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Çocuk Hakları: 
 
Devlet hem ihmalkâr, hem ihlalci! 
 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS)1

BM Çocuk Hakları Komitesi 2001 yılında yaptığı, Türkiye raporu değerlendirmesinde; 
“Komite ayrıca, taraf devletin azınlık tanımını dar yorumlamasının ülkedeki bazı 
grupların, Sözleşme ile korunan insan haklarından yararlanmasını engellediğini 
gözlemlemektedir.”

; 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. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 17- 29 ve 30. maddelerine, Lozan 
Anlaşması hükümlerine uygun olarak yorumlama konusunda çekince koymuştur. 
Çekince konulan bu maddeler özellikle azınlık hakları ve anadil hakkı ile ilgilidir. 
 
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. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye açısından 1995’te yürürlüğe girmesinden bu yana 
yaklaşık 17 yıl geçti. Fiili süreç neredeyse devletin sözleşmeden haberi yokmuş gibi 
işlemekte olup, çocuklar ve çocuk dostu çevreler adına büyük bir hayal kırıklığından 
öteye geçememiştir. Türkiye’de çocukların yaşam hakları da dâhil olmak üzere 
sözleşmede güvence altına alınan temel hakları ya bizzat devlet eliyle yâda gerekli 
önleyici mekanizmaların kurulmaması nedeniyle ihlal edilmektedir. 
 

2

Yine aynı değerlendirmede; “Komite, ayrımcılık yapmama ilkesinin (Sözleşmenin 2. 
maddesi) 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile azınlık olarak tanınmayan çocuklara tam 
olarak uygulanmadığını belirlemiştir; özellikle Kürt kökenli çocuklar; özürlü çocuklar, 
evlilik dışı doğan çocuklar, kızlar, mülteciler ve mülteci statüsü kazanmak isteyen 
çocuklar, ülke içinde iç göçe tabi tutulan çocuklar ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan 
çocuklar ile özellikle yeterli sağlık ve eğitim olanaklarına erişebilme imkânlarına göre 
kırsal kesimde bulunan çocuklar bakımından tam anlamı ile uygulanmamasından kaygı 
duymaktadır.”

 
 

3

Çocuk hakları Sözleşmesinin 20. Maddesine herhangi bir çekince konmuş olmamasına 

 tespitlerinde bulunmuştur. 
 
BM Çocuk Hakları Komitesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa İşkenceyi Önleme 
Komitesinin uyarı ve tavsiye kararlarına rağmen çocuğa yönelik şiddeti yasalar, suç 
olarak açıkça nitelemeyerek sözleşmeyi ihlal etmektedir. 
 

                                                           
1 Raporun geri kalan bölümünde ÇHS olarak yazılacaktır. 
2http://www.shcek.gov.tr/birlesmis-milletler-cocuk-haklari-komitesi-sonuc-gozlemleri-(27-oturum.aspx 
3 http://www.shcek.gov.tr/birlesmis-milletler-cocuk-haklari-komitesi-sonuc-gozlemleri-(27-oturum.aspx 
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rağmen Türkiye’de kamuya ait çocuk bakım veya koruma merkezinde barınmakta olan 
çocukların etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliği hakkı açıkça ihlal edilmektedir. 
 
Sözleşmenin ilgili maddesi şöyledir; 
 
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu 
ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım 
görme hakkına sahip olacaktır. 
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan 
bakımı sağlayacaklardır. 
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında, bakıcı aile yanına verme, İslam Hukukunda 
Kefalet (Kafalah), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun 
kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde 
sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel kültürel ve dil kimliğine gerek saygı 
gösterilecektir. 
 
Yine Çocuk Hakları Komitesi yukarda bahsi geçen değerlendirmesinde; 
“19. Komite, çocukların haklarını izlemek, Sözleşme ile tanınan hakları ihlal edilen 
çocukların bireysel şikâyetlerini kaydetmek ve ilgili makamlara iletmek ile görevli 
Ombudsman veya Çocuk Komisyonu gibi bağımsız bir mekanizmanın bulunmamasına 
ilişkin kaygılarını dile getirmekte ve Çocuk Ombudsmanı Bürosunun kurulmasına 
yönelik devam eden tartışmaları dikkatle gözlemlemektedir.”3

Göç Vakfı olarak, çocukların yaşadığı hak ihlallerinin demokrasi ve insan hakları 
sorunsalının önemli bir boyutunu temsil ettiğine inanmaktayız. Özellikle çatışmalı 
süreçler ve zorunlu göç uygulamaları sonrasında çocukların ciddi mağduriyetler 
yaşadıklarını son 20 yılın çocuk hak ihlalleri istatistikleri de ortaya koymaktadır. 
Örneğin, İnsan Hakları Derneği verilerine göre 1988 ile 2011 yılları arasında 433 çocuk 
kolluk güçleri tarafından öldürülmüştür.

 
 

4 Yapılan araştırmalar ev dâhil çocukların 
bulundukları hemen tüm ortamlarda fiziksel ya da psikolojik şiddet ile yüz yüze 
olduklarını göstermektedir. 2008 yılında UNİCEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından yapılan araştırma bulgularında, katılımcılar (7–18 yaş aralığında) 
son bir yıl içinde, %51 duygusal istismara, %43’ü fiziksel istismara, %25’i ihmale ve 
%3’ü cinsel istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.5 Yine 2012 yılında İstanbul’da 
440 ilköğretim öğrencisi ile yapılan araştırma bulgularına göre son bir yıl içinde 
çocukların %67,9 duygusal şiddet, %63’ü fiziksel şiddet, %74,3’ü ise ihmal edilme ile 
karşılaştıklarını ortaya koymaktadır.6

                                                           
3 

 
 
Göç Vakfı, başta ülke içinde zorla yerinden edilme uygulamalarından etkilenmiş çocuklar 
olmak üzere tüm çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm politikaları ve 
yaklaşımları geliştirmenin gerekliliğine inanmaktadır. Bu çerçevede bir yandan 
çocukların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalı çalışmalar yaparken diğer 
yandan çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılacak olan izleme ve raporlama 
çalışmaları da yürütmektedir. 

http://www.shcek.gov.tr/birlesmis-milletler-cocuk-haklari-komitesi-sonuc-gozlemleri-(27-oturum.aspx 
4 http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=62509 
5 http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/c/o/cocuk-istismari-raporu-tr.pdf 
6 http://www.genchayat.org/newsletter/multimedya/evicisiddet_arastirma.pdf 
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Son yıllarda ülkemizde çocuklarla ilgili hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığı 
gerçeğinden hareketle, çocuk haklarını hem devlet hem de toplum nezdinde yeniden 
tartışmaya açmanın sorumluluğu, bizi çocuk hak ihlallerini izleme ve bu ihlallerle ilgili 
raporlar oluşturmaya sevk etmiştir. 
 
Göç Vakfı, çocuk hakları ihlalleriyle ilgili mevcut durumu tüm ayrıntılarıyla ortaya 
koymanın zorluklarının farkındadır ve bunun ancak çocuk hakları alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerinin birlikte çabasıyla mümkün olacağını düşünmektedir. Bu farkındalık 
ışığında, medyaya yansıyan hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlaştırılmasının en azından 
gerçeğin bir parçasını ortaya koyduğunu ve bu gerçeğin öncelikle devlete, akabinde 
topluma ve sivil toplum örgütlerine yüklediği sorumluluklara ilişkin bir perspektif 
sunacağını düşünmekteyiz.  
 
Yöntem: 
 
Raporun hazırlanmasında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ ye uygun 
olarak 0–18 yaş arası bireyler çocuk olarak kabul edilmiştir. 
 
Bu rapordaki ihlal verileri, internet üzerinden yerel medya ve yaygın medya sitelerinin 
taraması ile elde edilen bulgulardır. Rapor 01.01.2012–31.03.2012 tarihleri arasındaki 
dönemi kapsamaktadır. Raporun hazırlanmasında çocuklarla ilgili resmi istatistikler 
taranmış ayrıca 3 ayrı kuruma 3 bilgi edinme başvurusunda bulunulmuştur. 
 
Bilgi edinme başvurusu yapılan kurum ve kuruluşlar; 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
Diyarbakır Valiliği 
 
Bilgi edinme başvurularımızdan yalnızca İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nce “disiplin 
cezası almış öğrencilere ait istenilen bilgiler Bakanlığımız haricinde mahkeme kararı 
olmadan herhangi bir kuruluşa verilmemektedir.” cevabı alınmış diğer iki kurumdan 
yasal süresi içinde cevap alınamamıştır. 
 
İhlallere ilişkin veriler haritalanmıştır. İhlal haritasına internet üzerinden 
http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal/  adresinden ulaşılabilir. 
 
Bu raporun hazırlanmasında referans alınan internet sayfaları; 
 
www.agos.com.tr  
www.ajansmedia.com 
www.aksam.com.tr 
www.aksarayhaberleri.com 
www.batmanpostasigazetesi.com 
www.beyazgazete.com 
www.bianet.org 
www.cankiripostasi.com 
www.cnnturk.com 
www.dha.com.tr 

www.diyarbakirsoz.com 
www.ensonhaber.com 
www.etha.com.tr 
www.firatnews.org 
www.focushaber.com 
www.gazetevatan.com 
www.haber24.com 
www.haber3.com 
www.haber7.com 
www.haberciniz.biz  

http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal/�
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www.haberler.com 
www.haberturk.com 
www.hurriyet.com 
www.iha.com.tr 
www.ihlassondakika.com 
www.imc-tv.com  
www.internethaber.com 
www.internethaber.com 
www.iskenderun.biz.tr 
www.istikbalgazetesi.com 
www.karsevi.com 
www.magazinmedya.net 
www.malatyaguncel.com 
www.medya73.com 

www.merhabahaber.com 
www.milliyet.com.tr 
www.mynet.com 
www.ntvmsnbc.com 
www.posta.com.tr 
www.radikal.com.tr 
www.sabah.com.tr 
www.samanyoluhaber.com 
www.sivasmemleket.com 
www.siverekhedefgazetesi.com 
www.tr.eurosport.com 
www.yenimeram.com.tr 
www.yuksekovahaber.com 
www.zaman.com.tr 

 
Çocuk Hakları İhlalleri Bilançosu: 
 

01.01.2012–31.03.2012 

İhlal Olay Sayısı 
Etkilenen 

Çocuk 
Sayısı 

Yaşam Hakkı 109 206 
• Ölüm 81 98 
• Yaralanma  35 108 

Çocuğun Korunması Hakkı 43 57 
• Erken Zorla Evlilik 9 9 
• Cinsel İstismar 23 34 
• Cinsel Sömürüye Alet Edinme 2 2 
• Şiddet  3 3 
• İhmal İstismar 5 9 

Çocuğa Özgü Adalet Sistemi  19 80 
• Gözaltına alma  10 52 
• Tutuklama  8 26 
• Ceza 1 2 

Eğitim Hakkı 1 1 
 
Raporun kapsadığı dönemde 171 olayın bilgisine ulaşılmıştır. Bu olaylardan etkilenen 
toplam çocuk sayısı ise 344’tür. Olaylardan etkilenen çocukların 116’sı erkek, 88’ kız 
çocuğudur. 140 çocuğa ait cinsiyet verilerine ulaşılamamıştır. 
 
Dikkat çekici noktalardan biri, gözaltına alınan ya da tutuklanan 80 çocuktan 77’sinin 
Kürt kökenli olmasıdır. Bu çocuklar toplumsal gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltı ve tutuklanma ile karşı karşıya kalmaktadır. 
 
Yaşam Hakkı 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel haklar kategorisinde yer alan ve kendisi olmadan 
diğer haklardan söz edilemeyeceği açık olan yaşam hakkı, her devletin güvence altına 

http://www.haberler.com/�
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almakla yükümlü olduğu hakların başında 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, ekonomik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir 
perspektifle oluşturmakla yükümlü olduğu aşikârdır. Devlet; çocuğun fiziksel, ruhsal ve 
zihinsel gelişimini tehdit eden tüm durumlarla ilgili gerekli müdahaleleri zaman 
kaybetmeksizin gerçekleştirmelidir. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi her çocuğun temel yaşama hakkına sahip 
olduğunu, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı 
devletlerin göstermesi gerektiğini belirtir. 
 
Ölümle sonuçlanan yaşam hakkına yönelik ihlallerde, 98 çocuk yaşamını kaybetmiş 
63 çocuk yaralanmıştır. Devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 76 
olay yaşanmış olup, bu olaylarda 91 çocuk hayatını kaybetmiştir.  
 
Ayrıca bu kategoride yer alan 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 3 ayrı olayda devletin fiili 
ihlali olduğu görülmüştür.  
 
Yaralanmayla sonuçlanan yaşam hakkı ihlali, başlığı altında devletin ihmalinden 
kaynaklı 29 olay yaşanmış olup, bu olaylar sırasında 64 çocuk yaralanmıştır.  

Ayrıca bu kategoride yer alan ve 2 çocuğun yaralandığı bir olayda devletin fiili ihlali 
olduğu görülmüştür. 
 
Çocuğun Korunması Hakkı 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3–19–34–35–36. maddeleri, 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, eğitsel bütün önlemleri alması gerektiğini hükme bağlar. 
 
Erken zorla evlilik, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 9 olay yaşanmış olup, 
bu olaylardan 9 çocuk etkilenmiştir. 
 
Türkiye’de özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi olgusunun varlığı 
bilinmesine rağmen resmi istatistiklerde evlenme yaşı verileri 16–19 yaş dilimi ile 
başlamaktadır. 
 
TÜİK 2010 yılı evlenme istatistiği verilerine7
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 bakıldığına ise karşımıza 16–19 yaş 
grubunda evlenen erkeklerin sayısının 14.824 kızların sayısının ise 134.874 olduğu 

http://www.tuik.gov.tr/demografiapp/evlenme.zul 
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görülmektedir. Tabloya ilişkin soru şudur 134.874 gelinden kaçı 16, kaçı 17, kaçı 18, kaçı 
19 yaşındadır. Tabloda dikkat çekici diğer bir veride yıl içinde evlenenlere ilişkin 16.537 
kişinin yaş bilgilerinin tespit edilememiş olmasıdır. Bu durum, daha ayrıştırılmış veriler 
toplanmasını ve yeni verilerle çocuk yaşta evlilik soruna çözüm politikaları 
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.  
 
TÜİK 2010 Yaş Grubuna Göre Evlenenler 

A- Damat 
B- Gelin 

 
Yaş Grubu 

Yıl  Topla
m 

16-   
19 

20-
24 

25-   
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

20-
54 

55-
59 

60+ Bilinmey
en 

2010 

A 582,71
5 

14,82
4 

163,7
9 

237,4
74 

91,05
4 

30,27
6 

13,72
9 

9,23
7 

6,32
6 

4,40
4 

8,27
5 

3,325 

B 582,71
5 

134,8
74 

212,9
2 

132,9
52 

45,81
7 

19,40
9 

9,326 6,05
7 

3,67
5 

2,20
4 

2,26
6 

13,212 

 
Cinsel istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 18 olay yaşanmış olup, bu 
olaylardan 23 çocuk etkilenmiştir. Ayrıca bu kategoride yer alan 4 ‘ü engelli 11 çocuğun 
etkilendiği 5 ayrı olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.  
 
Cinsel sömürüye alet edilme, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 2 
ayrı olaydan 2 çocuk etkilenmiştir. 
 
Şiddet, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 2 olaydan 2 çocuk 
etkilenmiş, ayrıca bu kategoride yer alan 1 çocuğun etkilendiği 1 olayda devletin fiili 
ihlali olduğu görülmüştür. 
 
İhmal istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 3 ayrı olayda 6 
çocuk etkilenmiş, ayrıca 3 çocuğun etkilendiği 2 ayrı olayda devletin fiili ihlali olduğu 
görülmüştür. 
 
Sonuç itibariyle, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde 34 ayrı olayda yaşanan hak 
ihlallerinde devletin ihmali olduğu, yaşanan 8 ayrı olayda da devletin fiili ihlali olduğu 
görülmüştür. 
 
Çocuğun Korunması Hakkı başlığı altında yaşanan hak ihlalleri, devletin Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ndeki 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 içeriklerinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, 
toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve ilgili kurum ve yasaların ‘çocuğun yüksek yararı’ 
ilkesi çerçevesinde yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 7. ve 16. maddeleri, engelli çocukların diğer 
çocuklarla eşit bir şekilde insan hak ve temel özgürlüklerinden yararlanmasını sağlamak 
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ve ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararını gözeterek, engellilerin şiddet ve 
istismardan korunması ile ilgili tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtir.  
 
Çocuğa Özgü Adalet Sistemi 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 37–38–39–40. 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 olması gerektiğini, 
kanunla muhalefet halindeki çocuklarla ilgili işletilecek tüm süreçlerin ‘çocuğun yüksek 
yararı’ ilkesi üzerinden geliştirilmesini devletler açısından zorunlu kılmaktadır. 
 
Çocuğa Özgü Adalet Sistemi başlığı altında izlediğimiz hak ihlallerinin çoğunda, 
çocuğun kendini ilgilendiren konularda yer aldığı toplumsal gösteriler ve açıklamalar 
yer almaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, çocuğun katılım ve ifade hakkıyla ilgili 
düzenlemeleri, çocuklara ilgili durumlarda uygun araçlarla kendilerini özgürce ifade 
edebileceklerini belirtmektedir. Ancak hem ifade özgürlüğü hem de çocuğa özgü adalet 
sistemi süreçleri devlet tarafından çocuk hakları sözleşmesine uygun bir şekilde 
yapılandırılmadığı için neredeyse çocuklara yapılan her müdahale çocuk hakları ihlali 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konu Avrupa Konseyi İnsan Haklarından sorumlu 
delege Thomas Hammerberg tarafından Türkiye’ye gönderilen mektupta “Türkiye’de 
gençlere- çocuklara özgü bir adalet sistemine’ ihtiyaç olduğu şeklinde ifade edilmiştir. 
Türkiye’de çok fazla çocuğun gözaltına alındığı belirtilen mektupta, bu durumun Avrupa 
standartlarına uygun olmadığı belirtilmiştir.  
 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili yükümlülükleri bağlamında; 
 
Gözaltına alma; başlığı altında 44 çocuğun etkilendiği 8 ayrı olayda, Ceza; başlığı 
altında 2 çocuğun etkilendiği 1 olayda, Tutuklama; başlığı altında 26 çocuğun 
etkilendiği 8 ayrı olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Ayrıca Raporun 
kapsadığı dönemde çeşitli davalarda yargılanmakta olan çocuklar hakkında 22 yıl 8 ay 
(2 çocuk) hapis cezası verilmiş, iki farklı davada ise toplam 79 yıl hapis cezası verilmesi 
talep edilmiştir. 
 
Raporun kapsadığı dönem içinde Pozantı Cezaevi’nde tecavüz, taciz ve işkence iddiaları 
kamuoyuna yansımıştır.  Olay üzerine yapılan soruşturmalarda iddiaların gerçek olduğu 
resmi yetkililer tarafından da kabul edilmiştir. Pozantı Cezaevindeki 218 tutuklu ve 
hükümlü çocuk, sözleşmenin bir temel hükmüne aykırı bir biçimde Ankara Sincan'daki 
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmiştir. 
 
Pozantı cezaevinde taciz, tecavüz ve işkence ile yüz yüze kalan çocuklar için psikolojik ve 
sosyal destek programları uygulanmamış ve ailelerinden uzak bir cezaevine nakilleri 
yapılmıştır. “Birçoğu Mersin ve Adana'dan gelen dar gelirli aileler, çocuklarını ziyaret 
etmek için 100–120 kilometre gidip geldiklerini, bunun kendileri için sıkıntılı olduğunu 
belirtip, tutuklu ve hükümlülerin Ankara'ya nakledilmesinin ziyaretleri daha da güç hale 
getireceğini söylediler.”8

                                                           
8 

 

http://www.haberler.com/pozanti-daki-cocuk-cezaevinde-nakil-oncesi-aileler-3421402-haberi/ 
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Eğitim Hakkı 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28–29. maddeleri devletlerin fırsat eşitliği temelinde tüm 
çocukların eğitiminden sorumlu olduğunu hükme bağlar. Bu çerçevede Çocuk Hakları 
Sözleşmesi; ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasını, orta ve yüksek öğretim 
süreçlerinin herkese açık hale getirilmesi noktasında da devletleri yükümlü kılar. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri göz önünde 
bulundurularak yapmış olduğumuz internet medyası izlemesi sonucunda; Devletin fiili 
ihlalinin olduğu tespit edilen 1 olayda 1 çocuk etkilenmiştir. 
 
Çocukların eğitim hakkı ve bunun nasıl oluşturulacağı tüm ayrıntılarıyla Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde ortaya konmuştur. Bu konuda devletlere ciddi yükümlülükler getirilerek, 
çocukların gerçek potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri şartları sağlama 
sorumluluğunun devletlerde olduğu belirtilmektedir. 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, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen 
hassasiyetlere uygun bir fiziksel altyapı ve çocuk odaklı bir içerikle desteklenmiş bir 
müfredat oluşturulması gerekliliği kaçınılmazdır. 
 
Eğitim Hakkı ile ilgili; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin eğitim hakkıyla ilgili maddeleri, 
çocuğun anadilinde ve kültürüne uygun bir eğitim hakkına sahip olduğunu ve çocuğun 
sağlıklı gelişimi için bu hakkın koşulsuzca uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu 
hakkın kullanımıyla ilgili hiçbir sürecin devlet tarafından işletilmemesi, milyonlarca 
çocuğun vazgeçilmez olan haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu bağlamda ilgili 
kurumların derhal söz konusu süreçleri işleterek, çocukların eğitim hakkının yeniden 
yapılandırması gerektiği elzemdir.  
 
Raporun kapsadığı dönemde uzun siyasi tartışmalarla, kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak 
bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun TBMM’de kabul edilmiştir. Kanun görüşmeleri sırasında Barış ve Demokrasi 
Partisi tarafından verilen anadilde eğitim önergesi reddedilmiştir.9

AİHM zorunlu din dersi ile ilgili kararında "Türkiye'deki din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersleri tarafsız değildir ve mahkememiz, hükmünü vermeden önce, Milli Eğitim 

 
 
Kanun tasarısının yasalaşması süreci çocukların katılım hakkını yok sayarak işletilmiştir. 
Ayrıca Kanun tasarısı ile ilgili olarak çocuklar ya da çocuk hakları alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerinden de görüş alınmamıştır. 
 
Yine zorunlu din dersi uygulaması Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. maddesinin açık 
ihlalidir. AİHM tarafından 2007 yılında verilen karara rağmen zorunlu din dersi 
uygulaması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 
 

                                                           
9 http://evrensel.net/news.php?id=26134 

http://evrensel.net/news.php?id=26134�


10 

 

Bakanlığı'nın din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının, tarafsız, eleştirel ve çoğulcu 
anlamda konulara bakıp bakmadığı incelenmiştir."10

Eğitim hakkı açısından kız ve erkek çocuklar arasında eğitime erişimdeki eşitsizlik resmi 
yetkililer tarafından da kabul edilmektedir. “Bakan Şahin yaptığı konuşmada 10 yıllık 
iktidarları döneminde kızların okullaşma oranını yüzde 45'den yüzde 68'e çıkardıklarını 
söyledi. Yine iktidarları döneminde kızların üniversite okuma oranının yüzde 14'ten 
yüzde 29'a çıktığını belirten Şahin, çocuk eğitiminde destek için 990 bin kadına da 2,6 
milyar lira maddi destekte bulunduklarını kaydetti.”

 ifadelerine yer vermiştir. 
 

11

Talep ve Öneriler 

 
 

 
1. Türkiye Cumhuriyeti Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 17- 29 ve 30. 

maddelerine koyduğu çekinceyi kaldırmalıdır. 
2. Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Bireysel Başvuru Protokolünü 

imzalamalı ve onaylamalıdır. 
3. Türkiye Cumhuriyeti; Paris ilkelerine uygun, bağımsız, çocuklar tarafından 

ulaşılabilir ve etkili bir mekanizmayı oluşturmalıdır.  
4. Türkiye yeni anayasasında Çocuk Haklarını güvence altına almalıdır. 
5. Yasal mevzuat Sivil Toplum Örgütlerinin de katılımı ile taranmalı ve Sözleşmeye 

uygun hale getirilmelidir. Çocuğa yönelik şiddet yasalarda açıkça suç olarak 
tanımlanmalıdır. 

6. Çocukların kendileri ile ilgili yasama ve planlama süreçlerine katılımı için 
çocuklara uygun ve ulaşılabilir mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

7. Çocukların yaşamlarını sürdürdükleri tüm kamu kurumları ve cezaevleri sivil 
toplum örgütlerinin gözlemine açılmalıdır. 

8. Çocuklar ile ilgili ayrıntılı ve ayrıştırılmış veriler toplanmalıdır. 
9. Zorunlu din dersi uygulamasına son verilmelidir. 
10. Kamuya ait çocuk bakım merkezlerinde barındırılan çocukların dinsel ve dil 

haklarına saygı esas alınarak bu kurumlardaki çocukların anadillerini 
öğrenmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=235282 
11 http://www.toplumsalhafiza.com/HD77464_bakan-sahin-den-kizlarda-okullasma-orani.html 
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İhlal Bilançosunda Esas Alınan Haberler 
 

1. Yaşam Hakkı 
 
 Ölüm 
• Antep'te Soba Faciası: Anne İle 4 Çocuğu Öldü: Antep'te sobadan sızan karbon 

monoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti. 
• 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. 

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

• 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 yitirdi. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

• 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 üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

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

• 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. 

• Evde Çıkan Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Öldü: Hatay'ın Reyhanlı İlçesi’nde 
elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk hayatını 
kaybetti. 

• 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. 

• Antep'te Soba Faciası; 2'si Çocuk 4 Kişi Öldü: Gaziantep'te 8 Şubat 
Mahallesinde çocukları üşümesin diye akşam geç saatte sobayı yakan anne bir 
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süre sonra uykuya daldı. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 
2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 

• 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. 

• 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 hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma devam 
ediyor. 

• Otobüs Kapısına Sıkışan Çocuk Öldü: Foça İlçe Garajı’nda park halinde 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. 

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

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

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

• Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: Manisa'nın Selendi İlçesine 
bağlı Kazıklı Köyünde traktörün önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk 
traktörün kendiliğinden hareket etmesiyle traktörün altında kalarak hayatını 
kaybetti. 

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

• Havalandırma Boşluğuna Düşen Çocuk Öldü: Ordu'nun Fatsa İlçesinde beşinci 
kattan havalandırma boşluğuna düşen 9 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

• Otomobilin Altında Kalan Çocuk Öldü: Karabük’te evlerinin önündeki sokakta 
oyun oynarken otomobilin altında kalan 5 yaşındaki Dilara hayatını kaybetti. 
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• Kamyonun Çarptığı Çocuk Öldü: Adana'nın Yüreğir İlçesinde evlerinin önünde 
oyun oynayan 4 yaşındaki Ümran geri manevra yapan kamyonun çarpması 
sonucu hayatını kaybetti. 

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

• 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. 

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

• 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 bulundu. 

• 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. 

• Kırklareli'de Traktörden Düşen Çocuk Öldü: Kışlacık köyünde, amcası Öner 
Taktay'ın kullandığı traktöre binen Veli Taktay (10) bir süre sonra dengesini 
kaybederek traktörden düşerek hayatını kaybetti. 

• Erzurum'da Başına Buz Kütlesi Düşen Çocuk Öldü: Erzurum'da arkadaşlarıyla 
birlikte evlerinin önünde oyun oynarken başına buz sarkıtı düşen 11 yaşındaki 
çocuk hayatını kaybetti. 

• 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. 

• Tüfekle Oynayan Çocuk Kardeşini Öldürdü: Alanya İlçesi’ne bağlı 
Deretürbelinas Köyü’nde 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 yerinde hayatını 
kaybederken abisi K.G, gözaltına alındı. 

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

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

• Gölete Düşen Çocuk Boğuldu: İstanbul Maltepe'de arkadaşlarıyla geldiği göletin 
kenarında 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. 

• 16 Yaşındaki Göktuğ, Kazada Öldü: Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde 
babası ile tartıştıktan 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. 

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

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

• 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. 

• Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Öldü: İzmir - Konak İlçesi Yenişehir 
Semtinde evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk ticari taksinin 
çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede bir hafta süren tedaviye rağmen 
kurtarılamadı. 

• 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. 

• 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 müdahalelere rağmen çocuklar hayatını kaybetti. 

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

• 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. 

• 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 Demiz'in cenazesine yaklaşık 3 saat süren çalışmanın 
sonunda ulaşıldı.  

• Buz Tutan Gölet’e Düşen Çocuk Bulundu: Kütahya'nın Simav İlçesi’nde Kınık 
Köyü İlköğretim 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. 

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

• 4 Yaşındaki Çocuk Gripten Mi Öldü: Antalya'da gribal enfeksiyona yakalanan 4 
yaşındaki Zübeyde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde küçük çocuğun ölüm 
nedeni gribal enfeksiyona bağlı yüksek ateş ve ishalden kaynaklandığı öğrenildi. 

• 5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Öldü: Annesi mutfakta kendisine süt 
hazırladığı sırada 5. kattaki evlerinin penceresine çıkan 5 yaşındaki çocuk 
dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

• Cinnet Geçiren Öğretmen 3 Çocuğunu Öldürdü: Diyarbakır'da psikolojik 
tedavi gören öğretmen 33 yaşındaki N.S, bu sabaha karşı eşi ve 3 çocuğunu 
bıçakla öldürdükten sonra, oturduğu binanın dördüncü katından atlayarak 
intihara kalkıştı. 
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• 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 olduğu öğrenildi. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu 
yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

• 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. 

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

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

• Antalya'da Trafik Kazası; 1 Ölü–1 Yaralı: Korkuteli'ne bağlı Sülekler Köyü 
İlköğretim Okulu’nda taşımalı olarak öğrenim gören İsmail Sarı (12) ve Volkan 
Sarı (8) kardeşler, Sülekler Yaylası’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. 

• 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. 

• 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. 

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

• Hastane Bahçesinde Göz Göre Öldürdüler: Şırnak’ın İdil İlçesi’nde bulaşıcı 
menenjit hastalığına yakalanan 2 yaşındaki Muhammet Erşek, götürüldüğü 
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yer yokluğu nedeniyle alınmayınca, 
hastane bahçesindeki ambulansta can verdi. 

• 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 
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çocuklarının PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 
eylem yapmış olabileceğini belirtiyor. 

• Fatih'te Çıkan Yangında 1 Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Fatih 
Küçükpazar'da 3 katlı binada 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. 

• 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 kavgaya 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. 

• 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. 

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

• Gaziantep'te Soba Zehirlenmesinde Bir Çocuk Öldü: Gaziantep'te sobadan 
sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Burcu Çoban hayatını 
kaybetti. Burcu Çoban'nın annesi ve 10 yaşındaki kardeşi de yoğun bakımda 
yaşam mücadelesi veriyor. 

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

• 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. 

• 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 yaşındaki H.C., av tüfeği ile intihar etti. 

• Freni Patlayan Servis Aracı Şarampole Yuvarlandı; 3 Ölü: Balıkesir'in 
Savaştepe ilçesinde, taşımalı eğitime öğrenci götüren servis midibüsü şarampole 
uçtu. Kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti, 20 öğrenci yaralandı. 

• 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. 

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

 
 
 Yaralı 
• 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. 

http://www.radikal.com.tr/index/Anadolu�
http://www.haberler.com/gaziantep/�
http://www.sabah.com.tr/index/ogrenci_servisi�
http://www.sabah.com.tr/index/tir�
http://www.sabah.com.tr/index/carpisti�
http://www.sabah.com.tr/index/ogrenci_servisi�
http://www.sabah.com.tr/index/tir�
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• Çocukların Ateşle Oyunu Faciaya Dönüştü: Mersin'de 2 kardeşin çakmakla 
oynarken çıkardığı yangında, baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, anne 
dumandan zehirlendi. 

• 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 sonucu E.K.'nin sağ 
başparmağının koptuğu, R.İ.'nin ise saçlarının yandığı öğrenildi. 

• Ümraniye'de Gölete Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı: Yukarı Dudulu 
Osmangazi Korusu'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. 

• Başına Kiremit Düşen Kız Çocuğu Yaralanma: Afyonkarahisar'da merkez üssü 
Hocalar İlçesi 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 sonucu yaralandı. 

• 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. 

• 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. 

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

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

• 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. 

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

• 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. 

• Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı: Eskişehir'de yolun karşısına geçmek 
isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Gökhan hastaneye kaldırıldı. 

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

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

• 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. 
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• 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. 

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

• Bodrum'da Soba Patladı 2 Çocuk Yaralandı: Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde, 
katalitik sobadan sızan gazın patlaması sonucu anne ve 2 çocuğu hafif yaralandı. 

• 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. 

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

• 6 Çocuk Baldıran Otundan Zehirlendi: Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı 
Beyköy'de yaşayan 6 çocuk arazide oyun oynamak üzere evlerinden ayrıldı. 
Arazide baldıran otunu toplayıp yiyen çocuklar rahatsızlanınca hastaneye 
kaldırıldı. 

• 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 anneleri tarafından dışarı çıkartılarak olay yerine gelen 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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

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

• 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 derinlikteki kuyuya düştü. 

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

• Havaalanında Arbede! Bir Kızın Bacağı Kırıldı: CEV Kadınlar Voleybol Avrupa 
Şampiyonlar Ligi Final maçında RC Cannes'ı 3-0'lık galibiyetle deviren 
Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol 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 verirken polis amiri 12 yaşındaki taraftarı itekledi ve engellemeye 
çalıştı. Bunun üzerine taraftarlar duruma tepki gösterdi. 

 
2. Çocuğun Korunması Hakkı 

 
 Erken/Zorla Evlilik 

http://www.sabah.com.tr/index/tir�
http://www.sabah.com.tr/index/ogrenci_servisi�
http://www.sabah.com.tr/index/tir�
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• 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. 

• 13 Yaşındaki Geline Gözaltı: Gaziantep'in Nizip İlçesi’nden Şanlıurfa’nın Birecik 
İlçesi’ne giden 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. 

• 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 yargılanmak üzere serbest 
bıraktı. 

• 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 gönderilen 16 yaşındaki "çocuk gelin" ise polis 
baskınıyla son anda kurtarıldı. 

• Çocuk Gelinin 2. Evliliğiymiş: Gaziantep Nizip’te 1,5 aylık bebeğini hastaneye 
götürdüğünde 13 yaşındayken resmi nikâhsız evlendirildiği ve kocası tarafından 
dövülüp evden kovulduğu ortaya çıkan A.Y.’nin, 12 yaşındayken bir evlilik daha 
yaptığı belirlendi. 

• Yardım Çığlığını Asker Duydu: Babasının 5 bin TL karşılığında evlendirmek 
istediği 15 yaşındaki kız çocuğu jandarmayı arayıp "asker abi beni kurtarın" dedi. 
Çocuk gelinin çığlığını duyan jandarma kına gecesini basarak kızı kurtardı. 

• 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. 

• Sakarya'da Kız Çocuğuna İşkence İddiası: Söğütlü’de birlikte yaşadığı kişinin 
ve yakınlarının işkencesine maruz kaldığı öne sürülen 16 yaşındaki kız hastanede 
tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde vücudunda yanık izleri ve morluklar 
tesit edildi. 

• 12 Yaşında Sahte Evrakla Doğum: Gaziantep’te özel bir hastanede 12 yaşındaki 
kız çocuğunun 16 yaşındaki C.’nin kimliğiyle doğum yaptığı ortaya çıktı. Küçük 
kızın 11 yaşındayken 16 yaşındaki B.’yle evlendirildiği tespit edildi. 

 
 Cinsel İstismar 
• Antalya'da Bir Çift Kendi Öz Kızlarına Silah Zoruyla Tecavüz Etti: Antalya'da 

bir çift öz kızlarına ve kızlarının sınıf arkadaşlarına cinsel istismarda bulunmak 
ve tecavüz etmek suçlarından tutuklandı. Çift her bir çocuk için en az 15 yıl hapis 
istemiyle yargılanıyor. 

• Öğretmene Kız Öğrencisini Taciz Etmekten Gözaltı: Kütahya'nın Emet 
İlçesi’nde bir ilköğretim 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. 

• 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 
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zorla götürdükleri bir çatı katında tecavüz etti. Bu durumu öğrenen sınıf 
arkadaşlarından biri ise kendisi ile beraber olmak için küçük kıza şantaj yaptı. 

• 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 kandırarak bir yıl ilişkisini sürdürdü. 

• Tecavüze Uğrayan 13 Yaşındaki Kız İntihara Kalkıştı: Sakarya’da 4 ay önce 
tecavüze uğrayan 13 yaşındaki kız, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 
2 kişinin tahliye olduğunu öğrenince, ilaç içerek intihara kalkıştı. 

• 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. 

• Çocuk Geline İşkence Ve Cinsel Taciz: Ankara'nın Altındağ İlçesi’nde yaşayan 
S.B. (16), teyzesinin 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. 

• 4 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz İddiası: İzmir'in Gümüldür İlçesi’nde  15 yaşındaki 
A.A., komşusunun oğlu 4 yaşındaki B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 
Mahkemeye sevk edilen A.A. tutuklandı. 

• 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. 

• Liseli Kıza Tecavüz Ettiler: Bursa’da internet aracılığıyla tanıştığı 16 yaşındaki 
lise öğrencisine davet ettikleri evlerinde alkol aldıktan sonra tecavüz eden iki kişi 
tutuklandı. 

• Çocuk Mahkûma Tecavüz Dehşeti: Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Çocuk 
Koğuşunda 3 tutuklunun 1 tutukluya tecavüz davasından 12’şer yıl hapis cezası 
verildi. 

• Lise Öğrencisine Tecavüz Edip Hamile Bıraktı: Bolu'nun Dörtdivan İlçesi’nde, 
evine gitmeyen 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. 

• Tecavüz Etmedim Rızasıyla Seviştik: Samsun’da aile baskısıyla evden kaçan 14 
T.S. erkek arkadaşının evinde kaldı. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan T.T 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

• Herkes Suskunları Oynuyor: Bartın merkeze bağlı bir köyde yaşayan 14 
yaşındaki ilköğretim öğrencisi bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla kentte 22 
kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 16’sı tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

• Okul Müdürü Öğrencisini Hamile Bıraktı, Kürtaj Yaptırdı: Isparta’nın bir 
ilçesindeki Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü evli ve 3 çocuk babası H.A.A.’dan 
hamile kalan 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.Y., Isparta’da gizlice kürtaj 
yaptırarak bebeğini aldırdı. Olayın ortaya çıkması üzerine okul müdürü 
tutuklandı. 

• Rezaleti Eşi Ortaya Çıkardı: Isparta’nın Eğirdir İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde 
edebiyat öğretmeni olan eşi B.S.’nin öğrencisiyle girdiği ilişkinin DVD 
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görüntülerini tesadüfen bulan G.S., kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. Vali Memduh Oğuz, "Öğretmeni açığa aldık, soruşturma yapılıyor" dedi. 

• '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. 

• Dink Cinayeti Davasından Beraat Etti, Tecavüzden Yakalandı: Agos Gazetesi 
Genel Yayın 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. 

• Facebook'tan Tanıştığı 15 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti: İzmit’te sosyal 
paylaşım sitesi Facebook üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki kıza köprü altında 
tecavüz ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Gürel T. tutuklandı. 

• Korgun Sevgi Evlerinde Kalan Ve Devlet Koruması Altında Bulunan İki Kız 
Çocuğuna 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. 

• 300 Rezil Adam: Y.Ö., ismindeki hafif zekâ geriliği bulunan 15 yaşındaki erkek 
çocuk, travma nedeniyle ailesi tarafından 17 Ocak günü Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Çocuk ve 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. 

• 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 kişiden yaşları 16 ile 17 olan 7′sı tutuklu 10 çocuğun 
29′ar yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. 

• 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 yaptırdıktan sonra, doğan bebeği çuvala koyup nefessiz kalmasını 
sağlayarak öldürdü. 

 
 Cinsel Sömürüye Alet Edilme 
• "Çocuk Anne" Doğum Yaptı: Adana'da annesi tarafından 5 TL karşılığında fuhuş 

amaçlı erkeklere satıldığı öne sürülen 13 yaşındaki F.H. bebeğini doğurdu. 
Yapılan DNA testinde bebeğin, olayla ilgili gözaltına alınan zanlılara ait olmadığı 
ortaya çıktı. 

• Bir N.Ç Olayı Daha... 14 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz: Karaman'da 14 yaşındaki 
K.Ç. annesi 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. 

 
 Şiddet 
• 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 

http://www.haberturk.com/etiket/tecavüz�
http://www.magazinmedya.net/her-telden/facebookta-tanisti-tecavuze-ugradi.html�
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rehber öğretmene anlatan E.A'ya Muş Devlet Hastanesi Acil servisinde 2 günlük 
rapor verildi. 

• 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 anlatırken gözyaşlarına boğuldu. 

• Dayak Kurbanı Edanur Ameliyat Oldu: Giresun'da "sürekli ağladığı" 
gerekçesiyle babası tarafından defalarca dövülen 10 aylık Edanur bebek ağır 
yaralandı. 

 
 İhmal- İstismar 
• 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 

• 5 Yaşındaki Çocuğu Kaçıran Kadın Yakalandı: İstanbul'da ailesiyle beraber 
çadırda yaşayan 5 yaşındaki çocuk çadıra dönmeyince ailesi polise haber verdi. 
Yapılan kontrollerde Bakırköy İlçesinde 5 yaşındaki çocuğu kaçıran kadın 
yakalandı. 

• Çocuklar Kime Emanet: Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğüne bağlı 
Turgutlu çocuk evinde kalan 6 çocuğa bakıcılık yapan 26 yaşındaki H.T.'nin 
altlarına kaçıran 2 çocuğa dışkılarını yalattırdığı iddia edildi. 

• 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 almasıyla sona erdi. Herhangi bir 
yaralanma yaşanmayan olayda, psikolojisi bozulan bazı öğrenciler tedavi altına 
alındı.  

• “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. 

 
3. Çocuğa Özgü Adalet Sistemi 

 
 Gözaltına Alma 
• Miting Sonrası 11 Çocuk Gözaltına Alındı: Batman'da BDP İl Başkanlığı 

tarafından düzenlenen ve Selahattin Demirtaş'ın katıldığı 15 Şubat protesto 
mitingi öncesi ve sonrası gergin anlar yaşandı. Miting sonrası 11 çocuk gözaltına 
alındı. 

• 4 Çocuğa Karakolda İşkence: Mersin'de gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet 
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan çocuklar karakolda polisler tarafından 
işkence gördüklerini söylediler. 

• Aydın'da 11 Çocuk Gözaltına Alındı: KCK soruşturması kapsamında yapıldığı 
belirtilen operasyonda, evlerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 11 
kişinin çocuk olduğu öğrenildi. 

• Manisa'da Roboski Protestosu: 4'ü Çocuk 6 Gözaltı: Manisa'da, Uludere'de 
yaşanan katliamı protesto etmek için yürüyen gençlere polis müdahale etti. 
Müdahale ile başlayan olaylarda 4'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı. 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ogretmenler.gunu/831/index.html�
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• Batman'da Gösteriye Katılan 5 Çocuk Gözaltına Alındı: Batman'da, BDP'li 
kadınların yaptığı 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. 

• 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı: İstanbul’da Uludere Katliamını protesto 
etmek için Bağcılarda düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle 15 yaşındaki bir 
kız çocuğu sabah evi basılarak gözaltına alındı. 

• 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. 

• Testere Çalan Çocuklar Gözaltında: Konya'nın Seydişehir İlçesi’nde bir evden 
araba aküsü ve elektrikli testere çaldıkları iddiasıyla 3 çocuk gözaltına alındı. 

• 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. 

• KCK’de 3’ü Çocuk 10 Gözaltı: Adana'da, Newroz öncesi İl Jandarma 
Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, PKK’nin şehir yapılanması KCK adına 
sokak eylemleri yapma hazırlığında olduğu öne sürülen 3'ü çocuk 10 kişi 
gözaltına alındı. 

 
 Tutuklama 
• Üç Çocuk Örgüt Üyeliğinden Tutuklandı: Mardin Nusaybin İlçesi’nde dün gece 

düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 3'ü çocuk 4 kişi tutuklandı. 
• 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" iddiasıyla tutuklandı. 

• 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. 

• İzmir'de 6 Çocuk Tutuklandı: İzmir ve birçok İlçesi’nde Newroz öncesi evlere 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 çocuğun mahkeme tutuklanmasına karar 
verdi. 

• Mersin'de 5 Çocuk Tutuklandı: Mersin'de Merkez Toroslar İlçesi Demirtaş 
Mahallesi'nde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 5 çocuk, emniyetteki 
işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. 5 çocuk gösterilere 
katıldıkları iddiasıyla tutuklandı. 

• Kızıltepe’de 2 Çocuk Tutuklandı: Mardin'in Kızıltepe İlçesi’nde eş zamanlı 
olarak düzenlenen 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 tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" ve Örgüt üyeliği" 
suçlaması ile tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

• 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. 
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• 17 Yaşındaki Çocuğa 70 Yıl Hapis İstemi: Akdeniz İlçesi’nde ikamet eden Siirt 
Pervari nüfusuna 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. 

 
 Ceza 
• 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. 

 
4. Eğitim Hakkı 
• 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. 
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