Edanur bebek ağır yaralandı.

4. Oğlunu Sopayla Döven Baba Gözaltına Alındı: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okula gitme-
yen 7 yaşındaki oğlunu sopayla döven baba çocuğu hastaneye götüren annenin şikâyeti üzerine 
gözaltına alındı.

5. 2 Yaşındaki Çocuğa İşkence: Konya’da birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki oğlunu darp ettiği 
ve yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Yüzünde ve kulağında mor-
luklar olan çocuğa, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde darp raporu alındı.

6. Çocuk İşçiye Akıl Almaz İşkence: Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Yanlarında çalışan çırağı 
hırsızlıkla suçlayıp önce dağlık bir alana götürüp döven ardından arabanın arkasına bağlayarak 
sürüklediği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

7. ‘5.5 yaşındaki çocuğa’ okulda dayak iddiası: İstanbul Bayrampaşa’da 5,5 yaşındaki Eren B., 
Mustafa Itri İlköğretim Okulu’nda 3. sınıfa giden bir kız öğrenci tarafından tuvalete götürülerek 
orada önce üzeri ıslatıldı, sonra dövüldü.

8. Linç edilmek istenen çocuk masum çıktı: Konya’da bir inşaatın bodrum katında demir çaldığı 
iddiasıyla çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edilen çocuğun suçsuz olduğu ortaya 
çıktı.

9. Şeker toplayan çocuklara işkence yaptılar: Bingöl’ün Genç ilçesinde, mezarlığa şeker top-
lamaya giden 7 yaşındaki B.Y. ile kuzeni 10 yaşındaki A.Y., 3 genç tarafından, kemer ve dikenli 
çubuklarla dövülüp, vücutlarında sigara söndürüldü.

10. 4 yaşındaki çocuğa inanılmaz işkence: İstanbul’da 4 yaşındaki bir çocuğun vücudunda İş-
kence izleri tespit edildi. İşkenceyi yapanın, çocuğun annesinin birlikte yaşadığı kişi olduğu iddia 
ediliyor. Tedavi altına alınan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

11. 5 Yaşındaki Çocuk Dayakçı Anneye Teslim: Konya’da gözünün altındaki morlukları fark eden 
komşularının ihbarı ile polis tarafından hastaneye götürülen 5 yaşındaki F.H.B.’yi, 35 yaşındaki 
annesi Nefise B.’nin dövdüğü ortaya çıktı. Eve gelen polis, çocuğun gözünün altındaki morlukları 
görünce ambulans çağırdı.

12. 11 Yaşındaki Çocuğun Darbedildiği İddiası: Adana merkez Seyhan ilçesinde annesinin erkek 
arkadaşı tarafından başına sandalyeyle vurularak darbedildiği öne sürülen 11 yaşındaki çocuk, 
tedavi altına alındı.

13. Çocuk Yuvasında Dayak İddiası: Samsun’da bir çocuk yuvasında kalan 11 yaşındaki F.Y., yu-
vada görevli öğretmen M.S.’nin kendisini dövüp tehdit ettiğini iddia etti. Bunun üzerine M.S. hak-
kında inceleme başlatıldı.

14. İzdivaçtan Cezaevine!: Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde hayatını kaybeden bir bebeğin, kabur-
ga kemiklerinde ve kafatasında kırıklar tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan anne ve babası 
mahkemece tutuklandı. Tutuklanan çiftin, 3 yıl önce bir televizyon kanalındaki programda evlen-
dikleri öğrenildi.

15. Bebeğine Şiddet Uygulayan Anne Tutuklandı: Zonguldak’ta 20 yaşındaki anne 4 aylık bebe-
ğine tedavi gördüğü hastanede şiddet uyguladığı için tutuklandı. Kollarında ve göğüs kafesinde 
kırık olduğu belirlenen bebek yoğun bakıma alındı.

16. 10 Yaşındaki Çocuk Babası Tarafından Darp Edildi: Erzurum’un Oltu ilçesinde boşanma aşa-
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masında olan çiftin 10 yaşındaki çocuğun babasını görmeye gittiği sırada babası tarafından darp 
edildiğini öne sürdü.

İHMAL İSTİSMAR

1. Dilendirilen 4 Çocuk Ailelerinden Alındı: Diyarbakır Valiliği tarafından sokakta çalıştırılan 
ve dilendirilen 4 çocuk ailelerinden alınıp “sevgi evlerine” yerleştirilirken 85 aileye de tebligat 
gönderilerek uyarıda bulunuldu

2. 5 Yaşındaki Çocuğu Kaçıran Kadın Yakalandı: İstanbul’da ailesiyle beraber çadırda yaşayan 
5 yaşındaki çocuk çadıra dönmeyince ailesi polise haber verdi. Yapılan kontrollerde Bakırköy İlçe-
sinde 5 yaşındaki çocuğu kaçıran kadın yakalandı.

3. Çocuklar Kime Emanet: Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğüne bağlı Turgutlu ço-
cuk evinde kalan 6 çocuğa bakıcılık yapan 26 yaşındaki H.T.’nin altlarına kaçıran 2 çocuğa dışkı-
larını yalattırdığı iddia edildi.

4. Ekmek Bıçağı İle Sevdiği Kızı Okulda Rehin Aldı: Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde elinde 
ekmek bıçağıyla bir liseye giren genç, sevdiğini söylediği kızı sınıfında kolundan tutarak rehin 
aldı. Okulda gergin anlar yaşanmasına sebep olan olay, polisin genci ikna edip gözaltına alma-
sıyla sona erdi. Herhangi bir yaralanma yaşanmayan olayda, psikolojisi bozulan bazı öğrenciler 
tedavi altına alındı. 

5. “Yaftacı” Öğretmene Soruşturma: Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne bağlı Küçükyayla köyünde 
sınıfında ‘ş’ harfini söyleyemeyen ilköğretim 2’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki D.K.’yi, boynuna 
“Şakir” yazılı bir kâğıdı asarak evine gönderdiği öne sürülen öğretmen Ş.Ç. hakkında adli ve idari 
soruşturma başlatıldı.

6. Kocasına Kızıp Çocuklarını Yakmaya Kalktı: Manisa’da, tartıştığı eşine sinirlenen 38 ya-
şındaki Y.A. adlı kadın, içinde annesi ve 3 çocuğunun da bulunduğu evini ateşe vermeye kalkıştı.

7. Çocuğunu Otomobilde Unuttu: Adıyaman’da Park hâlindeki plakalı otomobilde bir çocu-
ğun olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları 
araştırmalar sonucu otomobil sürücüsüne ulaşamadı. Belediye ve polis araçlarından megafonla 
yapılan anonslarla araç sürücüsüne ulaşılamayınca olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir de aracın 
kapısını açamayınca, otomobil içerisinde ağlayan çocuğu sakinleştirmek, polis ekiplerine kaldı. 
Otomobilde bırakılan 3 yaşındaki çocuk, 2 saat sonra babasına ulaşılarak kurtarıldı.

8. Kadın Öldü Çocuk Gördü: İstanbul Ümraniye’de yaşayan Neşe S. (25), 6 yıl önce kaçarak 
evlendiği Özgür S.’den (29) anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanmak istedi. Şiddet gören Neşe 
S., 1 yıl önce annesinin yanına yerleşti. 2 çocuk annesi Neşe S., boşanma davası açtı. Neşe S., kız 
kardeşi ve 5 yaşındaki oğluyla dün alışveriş için evden çıktığında, Özgür S. ile karşılaştı. Tartışma 
sırasında Özgür S., oğlunun gözleri önünde bıçağı eşine saplamaya başladı. Kadın, karnı ve sırtına 
aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Neşe S., hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi

9. Saklambaçta Bomba Buldu: Yalova’nın bir köyünde çocuklar, oynarken el bombası buldu. 
Elmalık köyünde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Fatih T. (13), yerde patlamamış bir el bomba-
sı buldu. Çocuklardan biri, bombayı eve götürerek ailesine gösterdi. Bombayı bir evin yanındaki 
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boşluğa bırakan aile, durumu jandarmaya bildirdi. 
10. 12 Yaşındaki Çocuk Kuma Gömülü Olarak Bulundu: Antalya Kemer ilçesinde, bisikletiyle 

gezmeye çıkan ve geç saate kadar eve dönmeyen 12 yaşındaki çocuk, gece yarısı boğazına ka-
dar kuma gömülmüş olarak bulundu. Olay yerine gelen babasına “Ben kendimi kuma gömdüm” 
dediği ileri sürüldü

11. Elektrikler Kesildi, 2 Çocuk Asansörde Mahsur Kaldı: Bilecik’te elektrik kesintisi nedeniyle 
bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 12 yaşlarındaki 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

12. 46 Öğrenci Dumandan Hastanelik Oldu: Zonguldak’ta Amelebirliği İlköğretim Okulu’nda 
kalorifer kazanından sızan duman kısa sürede binayı kapladı. Dumandan etkilenen 46 öğrenci 
ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi ol-
duğu öğrenildi. 

13. Otomobilde Unutulan Çocuk Ölümden Döndü: Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, otomo-
bilde bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan dört yaşındaki çocuğu vatandaşlar ara-
cın kapısını zorla açarak kurtardı.

14. Yıkımdan Önce Nefesini Aldılar: İstanbul’da kentsel dönüşüm adı altında yıkıma başlayan 
belediye ekipleri solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettiren çocuğun bulunduğu evin 
elektriklerini kesti. Elektriklerin kesilmesiyle nefes almakta zorluk çeken çocuğun hastaneye kal-
dırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

15. 7’nci Kattan Düştü Burnu Bile Kanamadı: Muş’ta 7’inci kattaki evlerinin balkonundan 
apartmanın önünde bulunan kar yığınlarının üzerine düşen küçük kızın burnu bile kanamadı. Ge-
len ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kızın birkaç gün kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

16. Midesinden 8 cm’lik Çivi Çıktı: Konya’nın Altınekin ilçesine bağlı Yenikuyu köyünde ilköğ-
retim 3. sınıf öğrencisi Tunahan Kavaşçınar (8), evlerindeki televizyonda çizgi film izlediği sırada 
ağzına götürdüğü 8 santimetre uzunluğundaki çiviyi yuttu. Çiviyi yuttuğunu fark eden çocuk, 
hemen durumu annesine anlattı. Telaşlanan yakınları hemen çocuğu alarak Konya Farabi Hasta-
nesi’ne götürdü. Hastanede filmi çekilen çocuğun yuttuğu çivinin midesinde olduğu tespit edildi. 
Çivi yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

17. Burada 308 Öğrenci Vardı Ve Sadece 4,3 İle Bu Hale Geldi: Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 
meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde YİBO binasının hasar gördüğünü ve uzmanların 
uyarısına rağmen bu okulda eğitime devam edildiğini söyleyen veliler biz çocuklarımızı öldür-
mek değil, okutmak istiyoruz” dedi. Deprem sonrası YİBO binasına gelen veliler, çocuklarını okul 
bahçesinde yakılan ateş başında ısınırken buldu. Veliler, çocuklarını bir daha okula göndermeye-
ceklerini belirterek eve götürdü.

18. Ankara’da 2 Tinerci Öğrencileri Gasp Etti: Ankara’da 2 tinerci çocuk, okul bahçesinde oy-
nayan 9 ilköğretim öğrencisini 4 saat alıkoydu. Tinerciler, bıçak tehdidiyle öğrencilerin paralarını 
gasp etti.

19. Gaziantep’te utanılacak uygulama: Gaziantep Nilgün- İsmet Akınalan okulunda kapıcı 
çocukları bir sınıfa, varlıklı çocuklar ve öğretmen çocukları da ayrı bir sınıfa toplatıldı. Varlıklı, 
okula bağış yapan çocukların ve öğretmen çocuklarının bulunduğu bu sınıfa en iyi öğretmen-
ler verildi. Okul idaresinin bu uygulamasının duyulmasından sonra, birçok veli “çocuklarımız bu 
sınıfta başarısız mı olur” endişesine kapılarak, çocuklarını “kapıcı çocukları” sınıfından aldılar. 
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Sonuçta geriye 9 çocuk kaldı ve alınan bilgiye göre okul idaresi o sınıfı nakille gelen öğrencilerle 
doldurmayı planlıyor.

20. 13 yaşındaki çocuk trafiği birbirine kattı: Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 
Barbaros Caddesi’nde bir çocuğun karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar 
oluştu.

21. Çocuğu hırsız yapan şebeke: Diyarbakır’dan kaçırdıkları çocuklara İstanbul’da işkenceyle 
hırsızlık yaptıran şebeke eşzamanlı operasyonlarla yakalandı. 5 çocuk kurtarıldı, 23 şebeke üyesi 
gözaltında.

22. 13 yaşındaki çocuk TIR’la yük taşıyor: Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir TIR’ı durduran polis, 
şoför koltuğunda bir çocuğun oturduğunu görünce şaşırdı. Gebze Küçük Sanayi ile Arap Çeşme 
Mahallesinde hafriyat taşıyan 41 UG 971 plakalı çekicili TIR’ı 13 yaşındaki M.C. isimli çocuğun kul-
landığını gören trafik ekipleri aracı durdurmak istedi. Koca TIR’la yakalanmak istemeyen M.C, 
polisten kaçmak için ara sokaklara girince yakayı ele verdi.

23. Çocukların mayınlarla dansı: Mardin-  Nusaybinli çocuklar harçlıklarını, hayati risk taşıyan 
bir işten çıkarıyor. Çocuklar, Suriye sınırındaki mayınlı bölgeye girerek, ilaç yapımında kullanılan 
‘kapari’ adlı bir bitkinin tomurcuklarını topluyor. 13 yaşındaki Selim, kardeşi ve iki amcaoğluyla 
beraber bu yolla harçlıklarını çıkarmaya alışmış. Mayınların yerine dikkat ettiklerini anlatıyor:

24. Çocuğunun eline bıçak verip katil etti: İstanbul Pendik’te Öz annesi, mahalle kavgası yü-
zünden 13 yaşındaki çocuğunun eline bıçak verip çocuğunu göz göre göre katil etti.

25. 6 yaşındaki çocuğa trafik cezası: Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Emir’e 
hiç gitmediği Eskişehir’den trafik cezası geldi.

26. Böyle gaddarlık görülmedi!: Konya’da anne- babası tarafından amcasına emanet edilen 
10 yaşındaki Y.E., komşularının ihbarı üzerine evin penceresine zincirle bağlanmış olarak bulundu. 
Gözaltına alınan amca 23 yaşındaki Buhran E., savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol 
şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

27. Dilencilerin çocuk istismarı: Adana’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte arttığı gözlenen 
dilenciler, çocuklarını da istismar ederek duygu sömürüsü yapıyor. Erkekler vatandaşın dini duy-
gularını istismar ederek para toplamaya çalışırken, kadınlar çocuklarını istismar ederek para top-
lamaya çalıştığı görüldü. Saydam Caddesi’nde 1.5 yaşındaki çocuğuyla dilenen Kuder Güvendiren 
(22) isimli kadın okuma-yazması olmadığını başka yapacak işi olmadığı için dilencilik yaptığını 
söyledi.

28. 1.5 yaşındaki çocuk ve babaya biber gazı: Trabzon’da polislerin, kucağında 1.5 yaşında 
bebeği bulunduğu sırada kendisine biber gazı sıktığını ve döverek hastanelik ettiğini ileri süren 
Ebubekir Bıyıklı hastaneden rapor aldı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

29. Samsun’da 600 kişi zehirlendi!: Samsun’un Terme ilçesinde şebeke suyundan zehirlendi-
ği iddia edilen yaklaşık 600 kişi ishal, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye 
başvurdu.

30. Anne de baba da çocuklarını istemedi:  Gaziantep’te kavga eden anne ve babaları tarafın-
dan terk edilen üç çocuk, bırakıldıkları akrabaları tarafından da istenmeyince üç küçük kız, Çocuk 
Yuvası’na teslim edildi.

31. 15’i Çocuk 19 kişi canlı canlı yanacaktı: Muğla”nın Dalaman ilçesi Akkaya mevkiinde yokuş 
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tırmanan bir minibüste yangın çıktı. Kısa sürede küle dönen minibüste bulunan kreşte eğitim 
gören 15 çocuk şoför ve öğretmenleri sayesinde hiç yara almadan kurtuldu.

32. 14 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Adana’da 4 gün önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki 
Süleyman Tan adlı çocuktan haber alınamıyor. 

33. Niğde cezaevi çocuk koğuşunda yangın paniği: Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
çocuk koğuşunda mahkûmlar tarafından yangın çıkartıldı. Yangının kurum personeli tarafından 
kısa sürede söndürüldüğü bildirilen açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

34. 15 yaşındaki oğlundan 19 gündür haber alamıyor: Adana’da işe gitmek için evden ayrılan 
15 yaşındaki Kemal Şen’den ailesi 19 gündür haber alamıyor.

35. Kadıköy’de 12 Yaşındaki Çocuğun Önünde Dehşet!: İstanbul Kadıköy’de bir kişi, yeni ev-
lendiği eşini oğlunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

36. Öğrencinin ‘Biber Gazı’ Şakası Hastanede Bitti: Kırıkkale’de bir ilköğretim öğrencisinin 
şaka amacıyla sıktığı biber gazından etkilenen 14 çocuk, kentteki hastanelerde tedavi altına alın-
dı.

37. Seri Gaspçı 13 Yaşındaki Çocuğu Gasp Etti: Konya’da 4 kişinin cep telefonunu çalan bir kişi, 
13 yaşındaki simitçi çocuğu da “seni öldürürüm” diyerek gasp etti. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38. Traktörün Direksiyonunda 4 Yaşındaki Torunuyla: Zonguldak’ta, 4 yaşındaki torununu 
kucağına alıp traktörün direksiyonunu tutturarak yolculuk yapan sürücü görenlerin dikkatini çek-
ti.

39. Öğrenciler Geçerken Köprü Çöktü: Çorum’un Sungurlu ilçesinde köprü çökmesi sonucu 
bir çocuk çaya düştü. Vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuk yara almadan kurtulurken, çökme 
anı Mobese kameraları tarafından kaydedildi.

40. Minik Nisa Nur İçin 7 Saat Hastane Aradılar: İstanbul’da yemek yedirildiği sırada soluk 
borusuna yemek kaçan 9 aylık çocuk hastane hastane dolaşmak zorunda kaldı.

41. Konuşmayı Bilmeyen Çocuk İfadeye Çağrıldı: Balıkesir’de mahkeme, trafik kazası sonrası 
açılan kamu davasında 2 yaşında konuşma bilmeyen bir çocuğu tanık olarak ifadesine başvurmak 
üzere adliyeye çağırdı. Minik Eymen, ağzında emzikle adliyeye gitti, doğal olarak konuşamadığı 
için ifade veremedi.

42. Çocukları Tarafından Ölü Bulunan 4 Çocuk Annesini, Sevgilisi Öldürmüş: Konya’da evde 
çocukları tarafından ölü bulunan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Emel Sayın’ı, boğarak öldürdüğü 
iddiasıyla sevgilisi 25 yaşındaki Mustafa Çekici gözaltına alındı.

43. Kız Öğrencilerin Biber Gazlı Şakası Hastanede Bitti: Antalya’da Lise 1’inci sınıf öğrencisi 
G.A’ya ait biber gazını şaka amacıyla sınıf içerisinde sıkan K.D, 3 arkadaşını hastanelik etti. Gaz-
dan etkilenen F.N.T, S.D ve astım hastası olan Ş.Y hastaneye kaldırıldı.

44. Tekirdağ’da Terk Edilmiş Bebek Bulundu: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde asansör tamircisi 
tarafından apartmanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, özel hastanede tedavi altına 
alındı.

45. Kaybolan Çocuğu 60 Kişilik Ekip Aradı: Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dün kaybolan 10 
yaşındaki çocuk, çok sayıda uzmandan oluşan 60 kişilik ekibin çalışması sonucu kayalıklar ara-
sında bulundu.
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46. 11 Yaşındaki Yurt Öğrencisi İntihar Etmek İstedi: İstanbul Valiliği Rotary çocuk evinde 
kalmak istemediği öğrenilen 11 yaşındaki çocuk cama çıkarak intihar etmek istedi. Gelen itfaiye 
ekipleri tarafından ikna edilen çocuk aşağı indirildi.

47. 11 Yaşındaki Çocuk 5 Gündür Kayıp: Batman’da 5. sınıf öğrencisinden günlerdir haber alı-
namıyor” “Okula gidiyorum” diyerek evden çıkan 11 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamı-
yor.

48. 15 Yaşındaki Lise Öğrencisinden Haber Alınamıyor: Kahramanmaraş’ta, bir hafta önce 
okula gitmek için evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu haber alınamıyor. 

49. Kestane Toplamaya Giden Çocuk Kayboldu: Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde kestane 
toplamaya giden babaannesinin arkasından giden 3 yaşındaki Nuri Özenir kayboldu. Küçük ço-
cuk köyde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 

50. Çocukları Mendil Satan Çift Cezaevinde: Adana’da 10 yaşındaki çocuklarına mendil sat-
tırdıkları iddiasıyla tutuklanan anne ve babanın 10 çocuğu dışarıda kalmasın diye akrabaları bak-
maya başladı. 

51. 2 Buçuk Yaşındaki Çocuk Yangında Mahsur Kaldı: İstanbul Kadıköy’de 11 katlı binanın ka-
zan dairesinde çıkan yangında bakıcısıyla birlikte evde mahsur kalan 2 buçuk yaşındaki çocuk, 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

52. İki Çocuğa Hırsızlık Yaptırırken Yakalandı: Konya’da hırsızlıktan 70 defa yakalanan şüp-
heli, son olarak 16 yaşındaki 2 çocuğa hırsızlık yaptırırken yakalandı. 

53. 4 Kız Devlet Korumasında: Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde ’dershaneye gidiyoruz’ diyerek 
evden ayrılan ve 9 gün boyunca haber alınamadıktan sonra Marmaris’te bulunan, üçü mesleki 
teknik eğitim merkezi öğrencisi 4 kız, devlet korumasına alındı. 

54. Adıyaman’da Çocuk Dilenciliği Artıyor, Çocuk Polisi Uyuyor: Adıyaman’da son zaman-
larda çocuk dilenciliği ve çocuk işçiliği artış gösterirken İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro 
Amirliği polis ekiplerinin küçük yaştaki çocuk dilenciliği ve çocuk işçiliğine herhangi bir müdaha-
lede bulunmaması tepkilere neden oluyor. 

55. Çakmakla Oynayan Çocuk Evin Yanmasına Sebep  Oldu: Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, çak-
makla oynayan 5 yaşındaki çocuk, evde yangın çıkmasına sebep oldu.

ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ İHLAL HABERLERİ

GÖZALTINA ALMA

1. Miting Sonrası 11 Çocuk Gözaltına Alındı: Batman’da BDP İl Başkanlığı tarafından düzenle-
nen ve Selahattin Demirtaş’ın katıldığı 15 Şubat protesto mitingi öncesi ve sonrası gergin anlar 
yaşandı. Miting sonrası 11 çocuk gözaltına alındı.

2. 4 Çocuğa Karakolda İşkence: Mersin’de gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet ettikleri 
gerekçesiyle gözaltına alınan çocuklar karakolda polisler tarafından işkence gördüklerini söyle-
diler.

3. Aydın’da 11 Çocuk Gözaltına Alındı: KCK soruşturması kapsamında yapıldığı belirtilen ope-
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rasyonda, evlerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 11 kişinin çocuk olduğu öğrenildi.
4. Manisa’da Roboski Protestosu: 4’ü Çocuk 6 Gözaltı: Manisa’da, Uludere’de yaşanan katli-

amı protesto etmek için yürüyen gençlere polis müdahale etti. Müdahale ile başlayan olaylarda 
4’ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

5. Batman’da Gösteriye Katılan 5 Çocuk Gözaltına Alındı: Batman’da, BDP’li kadınların yap-
tığı protesto yürüyüşünün ardından bir grup çocuk polise taşlı saldırıda bulundu. Çıkan olaylar 
sırasında polis aracının yanında bulunan bir kalkanı alan çocuklar koşarak kaçtı. Polis yakaladığı 
çocuklardan kalkanı geri alırken 5’ini gözaltına aldı.

6. 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı: İstanbul’da Uludere Katliamını protesto etmek için 
Bağcılarda düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğu sabah evi bası-
larak gözaltına alındı.

7. Manisa’da 5 Çocuk Gözaltına Alındı: Manisa’da F.B. R.S. G.A. İ.D. ve C.A. isimli çocuklar 
duvarlara yazılım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gözaltına 
alınan 5 çocuk Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürüldü.

8. Testere Çalan Çocuklar Gözaltında: Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde bir evden araba aküsü 
ve elektrikli testere çaldıkları iddiasıyla 3 çocuk gözaltına alındı.

9. Diyarbakır’da 5’i Çocuk 19 Gözaltı: Diyarbakır’daki izinsiz Newroz kutlamasında polise taş, 
molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdıkları iddiasıyla 5’i çocuk gözaltına alındı.

10. KCK’de 3’ü Çocuk 10 Gözaltı: Adana’da, Newroz öncesi İl Jandarma Komutanlığı’nca dü-
zenlenen operasyonda, PKK’nin şehir yapılanması KCK adına sokak eylemleri yapma hazırlığında 
olduğu öne sürülen 3’ü çocuk 10 kişi gözaltına alındı.

11. Osmaniye’de 25 Adet Bisiklet Çaldıkları İddia Edilen 3 Çocuk Yakalandı: Şehrin birçok 
yerinde bisiklet hırsızlığının yaşanması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. 
Konuyla ilgili yaşları 10-12 arasında değişen 3 çocuk yakalandı. Çocukların, avukat huzurunda 
yapılan görüşme ve yer göstermelerinde 9 adet çalıntı bisikletin ele geçirildiği ve sahiplerine 
teslim edildiği bildirildi.

12. İstanbul’da Ev Baskınları: 1’i Çocuk Çok Sayıda Gözaltı: İstanbul’da polisler ve özel hare-
ket timleri, sabah 05.00 sıralarında Şişli, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde eş zamanlı olarak 
çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda, “izinsiz gösteriye katıldıkları”, “ses bombası ve 
molotofkokteyli eylem gerçekleştirdikleri” iddiasıyla aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de 
bulunduğu 1’i çocuk olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

13. Cizre’de Ev Baskınları: Dördü Çocuk Yedi Gözaltı: Şırnak’ın Cizre ilçesinde 15 Mayıs gece 
saatlerinde özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 4’ü çocuk yedi kişi gö-
zaltına alındı.

14. Cizre’de Gösteri: 2 Çocuk Gözaltında: Cizre’de Nur ve Cudi Mahallesinin ara sokaklarındaki 
polislerle çatışan yaşları 10-12 arasında değişen iki gösterici çocuğu gözaltına aldı

15. 3 gündür kayıp olan çocuğun gözaltında olduğu ortaya çıktı!: Mersin’de 3 gündür kayıp 
olan 17 yaşındaki A.G.’nin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Daha önce Newroz etkinliğine katıldığı 
gerekçesiyle tutuklanan ve 2 ay cezaevinde kalan A.G.’nin babası Ramazan G., çocuğunun 3 gün 
gözaltında bırakıldığını belirterek, haber verilmemesine tepki gösterdi.
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16. Pozantı mağdurları yine gözaltına alındı: Mersin’de Taciz ve tecavüz işkencesi ile günde-
me gelen Pozantı Cezaevi mağduru 6 çocuk, TMŞ polisleri tarafından bu sabah evlerine yapılan 
baskınlarla yeniden gözaltına alındı. Polis, çocukların tüm elbise ve ayakkabılarına da el koydu.

17. Adana’da Operasyonunda 18’i Çocuk 22 Gözaltı: Adana’da PKK’nin ilk silahlı eyleminin yıl 
dönümü olan15 ağustosta eylem yapacaklar iddasıyla 18 çocuk gözaltına alındı.

18. Diyarbakır’da gözaltına alınan 87 kişiden 14’ü çocuk: Diyarbakır’da BDP ve DTK tarafın-
dan istasyon meydanında yapılmak istenen mitinge izin verilmemesi sonucu gözaltına alınan 87 
kişiden 14’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

19. Okuldan hırsızlık yapan 2 çocuk yakalandı: Adıyaman’da duvardan tırmanarak girdikleri 
okulun kantininden 25 TL ve okulun idari bölümünden bazı eşyalar çalan 2 çocuk yakalandı.

20. Adana’daki Baskınlarda En Az 10 Çocuk Gözaltında: Adana’nın Seyhan ilçesinde özel ha-
rekât timleri ve polisler tarafından birçok eve düzenlenen helikopter destekli baskınlarda en az 10 
çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

21. Adana’da 5’i Çocuk 15 Gözaltı: Adana’da sabah saatlerinde jandarma tarafından yapılan ev 
baskınlarından gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 5 çocuk gözaltına alındı

22. Şırnak’ta 3 Çocuk Gözaltına Alındı: Şırnak’ta da özel harekât timleri tarafından yapılan ev 
baskınlarında 3 çocuk gözaltına alındı.

23. Hakkari’de 9’u Çocuk 13 Kişi Gözaltına Alındı: Hakkari’de sabah saatlerinde yapılan ev 
baskınlarında 9’u çocuk olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar Hakkari Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldü.

24. Cizre’deki Ev Baskınlarında 10 Kişi Gözaltına Alındı: Şırnak’ın Cizre ilçesinde sabah saat-
lerinde yapılan ev baskınlarında ikisi çocuk olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

25. Diyarbakır’da 152 Gözaltı: 152 gözaltı: Diyarbakır’da 12 - 17 kasım tarihlerinde meydana 
gelen olaylarda 100’ü çocuk olmak üzere 152 kişi gözaltına alındı.

26. Siirt’te 6 Çocuk Gözaltına Alındı: Siirt merkezde Sakarya, Conkbayır ve Dumlupınar ma-
hallelerinde sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarında C.B. (14), İ.A. (14), Y.S. (14), C.Ö. (14), 
O.Ö. (15) ve V.Ö. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı.

27. Şırnak’ta 5’i Çocuk 10 Kişi Gözaltına Alındı: Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi’nde polisler 
tarafından sabaha karşı çok sayıda eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda F.K. (17) C.B. (18), 
Ş.K. (16), A.E. (17) ve M.Ç. (17) gözaltına alındı. 

28. 14 Yaşındaki Kız Yine Hırsızlık Yaparken Yakalandı: Samsun’da yaşından çok suç kaydı 
bulunan 14 yaşındaki kız yine bir evden hırsızlık yapınca polis tarafından gözaltına alındı.

29. Suşehri’nde Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen 3 Çocuk Yakalandı: Sivas’ın Suşehri ilçesinde 
bir kuruyemişçiden cips ve yiyecek, bir okuldan da para çaldıkları iddia edilen 3 çocuk gözaltına 
alındı.

30. Bursa’daki Gerginlik: 8 Kişiye Gözaltı: Bursa’da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek 
vermek amacıyla AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı’na yürümesi üzerine çıkan olaylarla ilgili 2’si 
çocuk olmak üzere 8 kişi daha gözaltına alındı.
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TUTUKLAMA

1. Üç Çocuk Örgüt Üyeliğinden Tutuklandı: Mardin Nusaybin İlçesi’nde dün gece düzenlenen 
ev baskınlarında gözaltına alınan 3’ü çocuk 4 kişi tutuklandı.

2. Nusaybin’de 5 Çocuk Tutuklandı: Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan 7 çocuktan 5’i “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” iddia-
sıyla tutuklandı.

3. Manisa’da 3 Çocuk Tutuklandı: Manisa’da  yapılan Newroz kutlaması ardından gözaltına 
alınan M.S.S, Ö.O ve K.Y isimli 3 çocuk çıkarıldıkları Manisa Adliyesi’nde mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4. İzmir’de 6 Çocuk Tutuklandı: İzmir ve birçok İlçesi’nde Newroz öncesi evlere yapılan bas-
kınlarda gözaltına alınan 6 çocuğun mahkeme tutuklanmasına karar verdi.

5. Mersin’de 5 Çocuk Tutuklandı: Mersin’de Merkez Toroslar İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde ya-
pılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 5 çocuk, emniyetteki işlemlerin tamamlanması ardın-
dan adliyeye sevk edildi. 5 çocuk gösterilere katıldıkları iddiasıyla tutuklandı.

6. Kızıltepe’de 2 Çocuk Tutuklandı: Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde eş zamanlı olarak düzen-
lenen ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin 
ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Z.Y. (16) ve Z.Ç. (17) adlı çocuklar, farklı ta-
rihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçe gösterilerek, “Örgüt propagandası” ve Örgüt 
üyeliği” suçlaması ile tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

7. Salam Ve Gazozun Bedeli 9 Yıl Hapis: Üşüdüğü için bir büfenin penceresinden giren ve 
dolaptaki salam ve kaşarı yiyip gazoz içen 17 yaşındaki çocuk için 9 yıl ceza istendi.

8. 17 Yaşındaki Çocuğa 70 Yıl Hapis İstemi: Akdeniz İlçesi’nde ikamet eden Siirt Pervari nü-
fusuna kayıtlı 17 yaşındaki Kemal Bakırhan hakkında, Mersin’in merkez Toroslar İlçesi’nde PKK 
lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi protesto ettiği ve yürüyüş sonrası polise taş ve molotof 
kokteyli attığı, 15 Eylül gecesi ise Siteler Polis Karakolu’na havai fişeklerle saldırdığı gerekçeleriyle 
gözaltına alınarak, 22 Şubat’ta Mersin 3. Sulh Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarılan Bakırhan, 
10 ayrı suçlamayla 70 yıl hapsi istenerek, tutuklandı.

9. Pozantı Mağduru 15 Çocuk Yeniden Tutuklandı: Pozantı’da yaşanan insanlık dışı uygula-
maların mağduru Kürt çocukları yeniden devletin tutuklama terörünün mağduru oluyorlar. Sa-
dece son üç ay içerisinde Pozantı mağduru 25 kişi gözaltına alındı, bunlardan 15’i tutuklandı, 
ailelerine de toplam 150 bin TL ceza kesildi. 

10. Mahkemeden Bir Bakışla Yaş Tespiti: 8. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘yasadışı gösterilere ka-
tıldığı’ ve ‘polise taş attığı’ gerekçesiyle tutuklu bulunan 17 yaşındaki K.E.’nin bir bakışta kemik 
yaşını ‘belirledi’. Mahkeme heyeti, Çocuk Mahkemesi’nde yargılanması gereken K.E.’nin kemik 
yaşı tespit talebini “19 yaşında gösteriyorsun” diyerek reddetti.

11. İstanbul’da 1’i Çocuk 5 Tutuklama: İstanbul’da “KCK” adı altında yapılan operasyonda gö-
zaltına alınan 20 kişiden biri çocuk 5 kişi tutuklandı.

12. Mersin’de 4’ü Çocuk 7 Kişi Tutuklandı: Mersin’de 15 Mayıs’ta evlere düzenlenen baskın-
larda gözaltına alınan 5’i çocuk 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
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Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 9 kişiden 4’ü çocuk 7 kişi, “Örgüt üyesi olmak” ve 
“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.

13. Havai Fişek Atan 2 Çocuk Tutuklandı: Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 30 Martta Silvan emni-
yet müdürlüğüne havai fişek attıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuk başsavcılık ve mahke-
medeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14. İki Çocuk Daha Tutuklandı: Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 23 Nisan’da gözaltına alınan 
9 kişi savcılığa çıkarıldı. Gece yarısına kadar süren ifade işlemlerinden sonra 7 kişi serbest bı-
rakılırken, yaşları 18’den küçük olan B.Ç ve M.B adlı çocuklar ise “örgüt propagandası yapmak” 
iddiasıyla Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

15. Mersin’de 4’ü Çocuk 8 Kişi Tutuklandı: Mersin’de gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü çocuk 8 
kişi tutuklandı. Mersin’de 20 Mart Günü Tırmıl Tepesi’nde kutlanmak istenen Newroz Bayramı’na 
izin verilmemesi üzerine yapılan yürüyüşe katıldıkları ve polise taş attıkları iddiasıyla yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 4’ü çocuk 8 kişi “polise 
taş” attıkları ve “yasadışı slogan” attıkları iddiasıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne 
gönderilirken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

16. Muş’ta 16 yaşındaki çocuk tutuklandı: Muş- Malazgirt İlçesi’nde iki hafta önce gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakılan B.U. adlı çocuk, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alı-
narak, tutuklandı.

17. AKP adaleti 3’ü çocuk 5 kişiyi tutukladı : Şırnak’ın Silopi ilçesinde ev baskınlarında gözaltı-
na alınan 7 kişiden çocuk yaşta olan 3’ü tutuklandı. Hakkâri’de ise iki kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

18. Firar eden çocuk kaçtı jandarma kovaladı: İzmir Buca Cezaevi’ne bağlı eğitim evinden 
firar eden çocuk hükümlü, gözaltına alındığı Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk belde-
sindeki jandarma karakolundan da kaçmayı başardı.

19. Çocuklar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor: Mersin’de Bir kişiyi bıçakla yaraladığı id-
diasıyla hakkında dava açılan 16 yaşındaki Ş.İ adlı çocuk için açılan iddianameyi kabul etmeyen 
Mersin 1.Çocuk Mahkemesi çocuğun Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti. Çocuğun 
avukatı Eyüp Sabri Öncel, müvekkilinin çocuk olmasına rağmen Çocuk Mahkemesinde yargılan-
mamasının skandal olduğunu belirterek, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına itiraz edecek-
lerini söyledi.

20. Facebook’tan tutuklandı, Ağır Ceza’da yargılanacak!:Mersin Facebook paylaşımlarından 
hareketle “örgüt propagandası” suçlamasına maruz kalan 16 yaşındaki Kürt çocuğu Ferhat Sa-
bah, Mersin ağır ceza mahkemesinde yargılanacak! Mahkeme savcının hazırladığı iddianameyi 
kabul ederek, bir hukuksuzluğa daha imza attı.

21. İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2’si çocuk 3 tutuklu:  İzmir’de düzenlenen iki uyuş-
turucu operasyonunda 15 kilogram esrar ile bin adet ecstacy hap ele geçirildi, 2’si çocuk 3 kişi 
tutuklandı.

22. Düğün Var Sandı, İki Aydır Cezaevinde: Diyarbakır’da düğünlerde çalgıcılık yapan 13 ya-
şındaki bir çocuk kuzeniyle beraber Bodruma çalışmaya giderken yapılan yol kontrolünde uyuş-
turucu kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

23. İki Çocuk Açlık Grevinden Döndürülemiyor: İzmir Şakran cezaevinde cezaevlerinde baş-
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latılan açlık grevine destek vermek için açlık grevine başlayan iki çocuk Pervin BULDAN’ın ikna 
çabaları sonucuaçlık grevlerine son verdi. 

24. Mersin’de 4’ü Çocuk 7 Kişi Tutuklandı: Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alı-
nan 7 çocuktan 3’ü serbest bırakılırken 4 çocuk ise “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası 
yapmak” iddialarıyla tutuklandı. 

25. Tutuklamak İçin Yaşını Büyüttüler: Mersin’de örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan 
14 yaşındaki lise öğrencisi adli tıp kurumu kararıyla yaşı büyütülerek tutuklandı. 

26. Pozantı Mağduru 2 Çocuk Hücreye Atıldı: Mersin Taciz, tecavüz ve işkence vahşetinin ya-
şandığı Pozantı Cezaevi’nde kaldıktan sonra yeniden tutuklanan 17 yaşındaki P.E ve O.B adlı iki 
çocuk, Mersin Kapalı Cezaevi’nde “açlık grevine giren çocuklara öncülük ediyorsunuz” denilerek 
hücreye atıldı. 

27. Zulme Karşı Açlık Grevinde Bir Çocuk…: Mersin E tipi cezaevinde tutuklu bulunan 16 ya-
şındaki bir çocuk cezaevlerinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevlerine destek vermek 
için greve başladı. 

28. Şırnak’ta 3 Çocuk Tutuklandı: Silopi ilçesinde evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 
10 çocuktan 3’ü tutuklandı.

29. Hakkari’de 3 Çocuk Tutuklandı:, Hakkari’de 15 Kasım’da düzenlenen ev baskınlarında gö-
zaltına alından 13 kişiden çocuk yaştaki 3’ü tutuklandı. 

30. Mersin’de 5 Çocuk Tutuklandı: Mersin’de merkez Akdeniz ilçesi Şevketsümer ve Güneş 
mahallesinde sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 Kürt çocuğundan 
5’i bugün tutuklandı. Diğer ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. 

31. Peynir Çalan Çocuk Tutuklandı: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde markete kilidini kırarak girdik-
ten sonra marketten peynir çalan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. 

32. Öğretmenini Bıçaklayan Çocuk Tutuklandı: Samsun’da okul koridorunda öğretmenini bı-
çakla yaralayan 9’uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki J.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 
tutuklandı. 

33. 15 Yaşındaki Çocuk, Şiddet Uygulayan Babasını Vurdu: Denizli’ye bağlı Uzunpınar belde-
sinde anneleri kadın sığınma evine yerleşen üç kardeşin en büyüğü olan 15 yaşındaki D.A., gece 
eve gelen babası Hâlil A.’yı av tüfeğiyle başından vurdu.Ölen babalarını, evin arkasındaki gübre-
liğe gömen kardeşler, olayı akrabalarına anlattı. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan D.A., annesinin 
sürekli şiddet gördüğü için devlete sığındığını, babasının zaman zaman kendilerine de şiddet 
uyguladığını söyledi. 

34. Çocuk Hırsız 90. İşinde Tutuklandı: Konya’da 10 yaşından itibaren hırsızlık yapmaya baş-
layan 16 yaşındaki çocuk hırsız, 90.kez yakalandığı aynı suçtan ilk defa tutuklandı.

CEZA

1. İki Çocuğa 22 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi: Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde gösterilere katıldıkları 
gerekçesiyle tutuklanan iki çocuğa 22 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

2. Mahkeme, ‘SSÇ’ Dediği Akçelik’e 6 Yıl Hapis Cezası Verdi: Şırnak’ta Demokratik Toplum 
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Kongresi daimi meclis üyesi olan ve KCK Türkiye Meclisi Gençlik yapılanması içerisinde olduğu 
iddasıyla tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Kevser Akçelik Kürtçe savunma yapmakta ısrar edince 
savunma hakkından vazgeçmiş sayılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

3. 17 Yaşındaki Çocuğa 55 Yıl Hapis Cezası İstendi: Üç ayrı eylemden sorumlu tutulan ve 6 
ayrı suçlamayla 4 ay önce tutuklanan Ferhat Erbey (17) hakkında 55 yıl hapis istemiyle dava 
açıldı. Erbey hakkındaki tek delil ise gizli tanık ifadesi.

4. T.T’ye 4 Yıl Hapis Kapıdan Döndü: Pozantı cezaevinde maruz kaldığı işkence, kötü mua-
mele, taciz ve tecavüzü basına anlattıktan sonra 2011 yılında bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle 
hakkında yakalama karar olduğu için yeniden tutuklanan T.T, yargının keyfiyeti yüzünden 4 yıl 2 
ay daha hapis yatacaktı.

5. Amaç Ceza Olunca Mahkeme Kemik Yaşını Tanımıyor: Birçok davada nüfus yaşını değil de 
kemik yaşını esas alan Türk yargısı Mersin’de tam tersini yaptı. Kimlikte yaşı 18 olan ancak kemik 
yaşı adli tıp raporuyla 17 olduğu kesinleşen Ramazan Aras’ın çocuk mahkemesinde yargılanma-
sını kabul etmeyerek ağır cezada yargılanmasına karar verdi.

6. İlkokula Giden 4 Çocuğa 30’ar Yıl Hapis İstemi: Adana’da yapılan gösteriye katıldıkları 
iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan 4 ilköğretim öğrencisi hakkında 5 farklı 
suçlamayla her birine 30’ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7. 23 Nisan’da V.Ç’ye 47 Yıl Hapis İstendi: Mersin Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde askeri 
operasyonları protesto gerekçesiyle 8 Ocak’ta tutuklanan ve 4 aydır Adana Pozantı Çocuk Ceza-
evi’nde bulunan 17 yaşındaki V.Ç. hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, V.Ç.’ye çeşitli 
suçlardan 47 yıl hapis istendi.

8. Molotof Atan Çocuğa 39 Yıl Hapis İstemi: Adana’da bir gösteride göstericilerden G.D. elin-
deki molotof kokteyli bir grup polisin üzerine atmak isterken, alev alan bez parçası şişeden çıkıp 
üzerine geldi. Bir anda alev topuna dönen G.D.’nin üzerindeki alevleri diğer göstericiler söndür-
dü. G.D. de sığındığı berber dükkânında yakalanarak gözaltına alındı.

9. Çaldıkları armutları vermediler, hapis yatsınlar: İstanbul Bayrampaşa sebze hâlinden 13 
kasa armut çalan 18 yaşından küçük 4 çocuk hakkında açılan davada, 6-8 ay arasında hapis ceza-
sına hükmedildi. Çocuklar cezaevine girmekten kurtuldu ancak müşteki avukatı karara itiraz etti

10. Kredi Kartı borcu için çocuğa hapis: Balıkesir’de, ölen babasının 2 bin 700 liralık kredi kartı 
borcu nedeniyle 14 yaşındaki çocuk, 3 ay hapse çarptırıldı.

11. Pozantı mağduru iki çocuğa 34 yıl hapis:  Pozantı mağdur iki çocuğa 34 yıl hapis cezası 
verildi. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi hal mahallesinde ikamet eden 17 yaşındaki Van Bahçesa-
ray doğumlu Pozantı mağduru Hasan Şeker adlı çocuk ile Şevket Sümer mahallesinde ikametgâh 
eden Siirt Eruh nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki Ahmet Budak adlı çocukların yargılandığı davada 
mahkeme ceza yağdırdı.

12. Başbakan şikayetçi değil ama 11 ay hapis cezası aldı: Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki B.K., Başba-
kan’ın şikayetçi olmamasına rağmen 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanma-
sının geri bırakılmasına karar verilirken, B.K.’nin 3 yıl süre ile denetime tabi tutulacağı açıklandı.

13. Cips Gasp Eden Çocuğa 2 Yıl 9 Ay: Adana’da arkadaşlarıyla birlikte 4 lira değerinde iki pa-
ket cipsle 10 TL gasp ettiği öne sürülen 17 yaşındaki T.Ç. adlı çocuğa 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 
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14. Eli Koptu 15 Yıl Hapse Mahkum Oldu: Mersin merkez Akdeniz ilçesinde Yolda geçerken 
merak edip eline aldığı cismin patlaması sonucu bir elini kaybeden S.T’ye “bombayı polise ata-
caktı” denilerek 15 yıl hapis cezası verildi.

EĞİTİM HAKKI İHLALLER

1. Boykot’a Ağır Ceza: İstanbul’da fahiş fiyatları protesto için başlatılan ve okul müdürünün 
çağırdığı polislerin müdahalesiyle biten kantin boykotuna katılan lise öğrencisi okuldan atıldı.

2. Ozan Barış Okumak İstiyor: Altı yaşındaki Ozan Barış Sanlısoy’un atipik otistik olduğu için 
okula kaydının yapılmadığını söyleyen ailesi eğitim hakkı engellendiği için dava açtı. İnternette 
de Sanlısoy için bir kampanya başladı.

3. Tarladan çocuk topluyorlar: Adana Çukurova bölgesinde, eylül ayında başlayıp kasım sonu-
na kadar süren pamuk hasadı sırasında ortaya çıkan ‘çocuk işçi’ görüntüleri, yeni eğitim-öğretim 
yılının başında yine tekrarlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte pamuk 
tarlalarının yolunu tutan çocuklar, yaşıtlarının aksine ‘ilk zil’ sevincini yaşayamadı. Ama bu kez, 
jandarma da boş durmadı. Okulların açılmasıyla tarla tarla gezen Doğankent Jandarma Karakolu 
ekipleri, okul çağında olup da tarlada çalışan çocukları tek tek tespit etmeye başladı. 

4. Nazım’ı okutacak bir okul yok mu: İstanbul’da 10.5 yaşındaki Nazım Özgün, 4.5 yaşında 
konuştu. 5.5 yaşında okumayı söktü. Parlak bir öğrenci ama Asperger Sendromu nedeniyle okul 
bulamıyor.

5. Batman’da Prefabrik Okul Var Çadırda Ders Alıyorlar: Batman’ın Sason ilçesinde 17 öğren-
ci kış şartlarına rağmen çadırda eğitim almak zorunda kalıyor.

6. Engelli Çocuklara Okul Engeli: Aydın’ın Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, 
Sultanhisar ile Yenipazar İlçesi’ndeki yaklaşık 80 zihinsel engelli çocuk, gidebilecekleri okul olma-
dığı için eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kaldı.

7. Anaokulunda Skandal!: İzmir’in Konak ilçesinde, devlet okulunda okuyan 5,5 yaşındaki 
M.G.’nin ailesi, Okul Aile Birliği adına yatırılması gereken aylık 25 lirayı ödemedikleri gerekçesiyle 
çocuklarının müdür talimatıyla okula alınmadığını iddia etti.

8. Siverek’te 12 Yaşındaki Melek’in Terlikle Okul Yolculuğu: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 
12 yaşındaki kız çocuğu yolda kalan servisin çalışmasını karlı havada ayağında terlikle bekledi.

SAĞLIK HAKKI İHLALLER

1. Çaresiz Anne Kızının Ölümünü Bekliyor: Bursa’da doğuştan kalbi yarım olan 2,5 yaşındaki 
Sıla’nın ameliyat olmazsa 4 yaşına kadar yaşayacak. Kocasının cezaevinde olması sebebiyle oğ-
lunun kazandığı asgari ücretle geçimini sağlayan anne Rüstemova, “Türkiye’de yüz nakli oluyor. 
Mutlaka kızım için bir tedavi vardır. Kızımın ölmesini istemiyorum” dedi.

2. 18 Yaşında Yatağa Mahkum Oldu: Konya’da daha önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 
felç geçiren 18 yaşındaki çocuk ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavi olamıyor.
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İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE GÖRMEME HAKKI İHLALLER

1. Sulama Kanalında Yüzen Çocuğa ‘Karakolda Dayak’ İddiası: Adana’da suda boğulmaların 
önüne geçmek amacıyla yapılan önleyici tedbirler kapsamında sulama kanalında yüzerken ya-
kalanıp, polis merkezine götürülen 17 yaşındaki N.G.’nin babası Ş.G., oğlunun polis merkezinde 
dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. 

2. Bitlis’te Kontralar Yol Kesip Yine Çocukları Dövdü: Bitlis’te son zamanlarda sıkça görülme-
ye başlanan kontr-gerilla yine çocukları hedef aldı. Bitlis-Baykan karayolunda bir aracı durduran 
kontralar 8-12 yaş arasındaki 5 çocuğu döverek, bir köy muhtarını da korucu olması yönünde 
tehdit ettiler.

3. Pozantı Çocuklarına Sincan’da Da İşkence: Pozantı Cezaevi’nde işkence, kötü muamele ve 
tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi’ne nakledilen çocukların 
burada da işkence ve kötü muameleye uğradıkları ortaya çıktı. İddiaları yerinde araştırıp tuta-
nak tutan Ankara Barosu’nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan 
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Çocuklar, Sincan’da yaşadıklarını baroya tek tek anlattı. 
Özellikle ‘yumuşak oda’ olarak tabir edilen odada dayak atıldığını söylediler.

4. 14 Yaşındaki Çocuğa Karakolda İşkence! : Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir dershaneye mo-
lotof atılmasının ardından polisin mahalle arasında başlattığı operasyonda evinin önünde gözal-
tına alınan 14 yaşındaki çocuk gözaltında polislerin kendisine işkence yaptıklarını söyledi.

5. Yüksekova’da Polis Çocuklara Saldırdı: Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 23 Nisan kutla-
malarına katılmayan ve protesto eden çocuklara polisin müdahale etmesi üzerine, çocuklar ile 
polisler arasında çatışma çıktı.

6. Askerden çocuklara sıra dayağı: Şırnak’ın Silopi ilçesinde toplanan bir grup çocuk askerler 
tarafından daha önce nöbet yeri olarak kullanılan boş kulübeye götürülerek bölgeden uzaklaş-
maları konusunda uyarıldı. Bu sırada bir askerin çocuklara ikazda bulunurken ellerini açtırıp copla 
vurması kameralara yansıdı.

7. Polis Gözaltına Aldığı 2 Çocuğu Akrep’te Darp Etti: Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önün-
de 2 çocuğu gözaltına alan polis, çocukları ‘Akrep’ adı verilen zırhlı araçta darp ettiği iddia edildi.

8. Şakran Cezaevi’nde Çocuklara Şiddet İddiası: İzmir Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi’ndeki 
çocuklarla görüşen Çağdaş Hukukçular Derneği Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi avukatlar, çıp-
lak aramadan el öptürmeye, dayaktan ayrımcılığa, bir dizi hak ihlali raporladı.

SİLAHLI ÇATIMA ORTAMINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI İHLAL-
LER

1. Bingöl’de polis terörü: 1’i ağır 2 çocuk yaralandı: Bingöl’de polisin halka saldırmasıyla baş-
layan olaylarda, polislerin kullandığı plastik mermiler nedeniyle biri ağır olmak üzere iki çocuk 
yaralandı.   İsmi öğrenilemeyen çocuklardan 17 yaşında olanın kafasına, 10 yaşında olan kız ço-
cuğunun da bacağına plastik mermi isabet ettiği öğrenildi. Yaralanan çocuklar Bingöl Özel Tıp 
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Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 17 yaşandaki çocuğun ağır yaralı olduğu bildirildi.
2. Adana’da polis terörü: 3 çocuk yaralandı: BDP Adana İl Örgütü tarafından Abdullah Öcalan 

üzerinde uygulanan tecrit ile siyasi tutsakların 12 Eylül’den bu yana sürdürdükleri açlık grevine 
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen miting sonrası yürüyüşe geçen kitleye gaz bombaları ile 
saldıran polis 3 çocuğu yaraladı. 

3. 13 yaşındaki çocuk bomba kurbanı: Van’da hurdalıkta buldukları bomba atar mermisini 
demir sanarak taşla ezmeye çalışan 2 kardeşten biri, meydana gelen patlamada hayatını kaybetti 
diğeri ağır yaralandı.

4. ‘Oyuncak’ yine patladı: Bir çocuk öldü, bir çocuk yaralı: Bingöl ’ün Yayladere İlçesi’nde 
arazide bulduğu cismi eve getiren 9 yaşındaki Ramazan Kızılgöz, kurcaladığı cismin patlaması 
sonucu öldü. Yanında bulunan ablası 14 yaşındaki Ceylan Kızılgöz ağır yaralandı. 

5. Türk askerleri 1 çocuğu yaraladı: Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk (Heşet) köyüne, 
Belenoluk Karakolu askerleri tarafından açılan ateş sonucunda Ferhat Çağla adlı bir çocuk yara-
landı. 

6. Şırnak’ta TSK patlayıcısı bir can daha aldı: Şırnak’ın Uludere ilçesinde arazide bulduğu 
havan mermisini kurcalayan18 yaşındaki Fuat Sak, yaşanan patlama sonucu öldü. 

7. Polisin öldürdüğü Mazlum toprağa verildi: Adana’da polisin attığı gaz bombasının kafasına 
isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve dün yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mazlum Akay binlerce 
kişi tarafından sloganlarla son yolculuğuna uğurlandı.

8. Muş’ta yaşanan patlamada bir çocuk yaşamını yitirdi: Muş’un Kızılağaç Beldesi’nin Şen-
yayla bölgesinde 8 yaşındaki Seray Yavuz bulduğu cismi eline aldığı sırada meydana patlamada 
yaşamını yitirdi. 

9. Başkale’de mayın patladı: 2 çocuk yaralı: Van’ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek köyünde 
meydana gelen mayın patlamasında 2 çocuk yaralandı.

10. 13 Yaşındaki Çocuk Bomba Kurbanı: Van’da hurdalıkta buldukları bomba atar mermisini 
demir sanarak taşla ezmeye çalışan 2 kardeşten biri, meydana gelen patlamada hayatını kaybetti 
diğeri ağır yaralandı. 

11. Yüksekova’da Patlama, 2 Çocuk Yaralandı:Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 çocuk bul-
dukları cisim ile oynarken, patlama meydana geldi. Patlamada çocukların biri ağır olmak üzere 
ikisi de yaralandı. 

12. Hakkari’de Çıkan Olaylarda Bir Çocuk Ağır Yaralandı: Hakkari’de PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının yıldönümü olan 9 Ekim nedeniyle yapılan gösterilerde çıkan 
olaylarda başına gaz bombası isabet eden 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

13. Şemdinli’de Bombalı Saldırı: biri çocuk iki kişi öldü: Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Polis 
aracına yönelik saldırı faciaya dönüştü. Düğünden dönenlerin geçtiği esnada patlatılan bombalı 
araç nedeniyle birisi 11 yaşındaki çocuk olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. 

14. Doğubayazıt’ta Mayın Faciası: Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Kızılkaya Köyünde ma-
yın patlaması sonucu 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 1 çocukta yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı. 

15. Cizre’de Polis Vahşeti: 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı: Şırnak’ın Cizre ilçesinde Roboski 
katliamı protestosuna saldıran polis, attığı gaz bomba 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti. 
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Ağır yaralanan çocuk Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada ameliyata alındı.
16. Nusaybin’deki Çatışmalarda Bir Çocuk Ağır Yaralandı: Mardin Nusaybin’de polisin yürü-

yüşe müdahalesiyle başlayan çatışmada, başına gaz bombası isabet eden 12 yaşındaki A.E. isimli 
çocuk ağır yaralandı. 

17. Diyarbakır’da Yaşanan Patlamada Bir Çocuk Yaralandı: Diyarbakır’ın Dicle İlçesine bağlı 
Kırkpınar Köyü’nde çobanlık yapan 16 yaşındaki çocuk koyunlarını otlatırken bulduğu cismi ateşe 
atmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralandı. 

18. Polis Saldırısında Yaralanan İ.Y On Gündür Hastanede: İstanbul 4 Kasım’da Sultangazi’de 
açlık grevine destek amacıyla açılan çadıra polis saldırısında 14 yaşındaki İ. Y yaralandı. Hastane-
de tedavi altına alınan çocuğun vücudunun yüzde 21 oranında yandığı belirtildi. 

19. Yüksekova’da 2 Çocuk Ağır Yaralandı: Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde devam eden olay-
lar sırasında vücutlarının çeşitli yerlerine gaz bombası isabet eden iki çocuk ağır yaralandı. 

20. Hakkari’de Patlama: 1 Çocuk Yaralı!: Hakkari’de, polis kontrol noktasına yakın yerdeki 
patlamada 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

21. Silvan’da 3 Çocuk Yaralandı!: Silvan’da cezaevlerinde açlık grevine giren tutsaklara destek 
amaçlı gösteri yapan gençler ile polisler arasında yaşanan çatışmada, ses bombası olduğu iddia 
edilen bir patlayıcının patlaması sonucu biri ağır 3 çocuk yaralandı.

22. Diyarbakır’da 2 Çocuk Gaz Bombasından Yaralandı: Diyarbakır’da Newroz kutlamaları 
ardından dağılan kitleye saldıran polisin attığı gaz bombaları sonucu 11 ve 14 yaşındaki iki çocuk 
yaralandı.

23. Çukurca’da Mayın Faciası: 1 Çocuk Öldü: Hakkari’nin Çukurca ilçesinin sınır bölgesinde 
mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.Yaralı Hemgin 
Altay ise ilk müdahalenin ardından helikopterle Hakkari’ye sevk edildi.

24. Yüksekova’da Çıkan Olaylarda 1 Kişi Öldü: Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde gerilla cenaze 
töreninin ardından taziye evine doğru yürüyüşe geçen kitleye polisin müdahalesi sonucu göğ-
sünden kurşunla yaralanan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25. Van’da bir çocuk öldürüldü: Van’ın Çaldıran ilçesinde mazot için İran sınırına giden bir 
çocuk öldürüldü. İHD Van Başkanı Işık, mazot için İran sınırına giden 13 yaşındaki Veysi Demir’in 
askerler tarafından başından vurularak öldürüldüğünü söyledi.
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