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ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2018

Bu rapor 2018 yılında yaşamını yitiren tüm çocuklara ithaf edilmiştir.
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GÖÇ VE İNSANI YARDIM VAKFI

“Bu rapor Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile
hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Göç ve İnsani Yardım Vakfı’na aittir ve
AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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KISALTMALAR
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Birleşmiş Milletler

ÇHS		

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

ÇHK		
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STÖ		

Sivil Toplum Örgütü
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Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

ÇKK		

Çocuk Koruma Kanunu
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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 (GİYAV)
olarak çocuklarla ilgili izleme çalışması yapma kararı aldığımızda bu kadar
zorlu bir süreç yaşayacağımızı ve tablonun bu kadar vahim olacağını
hiçbirimiz 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 taahhüt ettiği fiziki,
sosyal, kültürel, ekonomik yükümlülükleri yeterince yerine getirmemekte
hem de çekince koyduğu ÇHS’nin 17., 29. ve 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 yetersiz kalmaktadır. Türkiye ÇHS’deki yükümlülükleri yerine
getirmekte; fiziksel ve hukuksal alt yapıyı sağlamakta yetersiz kalmaktadır.
Yaşam hakkı ihlalleri, erken ve zorla evlendirilen çocuklar, çocuk intiharları,
silahlı çatışma ortamında yaşamını yitiren yüzlerce çocuk, 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,
onların da kendine özgü haklarının olduğunu 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.
Raporumuzu hazırlayan Göç ve İnsan Vakfının değerli yöneticileri ve
emekçileri Selvi TUNÇ PİLATİN, Çiğdem ERTAK, Ceylan PALAMUT AK ve
Dilan OK’a teşekkürleri bir borç biliyoruz.
Göç ve İnsan Vakfı Yönetim Kurulu
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GİRİŞ
“…Hiç durmadan, sayılara vurulan,
sayılara vurulmayan,
çocuklarını yitiren bir ülke yorgundur,
sayılar hem sayılmaktan,
hem sayılamamaktan yorgundur.
Ölüm çünkü her şeyi yorar...”
Haydar ERGÜLEN

Umuyoruz ki; her yıl yayınladığımız bu raporun bir gün gelecek sonuncusunu
yayınlayacağız. Ama o gün gelene dek veya o günün gelmesi için yayınlamaya devam
edeceğiz.
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 yükümlülük altındadır. Sözleşme; yaşama, gelişme, korunma, katılım,
sosyal ve kültürel haklar gibi hakların yanı sıra ifade ve örgütlenme özgürlüğü dâhil birçok
temel haktan çocukların yararlanmasını güvence altına almaktadır. Türkiye ÇHS’yi imzalarken
sözleşmenin 17. , 29. ve 30. maddelerine, Lozan Anlaşması’nın azınlıklar ile ilgili hükümlerini
gerekçe göstererek çekince koymuştur. Çekince konulan maddeler özellikle azınlık hakları ve
anadil hakları ile ilgilidir. Çekince konulan maddelerde, “etnik azınlık” ve “yerli halk” mensubu
olan çocukların ana dillerini, televizyon ve radyo gibi kitle iletişimi araçları ile okullarda
kullanma hakları düzenlenmiştir.
Türkiye, çocuklara bireysel başvuru hakkı veren ÇHS Ek İhtiyari Protokolü’nü bir
deklarasyon ile imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Çocuk hakları savunucuları ÇHS’
deki çekincelerin kaldırılmasını talep eder ve beklerken, Türkiye tarafından İhtiyari Protokol
ile ilgili yayınlanan deklarasyonda da çekincelere yeniden vurgu yapılmış ve çekincelerin
korunduğunun altı çizilmiştir. Türkiye’nin sözleşmeye koyduğu çekinceler sözleşmenin
ayrımcılığı yasaklayan 2. maddesini fiilen ihlal etmektedir. Çekinceler başta anadile ilişkin
hakların kullanılması olmak üzere, azınlık gruplara mensup çocukların sözleşme kapsamındaki
haklardan tam ve eşit yararlanmasını önlemekte ve ayrımcılığa yol açmaktadır. ÇHS’ye,
Türkiye’nin taraf olmasının üzerinden 24 yıl geçti. Aradan geçen 24 yıl boyunca devlet
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kurumları, yasama organı ve yargı makamları sözleşmedeki yükümlülüklerini hayata geçirmek
yerine, çocuk hakları ihlallerini görmezden gelmeye devam etmişlerdir. 24 yılda yapılan kısmi
iyileştirmeler ise ya uygulamaya yansımadı ya da etkili mekanizmalar oluşturulmadığı için
ihlallerin önlenmesini sağlayamadı.
Türkiye’de kamu otoriteleri halen, çocukları toplumun özgür ve eşit haklara sahip
bireyleri olarak gören bir bakış açısına sahip değildir. Aksine çocukları, her konuda yetersiz
ve zayıf gören 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 mahrumdurlar. 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 katılımını sağlayacak ÇHS’ye uygun hukuksal düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir.
Bu bağlamda Göç ve İnsani Yardım Vakfı olarak ÇHS’nin tüm çocuklar bakımından
ayrımsız ve koşulsuz uygulanmasına ilişkin taleplerimizi bıkmadan yetkililere hatırlatacağız.
Çocukların varlığı “geleceğe” ötelendikçe, bugüne ilişkin ihtiyaçları dikkate alınmadıkça,
hak ve özgürlükleri ihlal edildikçe ve bu hak ihlalleri cezasız kaldıkça çocukların hakları ihlal
edilmeye devam edecek.
Ayrıca diğer Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ile geliştirilecek olan işbirliğiyle çalışmaların
daha da güçleneceği umuduyla, ilgili kurumlarla ortak hareket etmenin bizi hakların teminat
altında olduğu daha özgür ve eşit bir topluma taşıyacağına inanmaktayız. Çocuk haklarının
hayata geçirilmesinde STÖ’lerin bağımsız izleme ve raporlama çalışmalarının önemine olan
inancımız nedeniyle 2012 yılından bu yana yapmakta olduğumuz raporlama faaliyetine her
yıl devam edeceğiz. Çocuk hakları ihlallerin medyada yer bulmasına rağmen ilgili devlet
kurumlarının ve yetkililerin sessizliklerini korumaları, çocuk hakları konusunda bizleri her
zamankinden daha fazla savunuculuk yapmaya ve baskı mekanizmaları oluşturmaya
itmelidir. Çocuk dostu bir Türkiye ancak ve ancak STÖ’lerin çabalarıyla gerçekleşecektir.
Umudumuz, çabamız ve mücadelemiz bu tür hak ihlali raporlarını bir daha hazırlamamızın
gerekmediği bir ülke için…
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YÖNTEM
Bu rapor esas olarak BM ÇHS’de güvence altına alınan ve tüm çocukların hiçbir
ayrımcılığa uğramadan yararlanması gereken haklar üzerinden hazırlanmıştır, ÇHS’ye uygun
olarak 0–18 yaş arası bireyler çocuk olarak kabul edilmiştir.
Bu rapordaki ihlal verileri, internet üzerinden yerel medya ve yaygın medya sitelerinin
taranması ile elde edilen bulgulardır. Rapor 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemi
kapsamaktadır.
Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları
alanında izleme ve raporlama yapabilmesi için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye
ulaşmasının önünde pek çok engel bulunmaktadır. Bu sebepten gerçek veriler bu raporun
konu ettiği ihlal sayısından çok çok daha fazladır. Ancak bu ihlal verileri kamuoyu ile
paylaşılmadığı için sadece internet medyasına yansıyan ihlaller tespit edilebilmiştir. Rapora
konu edilen veriler imkanlar dahilinde ayrıntılı tarama yapılarak derlenmiştir.
Yine önceki yıllardan farklı olarak Suriye’deki iç savaşın etkisiyle Türkiye sınırlarında hak
ihlaline uğrayan yabancı çocukların uğramış olduğu hak ihlalleri de rapora konu edilmiştir.

RESMİ İSTATİSTİKLER ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİNİ GİZLİYOR
Türkiye’de çocuklara ilişkin sağlıklı istatistiklere ulaşmak olanaklı değildir. Ayrıştırılmış
ve sadece çocuk sayılma yaşını içeren istatistikler ya hiç toplanmamakta ya da toplanan
istatistikler güncellenmemektedir.
Söz gelimi halen hiçbir kamu kurumunun elinde erken ve zorla evlendirilen çocuklar 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.
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İHLAL BİLANÇOSU -1 Ocak – 31 Aralık 2018
TABLO 1- ÇOCUK HAK İHLALLERİNİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

1126
1200

953

1000

539

800
600
400
200
0

CİNSİYETİ BİLİNMEYEN
ÇOCUK SAYISI

ERKEK

KIZ

CİNSİYET (%)
20,6
43

CİNSİYETİ BİLİNMEYEN ÇOCUK
SAYISI
ERKEK

36,4

KIZ

Toplam ihlal sayısı

: 2618

Etkilenen çocuk sayısı

: 2618

Etkilenen kız çocuk sayısı

: 539

Etkilenen erkek çocuk sayısı

: 953

Cinsiyeti bilinmeyen çocuk sayısı

: 1126
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TABLO 2- ÇOCUK HAK İHLALLERİNİN YAŞA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ ARALIĞI (%)
45

40,6

40
35
30
25
20
15
10

14,9
12,1

10,4
6,2

8,9

5
0

12

6,9
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TABLO 3- ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

661
1135
DİĞER
YARALI
ÖLÜ

822

Ölüm ile sonuçlanan hak ihlalleri

: 661

Yaralama ile sonuçlanan hak ihlalleri : 822
TABLO 4- HAK İHLALLERİNE UĞRAYAN YABANCI UYRUKLU ÇOCUK SAYISI
1

SURİYE

3 1 1 1 1111
9

IRAK

8

AFGANİSTAN
GÖÇMEN

19

FİLİSTİN
ARABİSTAN
116

BULGARİSTAN
GÜRCİSTAN
İRAN
PAKİSTAN
ROMANYA
RUSYA
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•
•
•
•

Suriyeli: 116
Iraklı: 19
Afgan: 9
Diğer: 19

TABLO 5-ÇOCUK HAK İHLALLERİNİN EN ÇOK YAŞANDIĞI 10 ŞEHİR

250
200
150

207
162

160
112

110

102

102
88

100

82

69

50
0

NOT: Yaşanan çocuk hak ihlallerinin tüm şehirlere göre dağılımı raporun sonunda mevcuttur.
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TABLO 6- İHLAL TÜRLERİ
İhmal

558

İhmal/Çocuk Cinayeti

5

Trafik kazası

482

İhmal/İstismar

4

Cinsel istismar

266

İhmal/Trafik kazası

6

Diğer

223

İşyeri kazası/İstismar

5

Sağlık veya eğitim hizmeti alırken yaşanan
hak ihlalleri

190

Yangın/İhmal

5

Zehirlenme

137

Ceza

2

Çocuk cinayeti

94

Cinsel istismar/Aile içi şiddet

2

Yangın

86

Cinsel istismar/Çocuk cinayeti

3

Bireysel silahlanma sonucu

80

Çocuk istismarı

2

Gözaltı

82

İhmal/Ev kazası

2

İstismar

71

İş kazası

3

Aile içi şiddet

65

İş yeri kazası/İhmal

2

Akran Şiddeti

57

Silahlı çatışmalarda yaşanan hak ihlalleri

2

Ev kazası

31

Çocuk cinayeti/Etnik ayrımcılık

1

İşyeri kazası

27

Etnik ayrımcılık

1

Tutuklama

25

İhmal/ Ev kazası

1

Çocuk cinayeti/Aile içi şiddet

15

İhmal/Cinsel istismar

1

Afet

14

İhmal/Yangın

1

Güvenlik güçleri eli ile

14

İhmal/Zehirlenme

1

İntihar

14

İntihar/Çocuk cinayeti

1

Kara mayınları veya askeri mühimmat
nedeniyle

14

İstismar/Aile içi şiddet

1

Çocuk cinayeti/İhmal

8

İstismar/Yangın

1

İhmal/Aile içi şiddet

5

Toplumsal olaylar sırasında

1

İhmal/Çocuk cinayeti

6
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TABLO 7- İHLAL TÜRLERİNİN CİNSİYET İLE KARŞILAŞTIRMASI
İHLALTÜRÜ? * CİNSİYET?
CİNSİYET?

İHLALTÜRÜ?

ERKEK

KIZ

CİNSİYETİ BİLİNMEYEN

TOPLAM

Afet

13

1

0

14

Aile içi şiddet

26

18

21

65

Akran Şiddeti

13

2

42

57

Bireysel silahlanma sonucu

42

9

29

80

Ceza

2

0

0

2

Cinsel istismar

58

147

61

266

Cinsel istismar/Aile içi şiddet

0

2

0

2

Cinsel istismar/Çocuk cinayeti

0

2

1

3

Çocuk cinayeti

58

18

18

94

Çocuk cinayeti/Aile içi şiddet

3

11

1

15

Çocuk cinayeti/Etnik ayrımcılık

1

0

0

1

Çocuk cinayeti/İhmal

6

2

0

8

Çocuk istismarı

0

2

0

2

Diğer

97

43

83

223

Etnik ayrımcılık

0

1

0

1

Ev kazası

15

8

8

31

Gözaltı

22

2

58

82

Güvenlik güçleri eli ile

6

0

8

14

İhmal

265

99

194

558

İhmal/ Ev kazası

0

1

0

1

İhmal/Aile içi şiddet

0

2

3

5

İhmal/Cinsel istismar

0

1

0

1

İhmal/Çocuk cinayeti

5

1

0

6

İhmal/Çocuk Cinayeti

1

2

2

5

İhmal/Ev kazası

0

1

1

2

İhmal/İstismar

1

2

1

4

İhmal/Trafik kazası

3

1

2

6

İhmal/Yangın

0

0

1

1

İhmal/Zehirlenme

0

0

1

1

İntihar

5

6

3

14

İntihar/Çocuk cinayeti

1

0

0

1

İstismar

20

16

35

71

İstismar/Aile içi şiddet

0

1

0

1

İstismar/Yangın

0

0

1

1

İş kazası

2

1

0

3
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İş yeri kazası/İhmal

2

0

0

2

İşyeri kazası

14

2

11

27

İşyeri kazası/İstismar

1

2

2

5

İHLALTÜRÜ?

Kara mayınları veya askeri
mühimmat nedeniyle

7

0

7

14

Sağlık veya eğitim hizmeti alırken

27

15

148

190

Silahlı çatışmalarda

1

1

0

2

Toplumsal olaylar sırasında

0

0

1

1

187

96

199

482

Tutuklama

4

0

22

26

Yangın

33

9

44

86

Yangın/İhmal

2

2

1

5

Trafik kazası

Zehirlenme
TOPLAM

10

10

117

137

953

539

1126

2618

YAŞAM HAKKI
2018 yılı içinde 661 çocuk, çoğunluğu önlenebilir olaylarda yaşamlarını yitirdi. Neredeyse
her gün iki çocuğun yaşamını yitirdiği bu ülkede yetkililer ise gerekli önleyici tedbirleri
almak yerine çocuk ölümlerini seyreder pozisyonda yer almıştırlar. Her türlü destekten
yoksun bırakılan çocuklar yaşamlarına son veriyor ve tüm uyarılara rağmen yetkililer çocuk
ölümlerinin nedenlerini analiz edip önleme tedbirleri almamaktadırlar.
Oysa ÇHS’ye göre; çocuğun sağlıklı gelişimi ve korunmasıyla ilgili tüm süreçleri içinde
barındıran Yaşam Hakkı, ÇHS’ye taraf her devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu
hakların başında gelmektedir. Sözleşme, devletleri ilgili tüm konularda gerekli tüm önlemleri
almaktan 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 devletler fiziksel, sosyal,
psikolojik, ekonomik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir perspektifle
oluşturmakla yükümlüdür. 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 ve çocuğun fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini tehdit eden
tüm durumlarla ilgili gerekli müdahaleleri zaman kaybetmeksizin alınmasından devletleri
sorumlu kılmaktadır.
Raporlama döneminde “Yaşam Hakkı”na yönelik ihlallerde gerek toplumun gerek
ailelerin gerekse devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 661 çocuk hayatını
kaybetmiş, 822 çocuk yaralanmıştır. Bu rakamlar medya taraması ile ulaşabildiğimiz verileri
yansıtmaktadır. 2018 yılı çocuk ölümlerine ilişkin yayınlanmış resmi veri bulunmamaktadır.
Gerçek sayıların raporlanabilen sayıların çok çok üstünde olduğu bir gerçektir. Tüm hak
ihlallerin basına yansımadığı/yansıtılamadığı düşünüldüğünde sayının büyüklüğü endişe
vericidir.
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Ulaşabildiğimiz veriler çoğunluğu gerekli önlemlerin alınması ile önlenebilecek
olaylarda 12 ayda 661 çocuğun yaşamını kaybettiğini gösteriyor. Kamu otoritesi çocuk
ölümlerine yol açan olayların analizlerini yapmak ve önleyici tedbirler almak, ailelere
çocukların korunması konusunda gerekli eğitimleri vermek gibi sorumluluklarını
yok sayıp “çocukların yaşam hakkını korumak her koşulda devletlerin sorumluluğu
altındadır” ilkesini çiğnemektedir.

ÇOCUĞUN KORUNMASI HAKKI
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3.,19., 34., 35. Ve 36. maddeleri ile BM Engelli Hakları
Sözleşmesi (BMEHS)’nin 16. maddesi çocukların şiddet, suiistimal, ihmal ya da her türlü
cinsel sömürüye karşı korunmalarını güvence altına alıp, devletlerin her türlü istismar ve kötü
muameleye karşı çocukların korunması için; yasal, idari, toplumsal ve eğitsel bütün önlemleri
alması gerektiğini hükme bağlar.
Özellikle kız çocukların erken ve zorla evlendirilmesi sorunu ile ilgili kadın
örgütlerinin yıllardır yaptıkları önerilere rağmen etkili önleyici mekanizma
kurulmamakta aksine “aile rızası” ve “dini nikah” yöntemleri ile çocukların erken ve
zorla evlendirilmelerine göz yumulmaktadır.

Çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüye alet edilmeleriyle ilgili 266 olay yaşanmış
olup, bu olaylardan 266 çocuk etkilenmiştir. Çocuğun cinsel istismar ve cinsel sömürüsünü
engelleyecek etkili ve her çocuk tarafından erişilebilir mekanizmaların kurulması devletin
yükümlülüğüdür. Devlet, bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir ve ihlallerin
yaşanmasından sorumludur.
Çocukların cinsel istismarı vakalarında failleri cezalandırmayı engelleyen ya da
yargılamanın cezasızlıkla sonuçlanmasına neden olan “rızası ile” veya “çocuğun ruh sağlının
bozulma” şartlarına bakılmasına son verilmelidir.
Ulaşabildiğimiz verilere göre raporlama döneminde meydana gelen olaylarda yüzlerce
çocuk şiddete uğramıştır.
Türkiye’de çocuklara yönelik şiddete ilişkin toplumsal algıyı değiştirmeden
sorunun gerçek boyutlarını görmek imkansızdır. Vaka analizleri yaygın ve olağan
sayılan psikolojik ve fiziksel şiddete işaret etmektedir.

İhmal , istismar başlığı altında ihmal kaynaklı yaşanan olaylarda 629 çocuk etkilenmiştir.
Sonuç itibariyle, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde yaşanan hak ihlallerinde devletin
de ihmali olduğu, yaşanan olaylarda devletin fiili ihmali olduğu görülmüştür.
Çocuğun Korunması Hakkı başlığı altında yaşanan hak ihlalleri, Türkiye’nin ÇHS’deki
yükümlülükleri yerine getirmesi için gerekli olan fiziksel altyapı, yasal sorumluluklar ve
toplumsal duyarlılık çalışmalarını yeterince gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır.
Özellikle çocuğun korunmasıyla ilgili aile içi süreçlerin desteklenmesi, eğitim kurumları ve
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içeriklerinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve ilgili
kurum ve yasaların ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ ilkesi çerçevesinde yapılandırılmasının kaçınılmaz
olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca BMEHS’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.

ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ
ÇHS’nin 37.,38., 39. Ve 40. maddeleri çocuğa özgü bir adalet sisteminin gerekliliğini
ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Sözleşme; hiçbir çocuğun işkence ve diğer zalimce, insanlık
dışı veya aşağılayıcı 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. Ancak 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.
Devlet kurumları ve yetkililer kanunlarla sorun yaşayan çocukları cezalandırma
yaklaşımına son verilmelidir. Çocuklar bakımından tutuklama son seçenek olmalıdır.

Raporlama döneminde meydana gelen 82 çocuk gözaltına alınmış, 25 çocuk tutuklanmış
ve mahkemeler çocuklar için çeşitli hapis cezalarına hükmetmiştir.

SİLAHLI ÇATIŞMA ORTAMINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKI
ÇHS’nin 3. maddesi çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararının temel
düşünce 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
korunmasına yönelik ek tedbirler ve koruma mekanizmaları oluşturması gerektiği ve
yaşanan toplumsal 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 önlem almaktan çok ilgili sözleşme
hükümlerini ihlal edecek yöntem ve yaklaşımlar sergilemektedirler.

ERKEN VE ZORLA EVLENDİRİLEN ÇOCUKLAR VE ÇOCUK İNTİHARLARI
Yıllardır çocukların intiharlarını önleyecek etkili tedbirlerin alınmaması, yaşam hakkının
devlet tarafından açıkça ihlal edilmesidir. Bu durum aynı zamanda erken yaşta zorla
evlendirilen çocuklar açısından sözleşmede güvence altına alınan, Sağlıklı Yaşama ve Gelişme
Hakkı (Madde 6), Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi (Madde 3), Sağlık Hakkı (Madde 24) ve Eğitim
Hakkının (madde28–29) ihlal edilmesidir.
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Çocuk Hakları İhlalleri, devletin ÇHS’ deki yükümlülükleri bağlamında gerekli tedbir
ve desteklerin oluşturulmaması sonucunda, gittikçe derinleşen sorunlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Erken ve zorla evlendirilen çocuklar 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.

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI İLKESİ
Medya izleme çalışmamızın sonuçları; Çocuğun Korunması Hakkı ihlallerinin
yaygınlaştığını göstermektedir.
Haberlerin çoğunda, devletin ve medyanın çocuk haklarına bakışını bütün boyutlarını
ortaya koymaktadır. Haberlerden de anlaşılacağı üzere devletin ilgili kurumları ve yöneticileri
ÇHS’nin Çocuğun Yüksek Yararı ilkesini sağlama konusundaki sorumluluğunu görmezden
gelip çocuğu 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,
mahkemelerine, idari makamlara ve yasal organlara iletme konusunda teşvik etmektedir.
Rehber ilkelerde belirtildiği üzere, tüm hukuki, idari yargı ve kararlarının hukuki sebepleri bu
ilkeye dayandırılmalıdır”önerisinde bulunmuştur.
Dolayısıyla çocuğun korunması noktasında işletilecek süreçlerde devletin öncelikle
Çocuğun Yüksek Yararına ilişkin aileyi destekleyici tedbirleri de içerecek şekilde tüm ayrıntıları
gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

TALEP VE ÖNERİLER
1.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hale
getirmelidir.

2.

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar
yapılarak gerekli önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.

3.

TÜİK istatistiklerinde çocuklar görünür kılınmalıdır. İstatistikler 0–18 yaş grubuna
ilişkin verilerin net olarak görülebileceği yöntemler ve yaş aralıkları bazında
toplanmalıdır.

4.

Erken ve zorla evlendirilen çocuk evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda BM
Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyeleri ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının
oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır.
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5.

Medeni Kanun’un 124. maddesi değiştirilmeli ve aile rızası ile 18 yaş altındaki
çocukların evlendirilebilmesi yasaklanmalıdır. Din adamlarının 18 yaş altındaki
çocuklarındini nikahlarını kıymalarına cezai müeyyide getirilmelidir.

6.

Çocuk hakları ihlallerinin gerçekleştiği konularda önleyici tedbirler ve desteklere
öncelik verilmeli, ihlallerin önlenmesinde tek yöntem olarak ailelerin cezalandırılması
kullanılmamalıdır.

7.

Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal süreçlerden en yüksek düzeyde
yararlanabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin ilgili sivil toplum örgütleriyle
işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

8.

Sokakta çalıştırılan çocuklar sorununun ÇHS kapsamında, ailelere de gerekli
destekler sağlanacak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

9.

Silahlı Çatışma Ortamında “Çocukların Korunması Hakkı” çerçevesinde ilgili
kurumlar ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır.

10. Çocukların, yaşadığı kapalı kurumların, çocuk haklarına uygun çocuk dostu
mekânlara dönüştürülmesi için acil girişimler gerçekleştirilmelidir.
11.

Çocukların, yaşamlarını sürdürdükleri veya bulunduğu tüm kapalı kurumlar bağımsız
sivil izlemeye açılmalıdır.

12. Çocukların, aile ve toplum içinde çocuk haklarına uygun bir yaşam sürebilmesi için
gerekli ekonomik, sosyal ve eğitimle ilgili desteklerin ivedilikle yapılandırılması
gerekmektedir.
13. Devletin, Çocuk Hakları Sözleşmesindeki çekinceleri kaldırarak, anadilde eğitim
başta olmak üzere, çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin
kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
14. Özellikle sınır bölgeleri dışında kalan alanlardaki kara mayınları temizlenmeli;
temizleme sürecinde gerekli işaretlemeler ve Mayın Risk Eğitimleri yapılmalıdır.
İşaretleme ve eğitimler risk gruplarının anadillerinde yapılmalıdır.
15. Medya, çocuğu ilgilendiren veya çocuğun dahil olduğu olayları haberleştirirken;
çocuğu koruyan bir dil kullanmalı, çocuğun itibarını zedeleyen bilgilere yer
vermemeli ve hassasiyet göstermelidir.
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RAPORA KONU OLAN HABERLER
Yapılan medya taramalarında 2628 çocuğun hak ihlaline uğradığı tespit edilmiştir.
Tüm haber içeriklerini rapora konu etmek yerine her hak ihlali başlığından belli başlı haber
içeriklerini ekledik.

CİNSEL İSTİSMAR
1.

Kalp krizi geçiren istismar mağduru çocuk için rapor istendi: İstismara maruz
bırakılan ve duruşma öncesi stres nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren
çocuğun davasında adli tıp raporu istendi.

2.

İzmir’de iki yaşındaki çocuk öldü. Doktorların korkunç şüphesi! : İzmir’in Torbalı
ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen Suriyeli
2 yaşındaki S.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar ilk muayenede
cinsel istismardan şüphelenirken, küçük kızın anne ve babası ifadeleri alınmak üzere
emniyete götürüldü.

3.

Zihinsel engelli çocuk, ağabeyinin cenazesi sırasında tecavüze uğradı: Zihinsel
engelli 13 yaşındaki M.Ş., trafik kazasında ölen ağabeyinin cenazesi için ailesiyle
birlikte gittiği Bursa’da tecavüze uğradı. Emanet edildiği yakınlarının yanında
tecavüze uğradığı öğrenilen çocuğun Adana’ya döndükten sonra hastanede doğum.

4.

Cinsel istismar 12 yaşındaki çocuk uykusunda sayıklayınca ortaya çıktı... Kan
donduran ifadeler: Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2015’te meydana gelen bir çocuk
cinsel istismar vakası, korkunç iddiaları da beraberinde getirdi. 12 yaşındaki
kız çocuğunu uykusunda sayıklarken bulan aile olayın peşini bırakmadı ve dava
açılmasına ön ayak oldu. Ancak dava kapsamında iki sanıktan biri ceza alırken
diğeri beraat etti.

5.

Kreş servisinde 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: “Servis amca pantolonunu
çıkarıyor: Küçükçekmece’de servis şoförlüğü yapan E.A.(44) ve servisin hostesi
olan eşi N.A. (39) iddiaya göre kreşe giden 4 yaşındaki Ö.D.B.’ye cinsel saldırıda
bulundu. Vahim olay küçük kızın annesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

6.

Çocuk tacizcisi polisten skandal savunma! Zaafım var: Denizli’de 2015 yılında
yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, kendisini beden eğitimi öğretmeni
olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Erkan Gürbüz
(35) toplam 40 yıl hapis cezası verilip, meslekten men edildi.

7.

5 Yaşındaki Çocuğu İstismar Etmeye Çalışan Sapık, Çırılçıplak Yakalandı: Adana’da
5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmeye çalışan sapık, çıplak halde evden kaçarken
yakalandı. Mahalleli, sapığın idam edilmesini istedi.

8.

Adıyaman Gerger’de 18 çocuğa cinsel istismara 571 yıl hapis cezası: Adıyaman’ın
Gerger ilçesinde yatılı okulda çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan
hizmetli Mehmet S.G., 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9.

17 yaşındaki çocuk, uyurgezer kuzenine cinsel istismarda bulundu! : Konya’da, A.Y.
(17), uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kendi yanına gelen halasının
kızı H.B.’ye (8) cinsel istismarda bulundu
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10. Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuğu kaçırıp 4 ay tecavüz ettiler: Şanlıurfa’nın Siverek
ilçesinde, bakkala gitmek için geçen yılın ekim ayında evden ayrılan ve 4 ayı aşkın
süredir haber alınamayan N.K. (15), İzmir’e götürüldüğü kişilerce serbest bırakıldı.
Ailesine kavuşan N.K., “4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz
ettiler” dedi.
11.

6 Yaşındaki Erkek Çocuk ‘Hamile Kalır mıyım?’ Dedi! Cinsel İstismar Ortaya Çıktı:
Eskişehir’de 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen
18 yaşındaki sanık Selçuk K’ye 12 yıl hapis cezası verildi.

12. 6 Çocuğa 9 Ay Cinsel İstismarda Bulunan 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı:
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel istismarda bulunduğu iddia
edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
13. Korkunç! İki çocuk, 8 yaşındaki kıza kuyuda istismarda bulunup videoya çekti:
Erzurum’un Aşkale ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu zorla götürerek mezarlık
yakınında 170 santim derinliğindeki kuyuda cinsel istismarda bulunan, bu anları cep
telefonuyla kaydeden 13 yaşındaki E.G. 7 yıl, 15 yaşındaki arkadaşı Y.G. ise 12 yıl
hapis cezasına çarptırıldı.
14. Kağıt Toplayan Çocuk, Sokak Ortasında Cinsel İstismara Uğradı! O Anlar Kamerada:
Ankara’da yaşlı adam, kağıt toplayan çocuğa cinsel istismarda bulundu. O sırada
yoldan geçen bir sürücü, istismar anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada
paylaştı.
15. Sapık babaya 3 çocuğuna istismardan zaman aşımı: Ya psikolojim: 1’i erkek, 5
çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba H.E.’ye mahkeme sadece erkek çocuğuna
ve en küçük kızına yönelik eylemlerinden 12 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme,
diğer 3 kıza yönelik istismarları ise zaman aşımı kapsamına aldı.
16. 3 çocuk dayı ve amcaları tarafından cinsel istismara uğradı, savcılık yayın yasağı
getirdi: Batman’da 10, 13 ve 14 yaşındaki üç çocuğun amca ve dayıları tarafından
cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili gizlilik kararı
alırken, olay hakkında yayın yasağı getirildi.
17. Bir çocuk Watsons’ta ‘çıplak arama’ya maruz bırakılmıştı: O görüntüler dava
dosyasına girdi: İstanbul’da Watsons mağazasında bir çocuğun çıplak arama ve
fiziksel şiddete maruz bırakıldığı anlar kamera kayıtları dava dosyasına girdi.
18. Halk plajında 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheliyi döverek hastanelik ettiler:
Halk plajında 12 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen Mahmut
Ç. (42) çevredekiler tarafından dövülerek hastanelik edildi.
19. Antalya’nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken,
20 metre uzaklıkta taciz olayı yaşandı: Antalya’nın Konyaaltı sahilinde yaşanan
olayda iddiaya göre Rahim K., denizde yüzen C.E.Ö.’nün yanına giderek, sözlü
tacizde bulundu.
20. 14 yaşındaki çocuk abisinin ve dayısının tecavüzüne uğradı: Rahatsızlanınca ailesi
tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki A.B.’nin, doğum sancısı yaşadığı
belirlendi. Doğumhaneye alınan A.B., kız çocuğu dünyaya getirdi.
21. Antrenörü 9 yaşındaki çocuğa tecavüz etti: Voleybol okulu olan ve antrenörlük
yapan kişi, evinde çalışan ailenin çocuğunu da okuluna kaydetti. Ardından da küçük
kıza 9 yaşında tecavüz etmeye başladı.
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22. Çocuk istismarcısı babaya “iyi hal” : İki çocuğuna birden fazla değişik zamanda
cinsel istismarda bulunmasından dolayı babaya duruşmalardaki tutum ve
davranışlarını dikkate aldı ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 7 ay 15’er gün
hapis cezasına indirdi.
23. ‘Ablamla yattım eniştemle kalktım’ demişti! Gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı:
Fabrikada işçi Berk D.’nin (35), baldızı B.E.’ye (16) cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera
görüntüsü ortaya çıktı.
24. 12 Yaşındaki Çocuğa “Senden Çocuk Yapacağım” Diyen Servis Şoförü Yalvardı: Ben
Sapık Değilim, Hata Yaptım: 12 yaşındaki çocuğa, “Senden çocuk yapacağım kremini
de al gel” diyen servis şoförü, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra, “Ben
bir hata yaptım, sapık değilim” diyerek kendisini bırakmaları için etrafındakilere
yalvardı.
25. Kuran kursu hocasına 5 çocuğu istismardan 81 yıl hapis: Yaz aylarında Kuran dersi
veren 36 yaşındaki Hakan Arslan, 5 kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 81 yıl
hapse çarptırıldı.
26. Bir savcının mütalaasından: ‘9 yaşındaki çocuk istismara tepki göstermedi, sanık
beraat etsin’: 9 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin
davada, çocuğun saldırı esnasında ‘tepki göstermediğini’ söyleyerek sanık erkeğin
beraatini talep etti.
27. Bursa’da iğrenç olay! Hem annesiyle hem kızıyla ilişkiye girdi, doğan çocuğu
öldürttü: Bursa’nın Gemlik ilçesinde evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin boğularak
öldürülmesine ilişkin davada ortaya çıkan ifadeler kan dondurdu.
28. 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuk hamile çıktı: Zihinsel engelli C.Y.’ye (14) tecavüz
edip hamile bıraktıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
29. Okul bahçesinde öpüşen çocuğa 4.5 yıl hapis cezası: 13 yaşındaki S.Ö ile öpüşen
16 yaşındaki A.K. 4.5 yıl hapse çarptırıldı. Bu anları kaydeden ve yayan öğrenciler
beraat etti.
30. Kayseri’de erkek çocuğuna banyoda istismar: Kanepe taşıma bahanesiyle evine
götürdüğü iş arkadaşı olan 16 yaşındaki erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar
AİLE İÇİ ŞİDDET
1.

Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı! : Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaşındaki kızını boğarak
öldürmeye çalışan anne ile kendisine yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına
alındı.

2.

İzmir’de vahşet! 3 yaşındaki çocuk, annesinin cesedi başında ağlarken bulundu:
İzmir’in Tire ilçesinde polis, ağlama sesi üzerine girdiği evde Müzeyyen Laçin’in
kanlar içindeki cesedini, 3 yaşındaki oğlu başucunda ağlarken buldu.

3.

Üç yaşındaki oğluna içki içiren babaya adli işlem: Çocuk devlet korumasına alındı:
Aydın’da ailesinin içki içirip fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı üç yaşındaki
oğlunu devlet korumasına aldı. Ayrıca babayla ilgili adli süreç başlatıldı.
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4.

13 yaşındaki çocuk sopayla öldürüldü: Ankara’nın Sincan ilçesinde H.G. kardeşi ile
kavga ettiğini öne sürdüğü 13 yaşındaki S.A.’yı başına sopa ile vurarak öldürdü.

5.

Esenyurt’ta Küçük Çocuğunun Kafasını Yol Ortasında Bariyerlere Vuran Baba Linç
Edildi! : Çocuğunu yol ortasında döverek kafasını demir bariyerle vurdu.

6.

5 Çocuk Annesi, Kızına Tasma Takıp Gezdiren Kocasını Pompalı Tüfekle Öldürdü:
İstanbul Pendik’te, 5 çocuk annesi, kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp
sokakta gezdiren, uyuşturucu bağımlısı kocasını pompalı tüfekle öldürdü.

7.

Çocuğu bagaja bağlayıp taşıdılar: Bir çocuğu aracın arkasına bağlayarak taşıdılar.
Bir canı hiçe sayarak ölüme davetiye çıkaran bu eylemin bedeli ise peşin ödenirse
sadece 687 lira.

8.

Noterde dehşet! Hamile kadını dövdü, çocukları alıp kaçtı: Vekaletname çıkarmak
için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37)
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

9.

Aksaray’da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk babaannesini öldürdü: Babasının
silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuğun kazayla vurduğu babaanne
hayatını kaybetti.

10. 13 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını uyurken öldürdü: Sürekli annesiyle
tartıştığı gerekçesiyle babası M. U.’yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla
başından vurup öldürdü.
11.

14 Yaşındaki Kız Çocuğu, Anne Şiddetinden Kaçarken Balkondan Düştü: Öz
annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, 2’nci kattaki
evlerinin balkonundan düştü.

12. Halasının kaçırdığı çocuk Adana’da polis baskınıyla bulundu! : Halası tarafından
kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu, polisin yaptığı operasyonla otogarda bulundu.
13. Babalarının çite bağladığı 2 çocuk kurtarıldı, baba gözaltında: Babalarının
‘yaramazlık yaptıkları’ bahanesiyle çite bağladığı 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuk
kurtarıldı, baba gözaltına alındı.
14. Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı: Bağırsak
enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü.
ÇOCUK CİNAYETLERİ
1.

13 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden oldu:
Ceylanpınar ilçesi kırsal kesiminde hayvan otlatan 13 yaşındaki A.A.’nın şakalaşırken
ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 15 yaşındaki S. K.öldü.

2.

10 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ölümü gizemini koruyor: BALIKESİR’in İvrindi
ilçesi kırsal Soğanbükü Mahallesi’nde ilkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi E.A.’nın (10),
tavana iple asılı olarak ölü bulunması gizemini koruyor. ‘Mavi Balina’ adlı oyundan
etkilenerek canına kıydığı iddia edilen çocuğun ağabeyinin ve babasının telefonları
ile bilgisayarında oyuna rastlanmadığı öğrenildi. Kendisini evlerinin çatı katında
asan E.A.’nın boynundaki ipin 8 defa dolandığı, çocuğun yanında da enjektör
bulunduğu belirtildi.

3.

Bolu’da Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu: Bolu’nun Kıbrısçık ilçesinde dün babasıyla
hayvan otlattığı sırada kaybolan 15 yaşındaki M. B. kanyonda ölü bulundu.
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4.

14 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü:
İskele meydanında bugün öğle saatlerinde M.İ. (14), aralarında önceden husumet
bulunduğu öğrenilen İ.Ç.’yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurduktan sonra yere
düşünce de göğsüne bıçak sapladı.

5.

Sokak ortasında çocuk cinayeti! Saldırganların en büyüğü 20 yaşında: İstanbul
Sultangazi’de arkadaşlarıyla birlikte dışarıda sohbet eden 16 yaşındaki B.G.
vatandaşların gözleri önünde 3 saldırgan tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.

6.

Şırnak’ta gözaltına alınan yurttaşları taşıyan zırhlı araç devrildi: Bir çocuk yaşamını
yitirdi: Şırnak’ın Uludere ilçesinde sınır ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan
çok sayıda kişiyi taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 16 yaşında bir çocuğun yaşamını
yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

7.

Şanlıurfa’da vahşet... 2 yaşındaki kız çocuğu toprağa gömülü bulundu: Suriyeli
2 yaşında bir kız çocuğunun hafriyat alanında bulunan toprağa gömülü cesedi
bulundu.

8.

Çöp kavgası cinayetle bitti! 15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladı: 15 yaşındaki
çocuğu sırtından bıçaklayarak öldürdü.

9.

5 yaşındaki çocuğu 43 kez bıçaklayan caninin savunması kan dondurdu! : 5 yaşındaki
Suriyeli 43 kez bıçaklayan cani yaptığı savunmasında aldığı alkole arkadaşının ilaç
kattığını ifade etti.

10. Hayvan otlatan Afgan çocuk öldürüldü: Afganistan uyruklu çoban J.S. H. (14),
ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
11.

Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar, bebek cesedi buldu: Yol kenarındaki
arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu.

12. 4 Yaşındaki Oğlunu İnşaatta Öldüren Annenin İfadesi Kan Dondurdu: Babası Belli
Değil Diyorlardı: Çocuğuma ‘babası belli değil’ diyorlardı dayanamadım. İnşaatta
boğarak öldürdüm” dediği ortaya çıktı.

EV KAZALARI
13. Çöken sıva iki çocuğu yaraladı: GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, apartmanda
oturan keyifli ailesinin dairesinin tavan sıvası bir anda çöktü. Şaşkınlığa yol açan
olayda, odada bulunan 2 çocuk hafif yaralandı.
14. Rize’de perde ipine dolanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor: Yaşanan olayda oyun
oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanan 3,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi
veriyor.
15. Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Muğla’nın Seydikemer
ilçesinde, oynarken üzerine televizyon düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk öldü.
16. Üzerine Baza Düşen Çocuk, Boynu Kırılarak Can Verdi: Adana’da yazlık kıyafetlerini
almak için yatak odasındaki bazanın kapağını kaldıran çocuk, bazanın aniden
kapanması sonucu boynu kırılarak can verdi.
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17. Kumanda pili patladı! 2 çocuk yaralı: Karaman’ın Başyayla ilçesinde, televizyon
kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları pillerin patlaması sonucu M.C.Ç.
gözünden, kardeşi A.Ç. ise elinden yaralandı.
18. Antalya’da çamaşır makinesine elini kaptıran çocuğun kolu koptu: Okulunu ziyarete
giden 15 yaşındaki K. Ç.’nin çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu.
19. Üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı: Üzerine kaynar süt dökülen
2 yaşındaki A.T. hastaneye kaldırıldı.
20. Batman’da patlama! 4 çocuk yaralandı: Bir evde yaşanan ve sebebi araştırılan
patlama sonucu 2’si ağır 4 çocuk yaralandı.
21. Körebe oynayan küçük çocuk pencereden düşerek öldü: Kardeşi ile birlikte körebe
adlı oyun oynarken evlerinin 4. katındaki pencereden düşen 11 yaşındaki Iraklı çocuk
tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
22. 2 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan bisküvi sonu oldu: Yediği bisküvi boğazına
kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

TOPLUMSAL OLAYLAR SIRASINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ
1.

Kan davası bitti, 32 çocuk 3 yıl sonra eğitime yeniden başladı: 3 yıldan beri okula
gidemeyen 32 çocuk, köylülerin ağustos ayı içerisinde barışması ile bu yıl ders başı
yaptı.

KARA MAYIN ASKERİ MÜİMAT NEDENİ İLE YAŞANAN HAK İHLALİ
1.

Diyarbakır-Sur’da patlama: 2 çocuk yaralı: Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki çocuk, ilk
belirlemelere göre yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklar,
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2.

Zırhlı Araç Çarpmasıyla Yaralanan Çocuk Meclis Gündeminde: Silopi’de zırhlı araç
çarpması sonucu bir ayağı ampute edilen 4 yaşındaki S.K. ile ilgili Meclis’e önerge
verildi.

3.

Kutlamalarda kullanılan top mermisi patladı: 4 çocuk yaralı: Çocukların bulduktan
sonra götürdükleri okul bahçesinde kurcaladıkları kutlamalarda kullanılan top
mermisi infilak etti. Patlamada bir çocuğu sol eli bileğinden koparken, diğer
çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı.

4.

Mersin’de Çocukların Bulduğu Fünye Patladı: 5 Yaralı: Yaralı 3’ü kardeş 5 çocuk,
plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan hastanelere sevk edildi.

5.

Mardin’de patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti: Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana
gelen patlamada 11 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti.

27

GÖÇ VE İNSANI YARDIM VAKFI

GÜVENLİK GÜÇLERİ ELİ İLE YAŞANAN HAK İHLALLERİ
1.

Polis kurşunuyla ölen çocuğun annesi: Adalet yerini bulmadı: Antep’te trafik
kontrolü esnasında 16 yaşındaki E.G. K.’a ateş açarak ölümüne sebep olan polis
serbest kaldı, çocuğun ailesi isyan etti.

2.

Muş’ta bir çocuk zırhlı araçtan isabet eden kurşunla vuruldu, Valilik ‘kazara oldu’
dedi: Muş’ta 10 yaşındaki V.T.’nİn zırhlı araçtan isabet eden kurşunla vurulmasına
ilişkin açıklama yapan Valilik, “zırhlı aracın kulesinde bulunan silah kazara ateş aldı”
dedi.

3.

Uzman çavuş ateş açtı, 1 yaşındaki çocuk öldü: Katıldığı düğünde havaya rastgele
ateş açan uzman çavuş S.G.’nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği F. A.K.
(1) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

4.

Polis Atatürk büstüne hakaret eden çocuğa tekme attı: Atatürk büstü önüne
götürüp “Ölürüm Türkiyem” şarkısı eşliğinde tek ayak üzerinde bekleterek asker
selamı verdirtti ve kendi kendisine hakaret etmesini söyledi.

5.

Panzerin ezdiği çocukların davası: İTÜ’den bilirkişi raporu istendi: Silopi ilçesinde
polis panzerinin eve girmesi sonucu iki çocuğun ölümüyle ilgili davada bilirkişi
raporu istendi.

6.

Gazi Mahallesinde asılsız ihbara rağmen çocukları taramışlar! : B. K. ve O.E.’nin
bulunduğu aracı asılsız ihbara rağmen taradığı ortaya çıktı.

7.

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı: Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olayda,
14 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA HAK İHLALLERİ
1.

Hakkari’de saldırı ve çatışmalar: Üç asker yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı:
Dün akşam Şemdinli’de iki ayrı saldırı ve çatışma yaşandı. Yol yapım çalışmasına
dönük saldırıda üç asker yaşamını yitirirken, Şapatan’da yapımı devam eden polis
karakoluna yönelik saldırının ardından çıkan çatışmada ise özel harekat timlerinin
açtığı yaylım ateşi sonucu Şapatan köyünde bir çocuk ayağından yaralandı.

2.

DEAŞ’ın vahşetinin çocuk tanığı gözünü Türkiye’de açtı: Patlamada gözünden
yaralanan oğlunun tedavisi için Türkiye’ye gelen baba A .H.Y. ile oğlu 12 yaşındaki M.
A. H., yaşadıklarını AA’ya anlattı.

GÖZALTI
1.

Siirt’te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı: SİİRT
merkezde devriye görevinde bulunan polis ekiplerine maytap atan biri 12 diğeri 16
yaşında 2 çocuk, kovalamaca sonucu yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete
götürüldü.

2.

16 Yaşındaki Çocuk Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı: Samsun’da “uyuşturucu
ticareti” yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk ile birlikte uyuşturucu sattıkları
tespit edilen şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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3.

Duvara ‘HDP’ ve ‘Selo’ yazan 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı: Duvara ‘HDP’ ve
‘Selo’ yazan 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

4.

Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı: İstanbul ‘da özel halk otobüsü çalarak
Türkiye’nin gündemine oturan çocuklar bu kez de otomobil çaldı.

5.

Mersin’de bahis operasyonu: 2’si çocuk, 11 gözaltı: Polis ekiplerince yapılan yasa
dışı bahis operasyonunda 2’si çocuk 11 kişi gözaltına alındı.

6.

Kayseri’de kayıp olarak aranan çocuklar, Nevşehir’de hırsızlık suçundan yakalandı:
Kayseri’de kayıp olarak aranan çocuklar, Nevşehir’de hırsızlık suçundan yakalandı.

7.

Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan Suriyeli çocuklar yakalandı : Yasa dışı yollarla
Türkiye’ye girmeye çalışan 7’si çocuk 9 Suriyeli yakalandı.

TUTUKLAMA
1.

16 yaşında 70 dosyası bulunan çocuk cezaevi izninde de suç işledi: 16 yaşında 70
dosyası bulunan çocuk cezaevi izninde de suç işledi.

2.

Elinde poşetle gezen çocuk sorguya alınınca... Yaşlı adam başına geleni 3 gün sonra
öğrendi! : Çelişkili ifadeler veren H.A. emniyette sorguya alındı. H.A. arkadaşı A.H.
ile birlikte 3 gün önce bir evden 20 bin lira para çaldıklarını itiraf ettiler.

3.

Yağma olayına karışan 4 çocuk tutuklandı: 2 şahsın cep telefonu ve kol saatlerini
silah zoruyla alan yaşı küçük 4 kişi yakalandı.

4.

Ankara’da pompalı tüfekli ve silahlı soygun yapan 1’i çocuk 2 kişi, tutuklandı:
Pompalı tüfekli ve silahlı market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.

5.

Çalıntı Motosikletle Yakalanan 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı: Çalıntı motosikletle
yakalanan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6.

14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı: 14 yaşındaki çocuğun kullandığı
otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı.

7.

Bursa’da 7 çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı: Aracabey ilçesinde yaşları 14
ile 15 olan 7 çocuk, motosiklet hırsızlığından tutuklandı.

8.

Araç çaldıkları iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı: Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, iki
araç hırsızlığıyla ilgili yakalanan 4 çocuk tutuklandı.

CEZA
1.

Çanakkale’de göçmen teknesi battı: 3’ü çocuk 7 ölü: Afganistan uyruklu 3’ü çocuk 7
kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale
Limanı’na getirildi.

2.

16 Yaşındaki Çocuk, Ablasıyla Yasak Aşk Yaşayan Adamı Kurşuna Dizdi: Ablasıyla
ilişki yaşayan evli ve 3 çocuk babası adamı, tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki
genç tutuklandı.
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YANGINLAR
1.

Uşak’taki yangında 3 yaşındaki çocuk öldü: Uşak’ta iftar vaktine yakın meydana
gelen ev yangınında 3 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybederken, kardeşi ve
annesi yaralı olarak yangından kurtarıldı.

2.

Çakmakla arabayı yakan çocuk ağır yaralandı: Çakmakla oynarken babasına ait park
halindeki arabayı yakan ve kendisi de ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk ambulans
helikopterle Aydın’dan İstanbul’a sevk edildi.

3.

Yangında mutfak dolabına saklanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı: Mardin’in
merkez Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında, mahsur kalan ve dumandan
etkilenen 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

4.

Küçük çocuk, çakmakla oynarken, saman balyalarını yaktı: Çakmakla oyun oynayan
7 yaşındaki Y.Ş., saman balyalarını yaktı.

5.

Son dakika.. Konya’da yangın faciası! 4 çocuk hayatını kaybetti: Suriyeli ailenin
yaşadığı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşları 4 ila 11 arasında değişen
4 kardeş, yaşamını yitirdi.

AKRAN ŞİDDETİ
1.

11 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ablasını vurdu: Adana’da 11 yaşındaki çocuk,
kendisinden 2 yaş büyük ablasını tabancayla vurarak öldürdü.

2.

O Bilgisayar Oyunu 16 Yaşındaki Çocuğu Canından Etti: İstanbul’un Esenyurt
İlçesinde meydana gelen olayda bir bilgisayar oyunu yüzünden tartışan iki çocuk
kavga etti. Kavga sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

3.

17 yaşındaki çocuk, uyurgezer kuzenine cinsel istismarda bulundu: Konya’da, A.Y.
(17), uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kendi yanına gelen halasının
kızı H.B.’ye (8) cinsel istismarda bulundu

4.

Korkunç! İki çocuk, 8 yaşındaki kıza kuyuda istismarda bulunup videoya çekti:
Erzurum’un Aşkale ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu zorla götürerek mezarlık
yakınında 170 santim derinliğindeki kuyuda cinsel istismarda bulunan, bu anları cep
telefonuyla kaydeden 13 yaşındaki E.G. 7 yıl, 15 yaşındaki arkadaşı Y.G. ise 12 yıl
hapis cezasına çarptırıldı.

5.

6 Çocuğa 9 Ay Cinsel İstismarda Bulunan 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı:
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel istismarda bulunduğu iddia
edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

6.

Adana’da bıçaklanan çocuk öldü: Adana’da 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak
öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.

7.

Sokak ortasında çocuk cinayeti! Saldırganların en büyüğü 20 yaşında: İstanbul
Sultangazi’de arkadaşlarıyla birlikte dışarıda sohbet eden 16 yaşındaki B.G.
vatandaşların gözleri önünde 3 saldırgan tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.

8.

Samsun’da salıncak kavgası kanlı bitti, 1 çocuk yaralı: Samsun’da salıncak sırası
bekleyen çocuklar arasında çıkan kavgada, 1 çocuk floransla yaralandı.
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9.

Samsun’da kışla önünde bıçaklı kavga! 1 çocuk yaralı: Samsun’un İlkadım İlçesi’nde
askeri kışla önünde çocuklar arasında çıkan kavgada, 16 yaşındaki bir çocuk bıçakla
yaralandı.

10. Şakalaşma ölümle bitti 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle
vurdu: Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de sabah saatlerinde babasına ait av
tüfeğini alan F.B. (13), şakalaştığı K. K.(12) adlı çocuğu kazara vurdu. Kafasından ve
gövdesinden yaralanan çocuk kurtarılamadı.
11.

Arkadaşı tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti: Aralarında çıkan tartışma
sonucu arkadaşı tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki Y.S. kaldırıldığı Bismil Devlet
Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12. Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı: 1’i çocuk 4 yaralı: Uyuşturucu satışı yaptıkları
iddia edilen iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, saçmaların
isabet ettiği 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
13. 16 yaşındaki çocuk oyun cinayetini anlattı: Önce bıçakladım: Bilgisayar oyunu
yüzünden arkadaşını bıçaklayan R.A. hakim karşısındaydı. Korkunç cinayeti anlattı:
Önce bıçakladım, sonra tampon yaptım.
14. Okul bahçesinde öpüşen çocuğa 4.5 yıl hapis cezası: 13 yaşındaki S.Ö ile öpüşen
16 yaşındaki A.K. 4.5 yıl hapse çarptırıldı. Bu anları kaydeden ve yayan öğrenciler
beraat etti.
15. Kalp durduran şaka! Arkadaşıyla güreşen 15 yaşındaki çocuğun tam 4 kez kalbi
durdu: Arkadaşı ile güreşirken fenalaştı. M.’in 4 kez duran kalbi hastanede çalıştı.
16. Yardım etmek istediği çocuk tarafından bıçaklandı: Bir genç, sokakta yardım etmek
istediği kişi tarafından maket bıçağıyla boğazından yaralandı.
17. Okul Çıkışı Öğrenciyi Bıçaklayan Çocuk Adliyeye Sevk Edildi: Okul çıkışı bir
öğrenciyi bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.
18. Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar: 16 yaşındaki B.C. saldırganlardan biri
tarafından bacağından bıçaklandı.

İHMAL
1.

Caminin Penceresinden Düşen Çocuk Yaralandı: Balıkesir’in Edremit ilçesinde,
annesi camide namaz kılarken pencereden düşen çocuk yaralandı.

2.

İzmir’de su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti: İnşaat alanında yağmur
suyuyla dolan çukura düşen 8 yaşındaki çocuk ve 5 yaşındaki kardeşi, hastanedeki
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3.

Adana’da kaybolan 14 yaşındaki çocuk 6 gündür bulunamıyor: Adana’nın Seyhan
İlçesi’ne bağlı Yeşilyuva mahallesinde okula gittikten sonra haber alınamayan 14
yaşındaki G.M. 6 gündür kayıp.

4.

Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı: Erzurum’da süt kazanına düşerek yanan 2 çocuk
Erzurum’da tedavi altına alındı

5.

Ergani’de su kuyusuna düşen çocuk boğuldu: Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı
İncehıdır köyünde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki H.G, boğularak yaşamını yitirdi
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6.

Camdan düşen çocuğu havada yakaladılar İstanbul’da evinin penceresinden küçük
bir çocuğun sarktığı, düşmek üzere olduğu görüldü. Çevredekiler balkonlardan
topladıkları çamaşırlardan branda yapıp, beklemeye başladı. Yürekleri ağızlara
getiren olayda minik çocuk burnu bile kanamadan kurtarıldı

7.

Aydın’da bahçe duvarı devrildi: 5 çocuk yaralı: Aydın’ın İncirliova ilçesinde bahçe
duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

8.

Havuzda akıma kapılarak ölen çocuğun son sözleri: Yanıyorum, yardım edin:
Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği aquapark’taki
havuzun elektrik tesisatını yapan kişiye 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

9.

3 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü: Hamdibey mahallesi Hüseyin Onan Caddesi
üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Annesi Şengül Karataş evde
temizlik yaptığı sırada oyun oynayan 3 yaşındaki A.Y , açık kalan balkondan aşağı
düştü

10. Üzerine okulun demir korkuluğu devrilen çocuk öldü: Şanlıurfa’da oyun oynamak
için girdiği okulun bahçesinde üzerine demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki çocuk
hayatını kaybetti.
11.

Antalya’da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti! Bakıcı gözaltına alındı:
Antalya’da 4’üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki
kız çocuğu M.B hastanede hayatını kaybetti. M.’in bakıcısı olayla ilgili gözaltına alındı

12. İstanbul Avcılar’da 13 yaşındaki bir çocuk, yağmur suyunun oluşturduğu gölete
düştü: Avcılar’da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen 13 yaşındaki çocuk
çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Su birikintisi çevresinde önlem
alınmadığını söyleyen çevredekiler tepki gösterdi.
13. Ege Denizi’nde bot battı: Altısı çocuk 16 kişi hayatını kaybetti: Yunan sahil güvenliği
yetkilisi, Ege Denizi’nde küçük bir botun battığı bilgisini verdi. Faciada hayatını
kaybedenlerin altısı çocuk.
14. Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: Elbistan’da 5.kattaki evlerinin
balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede
doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
15. Manisa’da okul servisinden düşen çocuk yaralandı: Manisa’nın Yunusemre ilçesinde
kapasitesinin üzerinde öğrenci alan servisin otomatik kapısının seyir halindeyken
açılması sonucu yola savrulan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Baba suç duyurusunda
bulundu, şoför gözaltına alındı.
16. Kaybolan 5 Çocuk Mermerciye Sığındı:Adana’da evlerinin bulunduğu sokaktan
çıkan 3’ü kız, 2’si erkek yaşları 4 ile 10 arasında değişen 5 çocuk kaybolunca
mermerciye sığındı.
17. 3 yaşındaki çocuk su kanalında öldü: Konya’da 3 yaşındaki bir çocuk düştüğü su
kanalında boğularak öldü.
18. Doğumdan 1 saat sonra ısıtıcının yanına bırakılan bebeğin sırtı yandı: Bir üniversite
hastanesinde dünyaya gelen bebeğin vücudunda, 2. derece yanıklar oluştu.
19. Çapa makinesinin altında kalan çocuk öldü: ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, İbrahim
Çetinkaya’nın kullandığı traktörün arkasına takılı çapa makinesinin altında kalan
oğlu 5 yaşındaki S.T.Ç yaşamını yitirdi.
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20. Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı:Bolu’da 5 katlı binanın 2 katındaki odanın
penceresinden düşen 6 yaşındaki H.G. yaralandı
21. Soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk öldü: Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, soluk
borusuna yiyecek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
22. Bayburt’taki ‘çukur kazası’nda yaralanan İranlı çocuk yaşamını yitirdi: İran plakalı
otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8
metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü kazada ağır
yaralan İran uyruklu H.P.(11), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
23. İnşaat alanındaki çukura düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor: Güvenlik önlemi
alınmamış bir inşaat, 10 yaşındaki çocuğun komaya girmesine neden oldu. İçi 1.5
metre su dolu çukura düşen çocuk, şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
24. Annesi Elbise Asarken Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Bolu’da, yaşadıkları
5 katlı apartmanın 2. katında annesi balkonda elbise asarken 7 metre yükseklikten
yere düşen 15 aylık çocuk ağır yaralandı.
25. Çocukların Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu: Mardin’de kamyon kasasına
binen 9 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
26. Gölete düşen işitme engelli çocuk öldü: ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, konuşma
ve işitme engelli İ.A. (11), oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü gölette
boğularak yaşamını yitirdi.
27. 2 yaşındaki çocuk herkes uykudayken evden kaçtı: Adana’da 2 yaşındaki çocuk,
sabaha karşı kapısı açık bırakılan evden kaçtı. Çocuk, annesi çalıştığı için ev
sahiplerine bırakılmıştı. Ancak herkes uyurken evden dışarı çıktı. Küçük Asım’ı bir
otel görevlisi buldu.
28. Asansör Boşluğuna Düşen Anne ve Çocuğu Ağır Yaralandı: Mardin’in Derik ilçesinde
6 katlı bir apartmanın 4’üncü katından asansör boşluğunda düşen 32 yaşındaki
Hatice Ektiren ve kucağındaki 1.5 yaşındaki B.E. ağır yaralandı.
29. Küçük çocuğun lunapark oyuncağı altında kalan ayağı koptu: Kocaeli’nin Gebze
ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkına giden 4 yaşındaki M.H.B.’nin
ayağı, lunapark oyuncağının altında kalarak koptu.
30. Adana’da 13. kattan düşen çocuk öldü: Adana’da bir binanın 13. katından düşen 15
yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
31. 31. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı: Elazığ’ın Palu ilçesinde
14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
32. Batman’da evden kaçan 2 çocuk, Kapadokya’da bulundu:4 gün önce okula
gideceklerini söyleyip, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan F.A.ile A.K.’nın,
gezmek için Kapadokya’ya gittikleri anlaşıldı.
33. Su zannederek tiner içen çocuk öldü: Şanlıurfa’da, otomobildeki tineri su sanarak
içen A.Z.D. (5) tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
34. Çanakkale’de göçmen teknesi battı: 3’ü çocuk 7 ölü: Afganistan uyruklu 3’ü çocuk 7
kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale
Limanı’na getirildi.
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35. Üzerine Traktör Tekeri Devrilen Çocuk Yaralandı: Amasya’nın Suluova ilçesinde
üzerine traktör tekeri devrilen çocuk yaralandı
36. Kaybolan çocuk geceyi tek başına ormanda geçirdi: Antalya’da, köpeğinin peşine
takılarak gittiği ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Ş. , sabah saatlerinde bir sulama
havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.
37. Samsun’da Kayıp Kız Çocuğu Bulundu:Havza ilçesinde 9 gündür kendinden haber
alınamayan kız çocuğu bulundu.
38. Yozgat’ta römorkun altında kalan çocuk öldü: Yozgat’ın Sorgun ilçesinde traktör
römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
39. Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk 8’İnci Kattan Düşerek Öldü: Sivas’ta annesinin evde
olmadığı sırada epilepsi hastası çocuk 8’inci kattaki pencereden bakarken düşerek
hayatını kaybetti.
40. Çocuklar kayalıklardan düştü: Bir ölü iki ağır yaralı: Van’ın İpekyolu ilçesi Erek Dağı
eteklerinde uçkun toplarken kayalıklardan düşen çocuklardan biri hayatını kaybetti,
2 çocuk ağır yaralandı.
41. Güngören’de korkunç olay! Küçük çocuk demir kapının altında kaldI: Güngören’de
caminin demir kapısının altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü.
42. 13 Yaşındaki Çocuk, Girdiği İnşaatın Asansör Boşluğunda Kanlar İçinde Bulundu:
Sivas’ta 13 yaşındaki A.G. , girdiği inşaatın asansör boşluğunda ağabeyi tarafından
kanlar içinde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan Güler, yapılan müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
43. 11 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü: Denizli Kale ilçesinde traktörden düşen 11
yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
44. Trabzon’da 12. Kattaki Evin Camından Düşen Çocuk Öldü: Trabzon’da 12. katındaki
evinin camından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
45. Cizre’de Dicle nehrine giren 2 çocuk boğuldu: Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek
için Dicle Nehri’ne giren 13 yaşındaki B.H. ve aynı yaştaki akrabası R.N. boğuldu.
46. 5 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi: Annesinin kullandığı traktörün altında
kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
47. Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı: Anne-babası tarafından
hastanenin açık otoparkında otomobilde bırakılan zihinsel engelli çocuk A.B. Ş., bir
süre sonra fenalaştı.
48. Çekici skandalı! İçinde çocuk olan arabayı: Çocuğunu kursa bırakmak için cadde
üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici
tarafından çekildi.
49. Manisa’da Dördüncü Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı: Dördüncü kattaki evinin
balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.
50. Annesinin Evde Yalnız Bıraktığı Çocuk Balkon Korkuluklarından Asılı Kaldı: Çocuğu
kurtarmak için direğe tırmanan vatandaş oradan da balkona geçerek çocuğun zarar
görmesini engelledi.

34

ÇOCUK HAK İHLALİ İZLEME RAPORU 2018

51. Minibüsün şoför koltuğunda bir çocuk: Tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken
yakalandı.
52. 1 yaşındaki bebeğin boğazına mandal yayı saplandı:1 yaşındaki minik bebeğin
nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartıldı.
53. Bahçede top oynayan Suriyeli çocuk, kanalizasyon çukuruna düştü: Babaannesi ile
birlikte yaşayan Suriyeli Ö.N. (7), bahçede top oynarken 3 metre derinliğindeki
kanalizasyon çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
54. Soluk borusuna çekirdek kabuğu takılan çocuk kurtarılamadı: Yanında herhangi
bir yakını olmadığı sırada yerde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi.Bu sırada ay
çekirdeğinin kabuğu çocuğun soluk borusuna takıldı.
55. 1 yaşındaki bebek su dolu kovada boğuldu: Çobanlık yapan ailenin 1 yaşındaki
çocukları Y.Ü.Ö. , evin banyosundaki su dolu kovaya düştü.
56. Balkonda Oynarken Yüksek Gerilime Temas Eden Kız Çocuğu Yandı: Balkonda
paspas sapı ile oynayan 11 yaşındaki kız çocuğu, elindeki metal sap balkonun
yakınından geçen yüksek gerilime temas edince elektrik akımına kapıldı.
57. Tandıra Düşen Çocuk Ölümden Döndü: Ekmek pişirilirken tandıra düşen ve vücudu
feci şekilde yanan 5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.
58. Camdan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: 3. kattan düşen 1.5 yaşındaki
çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
59. Diyarbakır’da 13 yaşındaki çocuk, çayda boğuldu: 13 yaşındaki çocuk, dengesini
kaybetmesi sonucu düştüğü çayda boğuldu.
60. Çamaşır suyu içen çocuk tedavi altına alındı: Mevsimlik işçi olarak çalışan A.K. ‘ın
4 yaşındaki oğlu A.K. , anne ve babasının tarlada çalıştığı sırada çadırda bulunan
çamaşır suyunu içti.

İNTİHAR
1.

Şanlıurfa’da 16 Yaşındaki Çocuğun İntihar Etmesi: Şanlıurfa’da, 16 yaşındaki kız
çocuğunun intiharı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2.

15 Yaşındaki Çocuk, İntihar Eden Arkadaşının Acısına Dayanamayıp İntihar Etti: 15
yaşındaki çocuk 11. kattan aşağı atlayarak intihar etti.

3.

Samsun’da 12 yaşındaki çocuğun intiharında Mavi Balina şüphesi: Samsun’da 12
yaşındaki bir çocuğun kendini asarak intihar etmesine, ‘Mavi Balina’ oyununun
sebep olduğu tahmin ediliyor.

4.

Isparta’da 12 Yaşındaki Çocuk İntihar etti: Isparta’da 12 yaşındaki çocuk S.Y.evde
ranzaya kendini asarak yaşamına son verdi.

5.

Manisa Alaşehir’de intihar! 17 yaşındaki çocuk kendini ağca astı: Alaşehir ilçesinde
Ü. C. (17) kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

6.

Pompalı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti: Zonguldak’ta ortaokul
öğrencisi B.K.(13), evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından
yaralandı. B.kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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7.

15 Yaşındaki Çocuk, İntihar Eden Arkadaşının Acısına Dayanamayıp İntihar Etti: 15
yaşındaki çocuk 11. kattan aşağı atlayarak intihar etti.

AFETLER
1.

Mardin’de Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü; 1 Ölü, 2 Yaralı: Mardin’de
Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı.

2.

Koyun Otlatırken Yıldırım Çarpan 11 Yaşındaki Çocuk, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti:
Bitlis’te 11 yaşındaki çocuk, koyunlarını otlatmaya çıktığı sırada yıldırım çarpması
sonucu hayatını kaybetti.

3.

Şırnak’ta akıntıya kapılan iki çocuk boğuldu: Şırnak Kumçatı’da çobanlık yapan 2
çocuk sağanak yağış nedeniyle taşan dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp
boğuldu.

4.

Konya Yıldırım Çarpması Sonucu Ölen Çocuk defnedildi: Konya’nın Emirgazi
ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada yıldırımın düşmesi sonucu yaralanan ve
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren C.U. (15) bugün gözyaşları içinde defnedildi.

5.

Kahramanmaraş’ta sel can aldı: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti:
Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki
çocuğu yaşamını yitirdi.

6.

Muş’ta hayatı felç eden sel biri zihinsel engelli 2 çocuğu hayattan kopardı: Muş’ta
sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde biri zihinsel engelli, 2 çocuk hayatını
kaybetti.

İŞ YERİ KAZALARI
1.

Aydın’da kaza İş kamyonunun altında kalan çocuk öldü:15 yaşındaki çırak E.A. feci
şekilde hayatını kaybetti.

2.

Konya’da 2 çocuğun feci ölümü: Yem karma makinesinin şaftına dolanan iki çocuk
feci şekilde can verdi.

3.

Kafasına kereste düşen çocuk öldü: Mobilya atölyesinden malzeme almak isteyen
F.Ö. devrilen kerestelerin altında kaldı.

4.

Adana’da forklifte başı sıkışan çocuk öldü: Aracın altına eğilen A.E.N. nin başı
yağlama yaptığı sırada amcasının direksiyonu çevirmesi üzerine lastiğin bulunduğu
bölüme sıkıştı.

5.

Adana’da 15 yaşındaki çocuk çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralandı:
Çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada
yığının altında kalan çocuk, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

6.

Ağustosta 11 çocuk iş cinayetine kurban gitti: İSİG Meclisi verilerine göre ağustos
ayında 11 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

7.

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı: Bir markette yardım ettiği ileri
sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki A.E.H. sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı.
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ZEHİRLENMELER
1.

Çakmak Gazı Kokladığı İddia Edilen Çocuk, Kanala Düşerek Hayatını Kaybetti:
İddiaya göre çakmak gazı kokladıktan sonra düştüğü su kanalında boğulma
tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere
rağmen yaşamını yitirdi.

2.

Kilis’te fen bilgisi dersinde gazdan etkilenen 15 çocuk hastaneye kaldırıldı: Fen
bilgisi dersinde buhar gazından etkilenen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle
hastaneye kaldırıldı.

3.

Uşak’tan acı haber: 3 kardeş evde ölü bulundu: Aynı odada kalan 3 kardeş karbon
monoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

4.

Çorum’da kene ilacı içen çocuk zehirlendi: Olay, merkeze bağlı Bozboğa köyünde
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. (14) adlı kız çocuğu evlerinde bulunan
kene ilacını içti.

5.

Zonguldak’ta karbon monoksit zehirlenmesi Gazdan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi
sobadan zehirlendi: Taşçılar Köyünde ve Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu
Belediyesi sabah saatlerinde soba gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK KAZALARI
1.

Devrilen Arabadan Dram Çıktı: 1 Aylık Bebek ve 6 Yaşındaki Çocuk Öldü: Erzincan’ın
Üzümlü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek ve 6 yaşındaki
çocuk öldü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

2.

Trafikteki kovalamaca yüzünden mendil satan 2 çocuk öldü: Konya’nın Meram
İlçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyle trafikte yaşanan kovalamaca sırasında
2 çocuğu aracıyla ezen sürücü, çocukları hiç görmediğini söyledi.

3.

Silopi’de Feci Kaza! Irak’a Yolcu Taşıyan Otobüs Devrildi: 3’ü Çocuk 9 Ölü, 28 Yaralı:
Türkiye’den Irak’a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında devrildi. Kazada 3’ü
çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 28 kişi yaralandı.

4.

Çöp kamyonu 2 çocuğu böyle ezdi: Zonguldak’ta okula giden kardeşler 8 yaşındaki
A. ve ablası 15 yaşındaki Ö.K.’nın çöp kamyonun altında kalarak yaralanmaları araç
kamerasına yansıdı.

5.

Trenin Çarptığı Baba İle Kucağındaki Çocuğu Öldü: Osmaniye’de yük treninin
çarptığı baba ve kucağındaki çocuğu hayatını kaybetti.

6.

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti: Esenyurt Saadetdere
metrobüs durağına iddiaya göre kaçak olarak giren mendil satıcısı Suriyeli çocuğa,
metrobüs çarptı. Çocuk, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

7.

10 yaşındaki çocuk tramvay yoluna düştü! Vatman duramadı: Tramvay durağında
dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına
sıkıştı.

8.

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1’i çocuk 2 Suriyeli işçi öldü: Bursa Yenişehir’de
Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 işçi hayatını
kaybetti; 37 işçi yaralandı.
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9.

Pikap bebek arabasına çarptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı:
Bir pikabın bebek arabasına çarptığı trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını
kaybederken, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

10. Hafif ticari aracın çarptığı bisikleti süren çocuk öldü: Hafif ticari aracın çarptığı
bisikletli M.Ş. (9) yaşamını yitirdi.
11.

Kanala düşen traktörün altında kalan çocuk öldü: Sulama kanalına düşen traktörün
altında kalan V.Ö. (11) yaşamını yitirdi.

12. İzmir Bornova’da mendil satan çocuğun mikser kamyonunun altında feci ölümü:
Kimliği belirsiz erkek, Bornova’dan Konak yönüne giden Y.A. yönetimindeki 35 HA
2425 plakalı beton mikserinin çarpmasıyla altında kaldı.
13. Savaştan Kaçtı, Kazaya Kurban Gitti: Kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobilin
çarptığı 8 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
14. Kamyonet İle Duvar Arasında Kalan Çocuk Öldü: Geri manevra yapan kamyonet ile
duvar arasına sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
15. Kocaeli Okula Yetişmek İçin Bindikleri Araç TIR’a Çarptı, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti:
Servisi kaçıran çocukları okula götüren sürücü otomobil ile yol kenarında park
halinde bulunan TIR’a çarptı.
16. Kırıkkale’de feci kaza! Süt kamyonu, bisikletli 3 çocuğu ezdi: Süt kamyonunun
çarpması sonucu yaralanan 3 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
17. Çatıdan düşen kar altında kalan ve kepçe üzerinden geçen çocuk öldü: Çatıdan
düşen kar altında kalan ve kepçe üzerinden geçen çocuk öldü
18. Üst geçidin olmadığı yolda minibüsün çarptığı çocuk öldü: Üst geçit olmadığı için
yoldan karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
19. Anne ve kızını hafriyat kamyonu ezdi: Bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan
hafriyat kamyonu anne ve 10 yaşındaki kızına çarptı.
20. Polis Aracının Çarptığı Küçük Çocuğun Beyin Ölümü Gerçekleşti: Polis aracının
çarptığı Ö.F.A. ’ın (13) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

ETNİK AYRIMCILIK
1.

5 yaşındaki çocuğu 43 kez bıçakladı: Mersin`in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli
çocuğu bıçaklayarak öldüren sanığın ilk duruşması görüldü.

2.

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 Suriyeli
gözaltına alındı: Suriyeli Gençlerin, Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunduğu
İddiası Sonrası Suriyeliler Denizli’nin Kale İlçesinden Gönderildi.

SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ ALIRKEN YAŞANAN HAK İHLALLERİ
1.

“Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası: Boğazına fasulye tanesi
kaçan 2 yaşındaki Fatih Çimen, önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne,
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ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Her iki
hastanede de doktorların herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmesi üzerine
eve götürülen çocuk hayatını kaybetti.
2.

7 yaşındaki çocuğun yanlış tedavi sonucu öldüğü iddia edildi: Sinüzit teşhisi
konulan 7 yaşındaki H.A.T. çocuğun yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia
edildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak olan rapor
sonucunda netlik kazanacak.

3.

15 Yaşındaki Çocuk Sınav Stresi İçin Psikiyatriste Gitti, Yanlış İlaç Yoğun Bakımlık
Etti: Antalya’da lise ikinci sınıf öğrencisi genç sınav kaygısı nedeniyle gittiği
psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı. Yanlış ilaç tedavisi uygulandığı iddia edilen
genç yoğun bakımda hayat savaşı veriyor.

4.

Adana’da öğretmenden öğrenciye “ödevini çantana yavaş koydun” dayağı: Ders
sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. G.’ye ödevini çantasına koymasını istedi.
Ancak H. G. biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline
cetvelle vurup daha sonra da ensesine tokat attı.

5.

Manisa’da bir anaokulu: Öğretmenlerin dövdüğü çocuk arşiv odasına kilitlendi:
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki özel anaokulunda iki öğretmen, yaramazlık yaptığı
gerekçesiyle bir öğrenciyi kollarından tutarak dövdükten sonra arşiv odasına
kilitledi.

6.

2 yaşındaki Muhammed’in akciğerinden kabak çekirdeği çıktı: 2 yaşındaki M.H. 2
ay boyunca öksürük, hışıltılı solunum ve nefes darlığı şikâyeti yaşadı. Bu sürede bir
teşhis konulamayan M. sonunda sağlığına kavuştu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğine giden aile, çocuklarının akciğerinde kabak
çekirdeği kaçtığını öğrendi.

7.

Çorlu’da bir kreş: Çocuğun yüzündeki kızarıklık için ‘Isırıldı’ denildi: Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesinde özel bir kreşe verdikleri bir buçukta yaşındaki kızları E.Ş.’nin yüzünde ısırma
izleri ve şişlik gören ailesi, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikâyette bulundu.

8.

9 yaşındaki çocuğun feci sonu: Bartın’da, okul bahçesinde manevra yapan servis
aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi E.Ç. (9) yaşamını yitirdi.

9.

10 Yaşındaki Çocuk, Öğretmeninin Attığı Tekme Sonucu İç Kanama Geçirip
Ameliyat Oldu: Bursa’da bir İlkokul ‘da 10 yaşındaki çocuğa tekme atan öğretmen
iç kanaması geçirip ameliyat olmasına sebep oldu. Gözaltına alınan öğretmenin
görevden alındığı bildirildi.

10. Antalya’da kaldığı yurtta merdivenden düşen çocuk kurtarılamadı: Yurtta ayağı
elektrik süpürgesine takılarak merdivenlerden düşen öğrenci yaşamını yitirdi.
11.

Anaokulunda havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü: Anaokulundaki havuza düşen
5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

12. Hastaneden Kanser Teşhisi Koydukları Çocuğun Ailesine Skandal Savunma: İş
Yoğunluğu: Boğaz ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen 6 yaşındaki çocuğa mide
kanseri teşhisi konuldu. Ancak hastane daha sonra ‘gizli’ ibaresiyle aileye gönderdiği
mektupta, iş yoğunluğu nedeniyle hata yapıldığını belirtti.
13. Kreşte vahim iddia: 5 yaşındaki çocuk tekme tokat dövüldü: Özel bir kreşe giden
5 yaşındaki hiperaktif çocuğun tekme tokatla kreş sahibi tarafından darp edildiği
ileri sürüldü.
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14. Otizmli çocuğu olan annenin Milli Eğitim Bakanı’na isyanı: Otizmli oğlunu
göndermekten vazgeçtiği devlet okulundaki eğitim nedeniyle Milli Eğitim
Bakanlığına isyan etti.
15. Burası Bir Kreş: Ağlayan Çocuğu Nefessiz Bırakarak Susturmaya Çalışan ‘Çocuk
Gelişimi Uzmanı: Çocuk gelişimi uzman öğreticisi” olduğu belirtilen bir kişi, ağlayan
küçük bir çocuğun ağzını kapatıp, vücudunun bir bölümüyle üzerine abanarak
çocuğu susturmaya çalıştı.
16. 5 Yaşındaki Çocuğa Ameliyat Sırasında Oksijen Yerine Azot Verildiği İddiası: Göz
ameliyatı olmak için hastaneye giden 5 buçuk yaşındaki E. ’ye, iddialara göre
anestezi sırasında oksijen yerine azot verildi.
17. Kocaeli’nde ilkokulda akıl almaz kaza! Demirkapı 7 yaşındaki çocuğun üzerine
düştü: Okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısı devrilen 1.
sınıf öğrencisi ağır yaralandı.
18. Okul bahçesinde çakmak gazı çekerken görüntülendiler: Okulun bahçesinde gece
yarısı çakmak gazı çekip, kendilerinden geçen çocuklar, güvenlik kameralarına
yansıdı.

İSTİSMAR
1.

Kreşte toplu tuvalet ve dayak skandalı yargıda: Tuzla’da bir anaokulunda çocuklara
dayak ve kötü muamelede, savcılık devreye girdi. Çocukların topluca tuvalete
götürüldüğü ve merdiven sildirildiği iddia edilen kreşle ilgili ses kaydı ve görüntüler
ortaya çıkınca okul kapatıldı.

2.

Mardin’de şüpheli çocuk ölümü: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki B.T. isimli
çocuğun gece saatlerinde 5. kattaki evlerinden atladığı iddia edildi.

3.

15 yaşındaki çocuğu alnından bıçaklayan güvenlik serbest: Belediyeye ait kafede
özel güvenlik görevlisi E. Ö. gece tuvalete izinsiz girdiği gerekçesiyle müdahale
ettiği lise öğrencisi A.Ş.’yi (15) alnından bıçakladı.

4.

Simit Satan Çocuk, Bindiği Otobüste Kemerle Dövüldü: Simit satan 10 yaşlarındaki
erkek çocuğunun, bindiği otobüste kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle,
dövüldüğü

5.

Madde bağımlıları küçük çocuğu ateşe verdi: Esrar ve uyuşturucu madde bağımlıları
yanlarına çağırdıkları küçük çocuğu, üzerine döktükleri kolonya ile ateşe verdi.

6.

Suriyeli Ev Sahibi, Küçük Çocuğu Bıçak ve Sopayla Darp Etti: Suriyeli bir ev sahibi,
camını kıran küçük çocuğu bıçak ve sopayla dakikalarca darp etti.

7.

DEAŞ’a götürülen 2 çocuk babasına teslim edildi: Kendilerini DEAŞ’a götüren
annelerinin ölmesiyle Irak’ta sahipsiz kalan iki kardeş Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine
getirildi.

8.

Cezaevinde darbedilen çocuk için suç duyurusu: Diyarbakır cezaevinde gardiyan
tarafından darbedildiği iddia edilen çocuk için suç duyurusunda bulundu.

9.

10 Yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı: 2 kişi 10 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştılar.
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10. Zonguldak’ta akılalmaz olay! Annesine gitmek istemeyen çocuğu icra memurları
aldı: İddiaya göre, 7 yaşındaki çocuk temmuz ayında annesine gitmek istemedi.
Bunu kabul eden anne, çocuğunu almak için başka bir gün belirledi.
11.

Dilendirilen 2 çocuk yurda yerleştirildi, babalarına dava açıldı: Sokakta dilendirilen
Suriyeli H.M. (11) ile H.Ç. (9) adlı Türk çocuk, ailelerinden alınarak çocuk yurduna
konuldu.

12. Uyuşturucu ve silah dolu evde beş çocuk ve 14 yaşındaki F ’nin vurularak ölümü:
Yüklü miktarda uyuşturucu ve silahın saklandığı bir evde bulunan beş çocuktan biri
esrarengiz bir şekilde vurularak hayatını kaybetti.

BİREYSEL SİLAHLANMA SONUCU YAŞAM HAKKI İHLALİ
1.

Denizli’de Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Çocuk Ağır Yaralı: Pamukkale ilçesinde, bir
çocuk av tüfeğiyle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

2.

Samsun’da 13 yaşındaki çocuğun üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı: Kavga ihbarına
giden polisin şüpheli davranışları nedeniyle arama yaptığı S.Ö.’nün (13) üzerinde
ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

3.

Tüfekle oynayan çocuk kendini başından vurdu: Oynadığı tüfeğin kazara ateş
alması sonucu başından vurulan 15 yaşındaki A.O. ağır yaralandı.

4.

16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı: Eşi cezaevinde
olan 4 çocuk annesi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı 16 yaşındaki
kayınbiraderi tarafından tabancayla 9 el ateş edilerek öldürüldü.

5.

Tüfekle oynayan kız çocuğu, kardeşini bacağından vurdu! : Babasına ait tüfekle
oynayan kız çocuğu B.A. (12), tüfeğin kazara ateş alması sonucu erkek kardeşi
T.A.’yı (8) bacağından vurarak yaraladı.

6.

Çocukların Silahla Oyununda Faciadan Dönüldü: 9 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki
arkadaşının oynadığı silahın kazayla ateş alması sonucu yaralandı.

7.

8 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak hastanelik oldu: Samsun’da 8 yaşındaki çocuk
tüfekle vurularak hastanelik oldu.

DİĞER
1.

Van’da kayıp çocuk donmak üzereyken bulundu: Van’da 12 yaşındaki kayıp kız
çocuğu jandarma ekiplerince donmak üzereyken bulundu.

2.

Meriç Nehri’nde facia! Bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti: Edirne’de Meriç Nehri
üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu.

3.

Hiç durmadan kaşınan çocuğun feryadı: Ölmek istiyorum anne: Adana’da, bağışıklık
sistemi doğuştan bozuk olan H. Ç.’nin (9) dramı, yürek burkuyor. Henüz 7 aylıkken
‘hiperimmunglobulin’ diye adlandırılan bağışıklık sistemi hastalığı ortaya çıkan ve
durmaksızın kaşınan küçük H., “Anne, artık ölmek istiyorum” diye feryat ediyor.

4.

Tokat’ta bir veli top oynayan çocuğu darp etti: Yüzde 24 işitme kaybı var: Tokat’ta
okul bahçesinde top oynarken arkadaşının babasından tokat yediği iddia edilen 10
yaşındaki çocuğun sağ kulağında yüzde 24 işitme kaybı meydana geldi.
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5.

Mavi Balina Yine Can Aldı! Genç Çocuk Kendini Halı Sahanın Tellerine Asarak İntihar
Etti: 16 yaşındaki A.P. isimli genç, iddiaya göre arkadaşıyla “Mavi Balina” oyunu
oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi.
Arkadaşının ölümüne tanık olan B. K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

6.

Patenci çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu: İzmir’de belediye otobüsünün
arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

7.

Ayakkabısına Giren Akrebin Soktuğu Çocuk Ölümden Döndü: Muğla’nın Fethiye
ilçesinde ayakkabısının içine giren akrep tarafından sokulan 5 yaşındaki çocuk,
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan müdahaleyle hayata
döndürüldü.

8.

7 yaşındaki çocuğu serviste unuttular: Sakarya’nın Erenler ilçesinde özel bir okula
ait servis aracında 7 yaşındaki öğrenci unutuldu. Çocuk cama vurarak yardım istedi.
Vatandaşların durumu polise bildirmesi ile çocuk kurtarıldı.

9.

Halk otobüsünü kaçıran çocuklar ortalığı birbirine kattı: Ümraniye’de bir durakta
gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar, otobüs gelmemesi üzerine cadde üzerinde
yürüdükleri sırada park halindeki otobüsü kaçırdı. Otobüsle tehlikeli bir şekilde
ilerleyerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan
çocuğun konsola elini koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlarla otobüsü kullanması
pes dedirtti.

10. Zihinsel engelli çocuk 92 kişinin istismarına uğradı: Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde
başka bir olayla ilgili ifadesi alınan 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu F.B.,, 2 yıl
boyunca esnaf ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin kendisine
cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
11.

Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandı: İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir tornacı dükkanında
bağlı olan pitbull cinsi köpek, zinciri kırıp, bu sırada yoldan geçen ortaokul öğrencisi
S. E.’ye (12), saldırdı.

12. Köpeği kurtarmak için Dicle Nehri’ne atlayan çocuk hayatını kaybetti: Diyarbakır’da
Dicle Nehri’nde sürüklenen köpeğin peşinden suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.
13. İnek Boynuz Darbesiyle Çocuğu Hastanelik Etti: Tunceli’de bir inek, servis bekleyen
8 yaşındaki çocuğu boynuzlayarak hastanelik etti.
14. 4 yaşındaki çocuğun işitme cihazını çaldılar: Gaziantep’te sokakta oynayan 4
yaşındaki çocuğun işitme cihazı kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
15. Şanlıurfa’da parkta oynayan çocuğu yılan ısırdı: Şanlıurfa’da parkta oynarken yılan
tarafından ısırılan 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
16. 11 Yaşındaki Çocuk, Yerde Bulduğu Çakmak Gazını Koklayınca Sokak Ortasında Can
Verdi: Tekirdağ’da çakmak gazı soluyarak fenalaşan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
17. Hayvanlarını otlatan çocuk ayı saldırısına uğradı: Yaylada kaybolan ineği aramaya
başlayan C.A.karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
18. Dalış maskesi yüzüne yapışan çocuk yaşam savaşı veriyor: Dalış maskesiyle denize
giren 8 yaşındaki çocuk, taktığı maske yüzüne yapışınca nefessiz kalarak kalbi
durdu. Küçük çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor.
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19. Oyun oynuyordu: 4 yaşındaki çocuğu yılan soktu: İddiaya göre; evin önüne oyun
oynayan 3 çocuğa yılan saldırdı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, 4 yaşındaki
C. B.’nin kolunu ısırdı.
20. Bisikletin fren kolu karnına saplanan çocuk yaralandı Karnındaki fren koluyla
hastaneye sevk edildi: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuğun karın boşluğuna
bisikletin fren kolu saplandı.
21. Boğazına Fındık Kırıntıları Kaçtığı İçin Felç Olan Küçük Çocuğun Tedavisi İçin, Ailesi
Yardım İstedi: 3 yaşındaki çocuk, 8 ay önce soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları
nedeniyle nefessiz kalıp, felç oldu.
22. Sivas’ta şarbon tehlikesi; köylülerin vücudunda yaralar çıktı, 1’i çocuk 3 kişi
hastanelik oldu: İneğin kanı ile temas eden aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi vücutlarında
çıkan çeşitli yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördü.
23. Konya’da komşu dehşeti! Çocuklara kezzap döktü: Komşusuyla kavga eden bir
kadın, ölümle tehdit ettiği komşusunun 3 çocuğuna kezzap attı.
24. Şanlıurfa’da Çocuklar 2 Otomobili Ateşe Verdi: Çocuklar park halindeki 2 aracı
ateşe verdi.
25. Diyarbakır’da ‘8 yaşındaki çocuk bağırsak şarbonundan öldü’ açıklaması: Mide ve
bağırsak kanaması ile getirilen E.T.’nin (8) bağırsak şarbonundan hayatını kaybettiği
belirtildi.
26. Şanlıurfa’da üzerine traktör pulluğu düşen çocuk öldü: Park halindeki traktörün
arkasında takılı olan pullukla oynadığı sırada, kilolarca ağırlıktaki demir alet üzerine
düştü.
27. Çocuğu ağlayan yolcular otobüsten indirildi: İki kişi ve çocukları, çocukların
ağlaması gerekçe gösterilerek otobüsten indirildi.
28. Okul çıkışında köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı: Okul çıkışında evine giderken
3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
29. Köyde” Mahsur Kalan Hasta Çocuklar Hastaneye Ulaştırıldı: Hasta çocuklardan biri
helikopter ile diğeri de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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TABLO 8-ÇOCUK HAK İHLALLERİNİN TÜM ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI
İSTANBUL

207

MERSİN

37

ESKİŞEHİR

17

AFYON

7

AYDIN

162

ÇORUM

36

KİLİS

17

AMASYA

6

ANTALYA

160

AKSARAY

32

MALATYA

17

BARTIN

6

ŞANLIURFA

112

K.MANMARAŞ

32

BOLU

16

UŞAK

6

ADANA

110

MANİSA

32

KÜTAHYA

15

BURDUR

5

BURSA

102

SAKARYA

32

GÜMÜŞHANE

14

HAKKARİ

5

KONYA

102

HATAY

30

KARABÜK

13

RİZE

5

İZMİR

88

TRABZON

30

NİĞDE

13

SİNOP

5

SAMSUN

82

ERZURUM

29

SİİRT

12

TUNCELİ

5

DİYARBAKIR

69

TEKİRDAĞ

28

ELAZIĞ

11

BAYBURT

4

KOCAELİ

64

OSMANİYE

27

ERZİNCAN

11

YALOVA

3

BALIKESİR

63

VAN

27

KASTAMONU

11

ARTVİN

2

GAZİANTEP

54

KARAMAN

26

AĞRI

10

BİLECİK

2

MUĞLA

50

EDİRNE

25

ISPARTA

10

IĞDIR

2

TESPİT EDİLEMEDİ

50

KIRIKKALE

25

KARS

10

KIRKLARELİ

2

MARDİN

45

ÇANAKKALE

24

MUŞ

10

KIRŞEHİR

2

ANKARA

41

ZONGULDAK

24

BİNGÖL

9

ADAPAZARI

1

BATMAN

41

KAYSERİ

23

BİTLİS

9

ARDAHAN

1

ADIYAMAN

40

SİVAS

23

GİRESUN

9

ÇANKIRI

1

ORDU

38

ŞIRNAK

20

NEVŞEHİR

9

DENİZLİ

37

TOKAT

18

YOZGAT

8
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www.gocvakfi.org

İLETİŞİM BİLGİLERİ
FACABOOK		

: https://www.facebook.com /

TWİTTER		

: http://www.twitter.com/giyav

İNSTAGRAM		

: https://www.instagram.com/

WEB SİTESİ		

: http://www.giyav.org/

ADRES		 : Elazığ Caddesi Diyar Galeria Blokları C Blok Kat: 4 No: 10 - Diyarbakır
Tel			: +90 (412) 223 00 90
E-MAİL		

: g.vakfi@gmail.com
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