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GİRİŞ  

 
 
 
"Zamanın bütün yaraların ilacı olduğu büyük bir yalan. Zaman öldürülmüş bir çocuğun yaralarını 
iyileştiremez" 
          Yaşar Kemal 
 
 
 
2011 yılından bu yana hazırladığımız Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu’nun 4.'sü elinizde. Her yıl gibi bu 
yıl da raporu hazırlarken ulaşabildiğimiz yaşam hakkı ihlalleri sayısının elbette ki azalacağını umduk, 
ama ne yazık ki öyle olmadı.  
 
Mart ayında kaybettiğimiz Yaşar Kemal onca edebi değeri olan eserinin yanı sıra bizim için çok özel bir 
kitabı bırakarak ayrıldı yeryüzünden: "Çocuklar da İnsandır".  
 
Gündem Çocuk Derneği kuruluşundan bu yana yani 10 yıldır, çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin en 
önemli sebebinin çocukların hak ve özgürlükleri olan birer "insan" olarak algılınmaması olduğunu 
söylüyor. Yaşam Hakkı ihlalleri için de durum öyle...  Çocukların varlığı "geleceğe" ötelendikçe, 
bugünün önceliği olamadıkça, bugüne ilişkin gereksinimleri dikkate alınmadıkça, hak ve özgürlüklerini 
yaşama talepleri engellendikçe Türkiye'de çocuklar zaman geçse de ölmeye devam edecek... 
 
Bu yıl raporumuzdaki rakam geçen yıla oranla büyük bir değişiklik göstermedi. Bu durum Türkiye’de 
ne yazık ki azalmayan ve belki de artan çocukların yaşadıkları yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, 
ırkçılığın, şiddetin sonucu olarak karşımızda duruyor.  
 
2013 yılında polis tarafından gaz fişeği ile yaşam hakkı ihlaline uğrayan 15 yaşındaki Berkin Elvan için 
Yaşar Kemal yazmıştı. Biz de bugüne değin yaşam hakları ihlall edilen tüm çocuklar için tekrar 
ediyoruz: "Zamanın bütün yaraların ilacı olduğu büyük bir yalan. Zaman öldürülmüş bir çocuğun 
yaralarını iyileştiremez»  
 
Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz ki çocuk ölümlerinin çaresi zaman değil, çocukları hak ve 
özgürlükleri olan bireyler olarak algılayan bütüncül bir çocuk poiltikası.  
 
Gündem Çocuk Derneği olarak hak ihlalleri raporlarımızı, konuyu görünür kılarak, kamuoyunun 
dikkatini çekmek ve devletin yükümlülüklerini hatırlatmak amacıyla hazırlıyoruz. Çocuk haklarına 
ilişkin politikalarda, otoritelerin tutum ve davranışlarını değiştirmede olumlu yönde etki sağlaması 
için yaygınlaştırıyoruz.  
 
Umudumuz ve çabamız bu tür raporların bir daha hazırlamamızın gerekmediği bir dünya için…  
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YÖNTEM 
 
Türkiye pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları alanında da izleme ve raporlama yapabilmek 
için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın çok zor olduğu bir ülke. Sistematik ve 
güvenilir veri eksikliği izleme ve raporlamayı zorlaştırıyor. İzleme ve raporlamanın eksikliği de insan 
hakları ihlallerine yol açan sorunu, sorunun sebeplerini ve boyutunu görünmez kıldığı için, çözümü 
geciktiriyor ya da imkansız kılıyor. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen insan hakları ihlallerinin 
görünür kılınmasında eldeki kısıtlı veriler kullanılarak yazılacak raporlar önemini yine de koruyor. 
 
İnsan hakları örgütleri için yerel ve yaygın basın kuruluşlarının haberleri, bu haberler ile ilgili yapılan 
derinlemesine incelemeler, kendilerine doğrudan ulaşan başvurular bu raporlarda temel kaynakları 
oluşturuyor. Elinizdeki rapor da aynı kısıtlı çerçeve içinden Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı ile ilgili 
resmi görünür kılmayı hedeflemektedir.  
 
Türkiye’de söz konusu yaşam hakkı ihlali olunca resmi kurumların elinde resmin tamamını bize 
verebilecek istatistiki veriler olsa da, bu veriler sayı olmaktan öteye gitmiyor. Bu durum yaşam hakkı 
ihlal edilen her bir kişiyi,  birer sayıya indirgerken, diğer taraftan ihlalin gerekçesi, nasıl gerçekleştiği, 
sonuçlarının neler olduğu konularında bizlere bilgi sağlamaktan yoksun oluyor.  
 
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 hala pek 
çok engel bulunuyor. Ancak insan hakları örgütlerinin tüm engellere karşın eldeki kısıtlı verileri 
kullanarak da olsa hazırladıkları düzenli raporlar, onların savunuculuk gücünü artırıyor.  
 
İnsan hakları örgütleri için yerel ve yaygın basın kuruluşlarının haberleri, bu haberler ile ilgili yapılan 
derinlemesine incelemeler ve kendilerine doğrudan ulaşan başvurular raporlara temel kaynak 
oluşturuyor.  
 
Elinizdeki bu rapor da aynı kısıtlı çerçeve içinden Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı ile ilgili resmi 
görünür kılmayı hedeflemektedir.  
 
Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı-2014 Raporu’ndaki veriler, pek çok kaynağa dayanarak ve olanaklar 
dahilinde en derin tarama yapılarak derlendi: 
1- Yaygın basın ve internet gazetelerinden yapılan taramalar,  
2- Basın taraması ile haberdar olunan vaka ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, vakanın 
meydana geldiği yerdeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiler, 
3- Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Meclisi’nin 
yayımladıkları raporlar ve basın açıklamaları  
 
Tahmin edebileceğiniz gibi 2014 yılında çocuğun yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili haberler, çok özel 
vakalar hariç görünür haberler değil. Çok sınırlı durumda yazılı basında, çoğunlukla da 3. sayfa haberi 
olarak yer alıyor. Daha yaygın olarak ise haber sitelerinde ya da gazetelerinde, yerel haber sitelerinde 
kendine yer bulabiliyor. Bu haberlerin de hızla tüketiliyor olmasından kaynaklı fikri takip eksikliği, 
medyaya yansıyan haberlerin hepsine ulaşmanın mümkün olmaması, pek çoklarının hiçbir zaman 
yayınlanmaması kısıtlı bir veri havuzundan yararlanılmasını beraberinde getiriyor. Referans alınan 
basın haberlerinin yeterli bilgi içermemesi, vakanın fikri takibinin yapılmaması gibi konular da vakaları 
değerlendirmeyi güçleştiriyor. Basında yer alan vakalar ile ilgili başka kaynaklardan daha fazla bilgiye 
ulaşmak ise her vaka için mümkün olmuyor. 
 
Bunlar bir yandan kısıtlı ve yetersiz bir çerçeveyi işaret etse de diğer yandan gerçek durumun olandan 
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çok daha vahim olduğuna işaret etmektedir. Zira elimizdeki verileri buzdağının görünen kısmı olarak 
değerlendirmek yanlış olmayacaktır.  
 
Raporun yazımı sırasında, yaşam hakkı gibi çerçevesi oldukça geniş olan temel bir insan hakkının ele 
alınmasının çeşitli güçlükleri yaşanmıştır. Bu durum raporun çerçevesini sınırlama zorunluluğu 
doğurmuştur. Bu sınırlama kesinlikle yaşam hakkının kapsamını daraltacak biçimde algılanmamalıdır.  
 
Bu rapor, yaşam hakkı ile ilgili olarak, sınırlandırılmış bir çerçeve içinde, kısıtlı kaynaklardan ulaşılan 
bilginin derlendiği bir tablo sunmaktadır. Rapor, çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili mevcut 
durum hakkında en az çizgisini çizmekte ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğuna işaret 
etmektedir.   
 
Raporun yazımında referans alınan çerçeve aşağıda belirtildiği gibidir. Raporun değerlendirilmesi bu 
çerçeve dikkate alınarak yapılmalıdır: 
 
1- Raporun kapsadığı tarih aralığı 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014’tür. Rapora yansıyan sınırlı sayıda 
vakada, ölüme neden olan olayın gerçekleştiği tarih 2013 yılı içinde kalmaktadır. Ancak ölüm tarihleri 
2014 yılındadır.  
 
2- Raporda yer alan veriler, özel bölüm hariç,  ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri ile sınırlıdır. 
Aynı ya da benzer olaylarda yaralanan, sakat kalan çocuklar ile ilgili vakalar rapora dahil edilmemiştir. 
Ölümle sonuçlanmasa da pek çok yaralanma vakası da doğrudan yaşam hakkına yönelik ihlal 
girişimleridir.   
 
3-Raporun referans aldığı çocuk tanımı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 
tanımladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği üzere 0-18 yaş arası bireylerdir.  
 
4- Doğum öncesi meydana gelen vakalar rapor kapsamına alınmamıştır. Zorla düşük, hamilelik 
sırasında meydana gelen olaylar vb. sebebi ile ölümler yaşam hakkı ihlali olmakla birlikte 
değerlendirme güçlüğü ve veri sıkıntısı sebebiyle rapor kapsamına dahil edilmemiştir. Ancak doğum 
sırasında gerçekleşen vakalar ile (erken) doğuma neden olan bir olayın ardından gerçekleşen ölümler 
rapora dahil edilmiştir.  
 
Rapor kapsamında yaşam hakkı ihlalleri iki başlık altında gruplanmıştır: 
A – Devlet Eliyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Negatif Yükümlülüğünü Yerine 
Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri)  
Bu başlık altında devletin yaşam hakkını ihlal etmeme yükümlüğünü yerine getirmemesi sebebiyle 
ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri derlenmiştir. Bu kategorideki ihlaller 
aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Devlet kurumlarında ve/veya kamu personeli 
eliyle/ihmaliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. 
- Toplumsal Olaylar Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri 
- Yargısız İnfaz Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri 
- Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri 
 *Sağlık Hizmeti Alırken 
 *Eğitim Hizmeti Alırken 
 * Bakım Hizmeti Alırken 
 * Kapatılma ve Alıkonma Yerleri 
 * Spor Etkinlikleri Sırasında 
 * Sokakta 
B- Devlet Önlem Almadığı İçin Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Pozitif Yükümlülüğünü 
Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri)  



8 
 

Devletin düzenleme, denetleme gibi yollarla yaşam hakkının ihlalini engelleme yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri aşağıdaki başlıklarda 
ele alınmıştır. 
- Karşıt Gruplar Arasındaki Silahlı Çatışmalar 
- Çocuk Evlilikleri 
- Şiddet Sebebi ile Yaşam Hakkı İhlalleri 
 * Ev İçi Şiddeti 
 * Akran Şiddeti  
 * Çocuk Cinayetleri 
 * Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 
- İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 
- İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 
 * Trafik Kazaları 
 * Ev İçi Fiziksel güvenlik/Ev Kazaları 
 * Yangınlar 
 * Soba Gazı Zehirlenmeleri 
 * Uyuşturucu Kullanımı 
 * Elektrik ve Yüksek Gerilim Çarpmaları 
 * Kentsel ve Kırsal Açık Alanda Yaşanan Olaylar 
 * Diğer 
- İş Cinayetleri  
 * Çocuk İşçi Ölümleri 
 * İş Yeri Kazaları 
- Afetler 
- Mülteciler 
 * Yargısız İnfaz 
 * Geçiş Yaparken 
 * İş Cİnayetleri 
 * Mayın 
 * Barınma Merkezleri 
 * Diğer 
- Türkiye'deki Yabancılar 
 
Yukarıdaki tasnif elbette pek çok sınır durum için tercihte bulunmamızı gerektiriyor her yıl. Sözgelimi 
bu yıl da mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların kentsel ve kırsal açık alanda boğulma veya 
zehirlenme sonucu gerçekleşen ölümlerine, bu ölümlerin mevsimlik işçi olarak çalışmasalar 
gerçekleşmemiş olacağı kabulünden yola çıkarak işçi ölümleri içinde yer verdik. Ya da eğitim hizmeti 
alırken gerçekleşen ölümlerin arasında öğrencilerin okula gelip giderken veya okuldan taşınması 
sırasında gerçekleşen trafik kazalarını da dahil ettik. 
 
Bu  yıl “Mülteciler” başlığı içerisinde Türkiye sınırları içindeyken ölen çok sayıda çocuğun tamamına 
yer veremedik. Özellikle Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan çocukların da kaldığı 
kampların -ki buralar da alıkonulma mekanları olarak tanımlanmaktadır-  sivil toplum örgütlerinin 
ziyaretine açık olmaması, burada yaşanan hak ihlallerine karşı bilgimizin son derece sınırlı kılmaktadır. 
 
Ancak Mülteci çocukların yaşadıkları hak ihlalleri sınırlı da olsa basına yansıyabildi. Bunları da özellikle 
tasniflemek istedik ki mülteci çocukların yaşadıkları ihlaller daha açık bir şekilde görülebilsin. 
 
Bu yıla özel olarak eklediğimiz bir bölüm de "Uyuşturucu Kullanımı". Bu yıl basına da yansıyan madde 
kullanımı nedeniyle yaşanan ölümler de yine devlet etkili önlemler almadığı için yaşanıyor. Bu bölümü 
koymaktaki amacımız konuya dikkat çekmek.  
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Bir başka yeni başlığımız ise “Çocuk Evlilikleri”. Biz biliyoruz ki çocukların zorla evlendirilmeleri bir 
insan hakkı ihlalli. Ancak bu evlilikler çocukların yaşamlarını da tehlikeye atıyor. Sayı olarak 
raporumuza çok azını yansıtabildik ama yine konuyu görünür kılmak amacıyla bu bölümü eklemeye 
karar verdik. 
 
Yukarıda açıkladığımız gibi bu ve benzeri raporların, ihlallerin görünür olmasına ve sonuç olarak da 
azalmasına katkı sağladığı inancındayız.  
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2014 YILINDA EN AZ 627 ÇOCUK YAŞAM HAKKI İHLALİNE UĞRADI 
 

DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
 
Olay  Sayı 

TOPLUMSAL OLAYLARDA YAŞAM HAKKI iHLALLERİ 8 

YARGISIZ İNFAZ 2 

KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ SEBEBİYLE YAŞAM 
HAKKI İHLALLERİ 
- Sağlık Hizmeti Alırken, 9 
- Eğitim Hizmeti Alırkeni  10 
- Bakım Hizmeti Alırkeni, 1 
- Kapatılma Ve Alıkonma Yerleri , 2 
- Spor Etkinlikleri Sırasında, 5 
- Sokakta , 1 

28 

TOPLAM 38 

 

DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI 
İHLALLERİ  
 
Olay  Sayı 

KARŞIT GUPLAR ARASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA 9 

ÇOCUK EVLİLİKLERİ 5 

ŞİDDET SEBEBİYLE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
- Ev İçi Şiddet, 25 
- Akran Şiddet,  10 
- Çocuk Cinayetleri, 20 

 

55 

BİREYSEL SİLAHLANMA  20 

İNTİHAR  23 

İHMAL NEDENİYLE ÖLÜMLER  
- Trafik Kazaları, 152                   
- Ev İçi Fiziksel Güvenlik/Ev Kazaları, 55 
- Yangın, 12 
- Soba Gazı Zehirlenmeleri , 4 
- Uyuşturucu Kullanımı, 9 
- Elektrik Ve Yüksek Gerilim Çarpmaları, 8 
- Kentsel Ve Kırsal Açık Alandaki Olaylar, 127  
 - Diğer, 5 

372 

İŞ CİNAYETLERİ 
- Çocuk İşçi Ölümleri, 53 
- İş Yerinde Gerçekleşen Ölümler, 8 

61 

AFETLER 3 

MÜLTECİLER 
- Yargısız İnfaz, 4 
- Geçiş Yaparken , 6 
- İş Cinayetleri , 4 
- Mayın, 2 
- Barınma Merkezleri , 4 
- Diğer, 18 

38 

TÜRKİYEDE'Kİ YABANCILAR 3 

TOPLAM 589 

 

TOPLAM EN AZ 627 ÇOCUK 
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1. DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
 

1.1. TOPLUMSAL OLAYLARDA YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
Berkin Elvan (15) 
Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından atılan göz yaşartıcı 
gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine 269 gün boyunca komada kalan 15 yaşındaki Berkin 
Elvan hayatını kaybetti. 
 
İbrahim Aras (15) 
Dİyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanılanların protesto edildiği sırada kafasına gaz fişeği isabet eden 15 
yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti.  
 
Yusuf Çelik (17)  
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Kobane'de yaşanılanların protestoları sırasında polisin ateş açması 
sonucunda yaşamını kaybetti.  
 
Davut Nas (17)  
Siirt’te Kobane'de yaşanılanların protestoları sırasında polisin ateş açması sonucunda hayatını 
kaybetti.  
 
Baver Şeyhanlıoğlu (18)  
Diyarbakır’da Kobane'ye yönelik saldırıları protestoları sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralanan 
Baver Şeyhanlıoğlu yaşamını kaybetti.  
 
Abdullah Akkulu (18) 
Yapımları devam eden kalekol inşaatlarına karşı Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde protesto eylemleri yapan 
gruplara askerler tarafından gerçek mermili silahlarla açılan ateş sonucunda 18 yaşındaki Abdullah 
Akkulu yaşamını kaybetti. 
 
Rojhat Özdel (18) 
Hakkâri Yüksekova İlçesi’nde 2013 yılında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 3 kişiyi anmak 
amacıyla eylemlerde gruba polisin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Rojhat Özdel yaşamını yitirdi.  
 
Abdülkadir  Çakmak (17) 
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 16 Aralık 2014’te protesto eylemine müdahale eden polisin açtığı ateş 
sonucu 17 yaşındak, Abdülkadir (Kadri) Çakmak başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaşamını 
yitirdi. 
 

1.2. YARGISIZ İNFAZ  
Furkan Çavuş (14) 
Çobanlık yapan Furkan Çavuş’un hayvanlarına 16 Temmuz günü Erzurum Palandöken’de hayvanlarını 
otlattıktan sonra dönerken hayvanlarına otomobil çarptı. Furkan kaza yüzünden çıkan kavga üzerine 
olay yerine gelen polis tarafından vurularak yaşamını kaybetti. 

İsmail Özkan (14) 
Kilis’e bağlı Duruca köyü karşısındaki mayınlı alandan babasıyla kaçarak geçmeye çalışan 14 yaşındaki 
İsmail Özkan, sınır birliklerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak hayatını kaybetti. 
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1.3. KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ SEBEBİYLE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
1.3.1. SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN  
Duran Laçin (9) 
Yozgat’ta babasının yanında çobanlık yaparken kuduz tiklinin ısırdığı çocuk kaldırıldığı hastanede 22 
gün hayat mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi.  
 
Ulaş Uylaş (4) 
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, yüksek ateş sebebiyle Tatvan Devlet hastanesine götürülen Ulaş Uylaş, 
hastanede uzun bir süre muayene edilmeden bekletildikten sonra hayatını kaybetti.  
 
Zeynep Sevil Mustak (16 Ay) 
Kalp damarlarının ters olduğu teşhisiyle  tedavi gören 16 aylık Zeynep Sevil Mustak geçirdiği kalp 
ameliyatı sonrası damarında pıhtı oluştuğu için her gün kan sulandırıcı iğneye başlandı. 6 Eylül günü 
nöbetçi hemşire tarafından yapılan  iğnenin ardından yaşamını kaybetti. Baba çocuğun ölümünden 
önce yapılan iğnenin her zamankinden fazla olduğunu fark ettiiğini belirtti.  
 
Muharrem Taş (1,5 yaş)  
7 Şubat 2014’te, Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü Çeli Mezrası’nda 1,5 yaşındaki 
Muharrem Taş yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Aile, mezra yolunun kardan 
kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri telefonla arayarak yardım 
istedi. Ancak görevliler gelmeyince Muharrem Taş hayatını kaybetti. Yolların kapalı olması nedeniyle 
hastaneye götüremedikleri için öldüğünü öne süren ailesi Taş ailesi; Karayolları, Sağlık Ekipleri ve 
Karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
Berat Açar (4)  
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve Erzurum'da tedavi altına alınan 4 
yaşındaki çocuk kuduz sebebyile hayatını kaybetti.  

Rabia Ünek (4 ay) 
 4 aylık Rabia Ünek Çorlu'da sağlık ocağında olduğu aşıdan 2 saat sonra yaşamını kaybetti. 
 
Nisa Özçelik  (7 Ay)   
10 binde bir görülen “TrunkusArteriozus Tip 4” hastalığı sebebiyle Ege Üniversitesi Çocuk 
Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 7aylık Nisa Özçelik hayatını kaybetti. Özçelik’in 
yurtdışında yapılabileceği belirtilen ameliyatına izin çıkmamış, baba İsmail Özçelik, “Yeni bir çocuk 
yapmam önerildi, benim çocuğumun tedavisinde kullanılacak parayla 500 çocuğun tedavi 
ettirilebileceği söylendi” demişti.  

Ayaz Suiçmez (3 Ay ) 
3 aylık Ayaz Suiçmez , kafasında oluşan şişlik sonrası girdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşamadı. 
Doğum sonrası kafasındaki şişlik nedeniyle KOÜ Tıp Fakültesi’nde ameliyat edilen Ayaz bebek, daha 
sonra kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. İşsiz olan Emre ile Hilal Suiçmez çifti, “Biz bebeğimizi 
güle oynaya ameliyata götürdük. Basit operasyon olacağı söylenmişti. Sabah saatlerinde ameliyata 
giren bebeğimizin, bir saate çıkmasını beklerken 3 saat sonra küvez içerisinde ambulansa bindirdik. 
Doktorun demesine göre, ameliyat çok başarılı geçti. Ancak bir müddet küvezde kalması gerektiğini 
söyleyerek özel bir hastaneye sevk etti. Özel hastanede doktoru ise bize pimi çekilmiş bir bombayı 
teslim ettiler diye konuştu” şeklinde görüş belirtti.    
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Yusuf Buğra (20 Ay) 
Dilovası ilçesi'nde evde oyun oynarken balon yutan 20 aylık Yusuf Buğra yaşamını kaybetti. Oğluna 
hastanede yeterli müdahale yapılmadığını iddia eden baba ise şikayetçi. İl Sağlık Müdürü Mürsel 
Durmaz ise konuyla ilgili Valilik oluruyla soruşturma başlatıldığını ifade etti.  
 
1.3.2. EĞİTİM HİZMETİ ALIRKEN  
Yunus Mert Şahin (9) 
Kayseri’de okulun bahçesinde top oynarken üstü açık kalan fosseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki 
Yunus Mert Şahin hayatını kaybetti 
 
Tarık Üngür (11) 
İstanbul Zeytinburnun'da öğrencileri taşıyan servis aracının sürücüsü, site içerisinde öğrencileri 
bıraktıktan sonra manevra yaptı. Sürücü, bu sırada, başka bir okul servisinden inen ve aracın 
arkasından geçmekte olan 11 yaşındaki Tarık Üngür'ü fark etmeyerek ezdi. Tarık Üngür yaşamını 
kaybetti.  
 
Doğa Bozacılar (7) 
Güzelyalı Cafer Yener İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Doğa Bozacılar, Çetin Özcan yönetimindeki servis 
minibüsüne binerek evinin önüne geldi. İndikten sonra servis aracın önünden geçmek isteyen Doğa, 
aniden hareket eden minibüsün çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.  
 
Bahar Tohumcu(8) - Nurcan Tarçın(8)  
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 10 kilometre uzaklıkta bulunan Altınbaşak Köyündeki Şehit İlhami 
Koçak İlkokulu 2'nci sınıfının 8 yaşındaki öğrencileri Bahar Tohumcu, Nurcan Tarçın ve Merve Koçak, 
24 Mart günü teneffüse çıktıklarında baldıran otu yedi. Evlerine gittikten sonra zehirlenme belirtisi 
görülen kızlardan Bahar Tohumcu hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Nurcan Tarçın ise 
sevkedildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Nisan günü yaşamını kaybetti.  

Erkan Sun (6)  
Siirt’te 6 yaşındaki Erkan Sun okuldan eve giden birinci sınıf öğrencisi Erkan Sun’a çarptı. Erkan Sun 
yaşamını kaybetti.  

Samet Kolkıran (9) 
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Vali Erdoğan Cebeci İlkokulu'na giden 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki 
Serdar Aksoy ile 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Samet Kolkıran'a sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen bir 
minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak ağır yaralanan öğrencilerden Samet Kolkıran 
yaşamını kaybetti. 
 
Ömer Çarpar (8)  
Van'ın Hatuniye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nda okuyan 8 yaşındaki Ömer Çarpar, okulun 
çatısından kafasına düşen buz sarkıtı sonucu hayatını kaybetti. 
 
X.X (5) 
Konya’nın Akşehir ilçesinde yük treninin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 yaşındadi öğrenci 
hayatını kaybetti.  
 
Eren Ulutaş (7) 
27 Mart günü Tandoğan mahallesi Fatih Lisesi yanında okula gitmek için annesi ile yolu karşıdan 
karşıya geçen 7 yaşındaki Eren Ulutaş adlı çocuk, bir anda annesinin elinden sıyrılarak yola çıkınca, o 
esnada geçmekte olan bir araç kendisine çarptı. Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan 
küçük Eren, burada tedavi altındayken hayatını kaybetti.  
  

http://www.milliyet.com.tr/siirt/
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1.3.3. BAKIM HİZMETİ ALIRKEN  
Mehmet Yıldız (15) 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kemerburgaz’daki Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Rehabilitasyon 
Merkezi’nde kalan 15 yaşındaki Mehmet Yıldız bonzai kullanımı sebebiyle yaşamını kaybetti .  
 
1.3.4. KAPATILMA VE ALIKONMA YERLERİ  
Ahmet Aslan (18) 
Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 18 yaşındaki Ahmet Aslan’ın 17 Ekim 2014’te koğuşta 
kimsenin bulunmadığı esnada intihar ettiği iddia edildi. 
 
Lütfullah Tacik (17) 
Iğdır’dan Türkiye’ ye girerken yakalanan 17 yaşındaki Afganistanlı Lütfullah Tacik, iddiaya göre Van 
Emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine bağlı, geri gönderme merkezinde dövülerek hayatını 
kaybetti. 
 
1.3.5. SPOR ETKİNLİKLERİ SIRASINDA  
Emirhan A. (8) 
Adapazarı Yenikent Mahallesinde, başına kale direği düşen 8 yaşındaki Emirhan A.  yaşamını kaybetti. 
 
Mertcan Öz (12) 
Çanakkale’de, arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye 
kaldırılıren ambulansta kalbi duran çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.  
 
Tamer Çancı (11) 
Çanakkale'de Esenler Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynadığı sırada üzerine kale direği 
devrilmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Tamer Çancı yaşamını kaybetti.  
 
Ramazan Emre Öztürk (10) 
Ankara'da düzenlenen Drift yarışında yarışçının çarptığı 10 yaşındaki otomobil yarışları tutkunu 
Ramazan Emre Öztürk yaşamını kaybetti.  
 
Yavuzhan Gemici (14) 
Sultanbeyli Belediyespor’un U 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Yavuzhan Gemici, 27 Şubat günü 
yapılan antrenman sırasında karnına ağrılar girdikten sonra hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki 
Yavuzhan hastanede yaşamını kaybetti. 

 
1.3.6. SOKAKTA İHMAL 
Şerif Ginaz 
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 3 Haziran 2014’te, meskûn mahalde aşırı hız yapan Emniyet Genel 
Müdürlüğü Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 
Etem Yönet’in kullandığı aracın çarptığı 16 yaşındaki Şerif Ginaz tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde 27 Haziran 2014’te yaşamını yitirdi. 
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2. DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
 
2.1. KARŞIT GRUPLAR ARASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
Barış Dalmış (15) 
Şırnak'ın Cizre ilçesinde IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar 
arasında yaşanan çatışmada 15 yaşındaki Barış Dalmış göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.  
 
Sinan Toprak (16) 
Mardin’in Dargeçit ilçesinde IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar 
arasında yaşanan çatışmada açılan ateş sonucunda yaşamını kaybetti. (Mardin, İMC, 24 Ekim) 
 
Süleyman Balcı (16)  
Antep’te IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar arasında yaşanan 
çatışmada yaşamını kaybetti. (Antep, İMC, 24 Ekim) 
 
Sevgi Alıcı (15) 
Antep’te IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar arasında yaşanan 
çatışmada hayatını kaybetti.  
 
Yunus Aktaş (18)  
Van’da IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar arasında yaşanan 
çatışmada yaşamını ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti.  
 
Mert Değirmenci (18)  
İstanbul Esenyurt’ta IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar 
arasında yaşanan çatışmada başından kurşunla yaralanan Mert Değirmenci yaşamını kaybetti.  
 
Yasin Börü (16) 
Diyarbakır’da IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar arasında 
yaşanan çatışmada yaşamını kaybetti. Börünün darp edildikten sonra 3. kattan atıldığı ve üstünden 
araba ile geçildiği tespit edildi.  
 
Yusuf Er (18)  
Diyarbakır’da IŞID'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protestoları sırasında karşıt gruplar arasında 
yaşanan çatışmada yaşamını kaybetti. (Diyarbakır, İMC, 24 Ekim) 
 
İbrahim Öksüz (14) 
İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı bir eylem yapan grupla 
uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada 14 yaşındaki İbrahim Öksüz yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 

2.2. ÇOCUK EVLİLİKLERİ  
Kader Erten (14) 
Siirt’ in Pervari ilçesinde 14 yaşındaki çocuk gelin Kader Erten, 14 yaşında hamile kalması nedeniyle 
çocuğunu düşürdüğü için evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. 
 
Hilal Ünal  (13) 
Niğde Elmalı köyünde 4 ay önce 23 yaşındaki İ.A. ile evlendirilen 13 yaşındaki çocuk gelin Hilal Ünlü 
evlendirildiği kişinni babasının evinde tabanca ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Niğde 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, H.Ü.'nün eşi İ.A., babası ve 
annesi ile köy muhtarı ifadelerinin alınması için Jandarma komutanlığına götürüldü. 
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Yeter A (15)  
11 Temmuz 2014’te, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, 3 ay önce imam nikahı ile evlendirilen 15 
yaşındaki Yeter A., av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.  
 
Delal Satiç (17)  
19 Aralık 2014’te, Diyarbakır’da zorla dini nikahla evlendirilen 17 yaşındaki Delal Satiç odasında 
kalbinden pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. İntihar olduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. Delal'in bir ay önce zora evlendirildiği, kocası ve kayınpederinden sürekli şiddet gördüğü; 
beş gün önce kayınpederinin Delal'i boğazından bıçakladığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin 
ardından ailesinin yanına gelen Delal SAtiç 15 Aralık’ta zorla kocasının evine gönderilmek istendi. 
Delal'in çıkan tartışma sonucu odasına gidip intihar ettiği iddia edildi. 
 
Fatma K. (16) 
Adıyaman Besni'de intihar ettiği öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gelin Fatma K.'nın Cerit 
mahallesindeki ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten polis, annes Ayşe K. ve üvey kardeşi Kadir Y.'yi 
gözaltına aldı.  
 

2.3. ŞİDDET SEBEBİYLE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
2.3.1. EV İÇİ ŞİDDET  
Funda E. (16) 
Zonguldak’ ta muhasebeci Ayhan E., eşinin başka birisiyle ilişkisini kendisinden gizlediği gerekçesiyle, 
kızı 16 yaşındaki Funda E.’yi tabancayla öldürdü. 
 
Süleyman Kostak (5)  ve İbrahim Kostak (3), 
Tire’ye bağlı Gökçek beldesinde, cinnet geçiren babaları tarafından öldürülerek hayatlarını kaybetti.  
 
Özkan B. (10) 
Gaziantep’te annesinin cinnet geçiren sevgilisi tarafından bıçaklandı ve yaşamını yitirdi.  
 
Dila Aşuralevia (14) 
Antalya’da uzaklaştırma kararı olduğu halde eski eşin evine gelen baba kızını ve eski eşini bıçakladı. 
Anne hastaneye kaldırıldıktan sonra, çocuk ise olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Dilek Anbar (17) 
Antalya’da 17 yaşındaki Dilek Anbar evlatlık olarak verildiği annesinin annesi tarafından boğularak 
öldürüldü. 
 
Baran K. (10) , Kadir K. (12) 
Şanlıurfa’da eşinin boşanma talebiyle cinnet geçiren baba av tüfeğiyle rastgele ateş ederken 2 
çocuğunu vurdu, iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Mehmet Şahin (18) 
Gaziantep’te kızının evlenmek istediği kişiye karşı çıktığı için kızının sevgilisi tarafından darp edilen 
baba eve gelince ailesiyle kavga etmeye başladı devamında da etrafa ateş etmeye başlayan baba eşini 
ve oğlu öldürdü, kızını da yaraladı.  
 
Rüya Duran (1) - Mert Duran(3) -  Yiğit Duran(5) -  Kemal Duran (11) 
Kayseri'de Nuri Duran; eşini, kızı Rüya ve oğulları Mert ve Yiğit'i bıçakla öldürdü. Oğlu Kemal'i okuldan 
alıp, 11. kattan attı. Sonra kendisi atladı.  
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Beyza Ergen (7 ay) 
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşiyle tartışan Bayram Ergen eşi Birgül Ergen'i av tüfeği ile öldürdükten 
sonra, 7 aylık bebeklerini yere fırlatıp, ayakları ile ezdi.  
 
İzzet Köklü (3) 
Beş çocuk babası Oğuz Köklü, 3 yaşındaki oğlu İzzet Köklü’yü evde döverek  öldürdü. Köklü, çocuğun 
cesedini iki gün boyunca evinin balkonunda sakladı.  
 
Resul Kaan Akcan (8) 
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır şoförü Durukan Akcan(30) eşi 28 yaşındaki Elif ve 8 yaşındaki oğlu 
Resul Kaan Akcan'ı av tüfeği ile öldürüp, kayınvalidesi  49 yaşındaki Gülcan Açıkgöz'ü yaraladı. 
Durukan Acar daha sonra aynı silahla intihar etti.  
 
Ladin Şimşek(15) 
Adana'da evlerinde silahla öldürüldükten sonra battaniyeye sarılmış cesetleri bulundu. Nazan Şimşek 
ile kızı Şehit Temel Cingöz Lisesi 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ladin Şimşek'in katil zanlısı olarak 
aranan baba kadın kuaförü Hakan Şimşek dün sabah yakalanarak göz altına alındı. Katil zanlısını 
yatağında uyuyan eşi Nazan'ı tabancayla öldürdükten sonra silah sesine uyanan kızını boğuşma 
sonucu öldürdüğü anlaşıldı.  
 
İrem Sultan Köroğlu (8) 
Hatay'ın Belen ilçesinde 30 yaşındaki Mesut Köroğlu, eşi 28 yaşındaki Feride Köroğlu, kızı 8 yaşındaki 
İrem Sultan Köroğlu ile eve kuma olarak getirdiği sevgilisi Fevziye Saklar'ı öldürüp intihar etti.  
 
Eda Çapan (17) -Seda Çapan(17) 
Erol Ayaz İstanbul Esenler'de birlikte yaşadığı Melike Çapan (45) ve ikizleri Eda ve Seda'yı (17) 
öldürdü.  
 
Bora Can Erdem (7) - Türkan Efsun Erdem (9) 
Kocaeli, Karamürsel’de denizden anne ve 2 çocuğunun cesedi çıkarıldı. Daha sonradan edinilen 
bilgilere göre anne iki çocuğuyla birlikte intihar etti.  
 
Canses Öner (16) 
2 Şubat 2014’te, Muş'un Hasköy İlçesine bağlı Azıklı (Tiqmir) Köyü'nde yaşayan 16 yaşındaki Canses 
Öner korucu olan babası Cevdet Öner'in silahından çıkan kurşunla ağır yaralanarak yaşamını kaybetti. 
Savcılık ölümü şüpheli buldu. 
 
Selen Ö. (3),  Simge Ö (7 Aylık) 
Adana Sinem ve Serhat Ö. çifti arasında tartışma sonrasında baba Serhat Ö. evdeki pompalı tüfekle 
yatak odasına girip uyumakta olan eşinin yüzüne ateş ettikten sonra 3 yaşındaki kızını da öldürdü. 
Daha sonra ise annesinin yanında uyuyan 7 aylık bebeğini de karnına ateş ederek öldürdü. Daha önce 
Sinem Ö. birkaç kez tartıştıkları için ailesinin evine gitmiş ancak babası tarafından geri evine geri 
gönderilmişti.  
 
2.3.2. AKRAN ŞİDDETİ  
N.C.Ç. (16) 
Kayseri’de iki çocuk arasında çıkan yan bakma kavgasından çocuklardan biri bıçaklanarak öldürüldü.  
 
Mücahit Polatoğlu (14) 
Adana’da, 14 yaşındaki Mücahit Polatoğlu 13 yaşındaki F.Y. tarafından okulda bıçaklanarak yaşamını 
kaybetti. 
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Fatih Ç. (17) 
Bursa'da birlikte alkol aldığı iddia edilen 17 yaşında Fatih Ç. ve F.D. arasında bilinmeyen bir nedenle 
çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.D. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı 
Fatih Ç.'yi 20'den fazla bıçak darbesi ile yaraladı. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç yolda yaşamını 
yitirdi.  
 
Savaş Taşhan (18) 
Maltepe'deki 18 yaşındaki Savaş Taşhan 17 yaşındaki T.S. tarafından silahla vurularak yaşamını 
kaybetti.  
 
Taner Kaya (12) 
Van'ın Başkale ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma sonucu Osman Çakmaz'ın vurulmasının 
ardından 12 yaşındaki 7.sınıf öğrencisi Taner Kaya kalaşnikof marka silahla tarandı. 16 kurşunu isabet 
ettiği Taner yaşamını yitirdi.  
 
Mevlüt Akbaş (16) 
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 16 
yaşındaki Mevlüt Akbaş amcasının oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. 
 
Okan Mican (16)  
Denizli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi 16 yaşındaki Okan Mican, boynundan 
ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 8 kişiden 4’ünün ifadelerinin alınması sonrası 
savcının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 
 
Arif Ünler (15) 
Arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Arif Ünler  tartışma sırasında arkadaşının fırlattığı mangal 
şişinin sırtından girip kalbine saplanması sonucu yaşamını kaybetti.  
 
 Tugay Tuğlucan (17) 
Uyuşturucu satışı sebebyile bir araya gelen arkadaşlar arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Tugay 
Tuğlucan yaşamını kaybetti. 
 
Ceylan Kahraman (15) 
15 yaşındaki Ceylan Kahraman ile evlerine gelen kuzeni F.N. arasında tartışma çıktı. tartışma sırasında 
Ceylan Kahraman bıçakla saldırı sonucunda yaşamını kaybetti.  
 
2.3.3. ÇOCUK CİNAYETLERİ  
Zülküf Bal (18)  
Elazığ’ da kalorifer tesisatçılığı yapan Mehmet Tağ (19), açık lise öğrencisi Burak Çiçek (19), ve 
18 yaşındaki Zülküf Bal 6 Kasım 2013 günü evlerinden ayrıldıktan sonra aileler kendilerinden bir daha 
haber alamadı. Çocuklar 105 gün sonra evlerinin bir sokak ilerisinde bir evin bodrum katında ölü 
bulundular. 
 
Sinan F. (16) 
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir zamanlar turşu fabrikası olarak faaliyet gösteren terk edilmiş bina  
içerisinde, 16 yaşındaki Sinan F.’nin cesedi yanmış halde bulundu.  
 
Zehra Topdağ (7) 
Şanlıurfa’nın merkeze bağlı Akdilek köyünde, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıkan 7 
yaşındaki Zehra Topdağ, amcasının evinin önündeki sedirin altında ve çuval içinde ölü olarak bulundu.  
 
X.X. (0) 
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Hurda toplayan bir kişi, çöp konteynerinde bebek cesedi görerek polise haber verdi. İhbar üzerine 
olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin öldüğü saptandı. Savcılık 
incelemesinin ardından erkek bebek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çöp konteyneri çevresindeki 
işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 30 güvenlik kamerası görüntüsünden 
bebeğin saat 07.00 sıralarında Neşe K. tarafından bırakıldığını belirlendi. Görüntüleri takip ederek kız 
kardeşine ait eve girdiği tespit edilen Neşe K., olaydan yaklaşık 16 saat sonra gece yarısı polis 
ekiplerince gözaltına alındı.  
 
Halil İbrahim Aktaş (10) 
Kırklareli’de okula gitmek için evinden ayrılan 10 yaşındaki Halil İbrahim Aktaş 3 gün sonra ölü 
bulundu. 
 
Neslihan Tiryaki (16) 
Ordu’da 23 Mayıs tarihinden beri kayıp olan 16 yaşındaki Neslihan Tiryaki ormanlık alanda ölü olarak 
9 Haziran günü bulundu.  
 
Nihat Eren (3) 
21 Haziran 2014’te, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Zengilok (Yörük) köyünde arkadaşlarıyla oyun oynamak 
üzere evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Nihat Eren köy 
yakınlarındaki eski harabelerde ölü olarak bulundu.  
 
Fatma (14) - Elif Dur (16)  
25 Haziran 2014’te, Elazığ Merkeze bağlı Yılangeçiren köyünde yaşayan Fatma (14) ve Elif Dur (16) 
kardeşler, sabah saatlerinde çıktıkları evden uzunca bir süre kendilerinden haber alınamaması üzerine 
aileleri ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama sonucu ölü olarak bulundu.  
 
Nurhan Othan( 14)  
3 Ağustos 2014’te, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyünde yaşayan 14 yaşındaki Nurhan Othan, 
ahırda ölü olarak bulundu.  
 
Mert Aydın (9) 
Kars'ta ilköğretim öğrencisi Mert Aydın, annesinin hazırlayıp sefertasına koyduğu yemeği babasına 
götürmek için evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yapılan ihbar üzerine 
harekete geçen polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasında Mert'in görüntüsüne ulaştı. Mert orta yaşla 
bir kişi ile görüldü. Arama çalışmaları devam ederken, Kars kent merkezine 5 km uzaklıktaki, Karadağ 
çöplüğünün yanındaki arazide cesedi bulundu. 
  
Yaşar K. (18) 
18 yaşındaki Yaşar K. Bursa’da sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.  
 
F.T. (11) 
Hakkari’de F.T. isimli 11 yaşındaki kız çocuğunun evlerinin çatısında ölü bulundu. Yapılan otopside 
cinsel istismar bulgularına ulaşıldığı belirtildi.  
 
Gizem Akdeniz (6) 
Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in intikam için kaçırıldığı bıçaklandıktan sonra diri diri yakılarak 
öldürüldüğü belirlendi.  
 
İrem Birinci (6)- Tülay Kanal (17) 
Karadeniz Fındıklı ilçesi Ilıca Mahallesi Ilıca deresinde vatandaşların ihbarı üzerine İrem Birinci (6) ve 
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Tülay Kanal (17) a ait cesetler dereden çıkarıldı.  
 
Hasan Çotur (18) 
Bursa Küçükbalıklı'da oturan 18 yaşındaki Hasan Çotur'un 5. Dik sokağın yakınındaki arazide cansız 
bedeni bulundu. Gencin biri kalbinin altı, üçü sırtında olmak üzere vücudunda 4 bıçak darbesine 
rastlandı.  
 
Onur Sandal (16) 
13 Kasım’da, ailesi tarafından polise kayıp olduğu bildirilen elektrik ve su tesisatçısı kalfası 16 
yaşındaki Onur Sandal, Bağbaşı Mahallesi’ndeki Kent Ormanı içinde stabilize yoldan yaklaşık 100 
metre içeride, orman görevlileri tarafından çalılıklar arasında toprağa gömülü ölü bulundu.  
 
Betül Geçitli (11) 
Konya’nın Ilgın İlçesi’nde 38 yaşındaki Fatma Geçitli ile kızı 11 yaşındaki Betül Geçitli, evlerinde 
bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının vücudunda 52, kızda ise 11 bıçak darbesi olduğu 
belirlendi.  
 
Meryem Güzel (17) 
Şanlıurfa'da, geçen yıl uyurken bıçaklanan ve boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Halime 
Çalışkan'ın yanında kalan, ancak kaybolan ve cinayet şüphelisi olarak aranan üvey kızı, 17 yaşındaki 
Meryem Güzel'in de öldürüldüğü ortaya çıktı.  
 

2.4. BİREYSEL SİLAHLANMA  
Yağmur Y. (9) 
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, 5 yaşındaki kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 9 yaşındaki 
Yağmur Y.  yaşamını kaybetti. 
 
Abdullah İltaş (16) 
Bitlis’ in Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde, bir evin penceresinden rastgele açılan ateş sonucu 
mermilerin isabet etmesiyle yaralanan 16 yaşındaki Abdullah İltaş hayatını kaybetti.  
 
A.A. (15) 
Batman’da oto yıkamacıda çalışan üç çocuk müşterinin arabasında buldukları tüfekle oynamaya 
başladılar, bu sırada tüfeğin ateş almasıyla 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi 13 yaşındaki arkadaşı 
ise yaralandı.  
 
Muhammet Başıbüyük (18) 
Adana’da arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan Muhammet Başıbüyük 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
 
Usame Özer (3), Üveys Özer (1), Muhammed Sadık Özer (2) 
Muş’ta cinnet geçiren baba önce evin bahçesindeki kayınpederini öldürdü ardından da üç çocuğunu 
silahla taradı. Ağır yaralanan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler.  
 
Mustafa Yavuz (16) 
Gaziantep’te kaybettiği saatini sokakta arayan 16 yaşındaki Mustafa Yavuz, bu sırada yoldan geçen bir 
otomobilden açılan tabanca ateşiyle başından ağır yaralandı. Mustafa Yavuz hastanede hayatını 
kaybetti.  
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Mehmet Doğan (12) 
Şanlıurfa’da İnşaat işçisi Salih Doğan, 10 gün önce eşi Hacer ve oğlu Mehmet ile birlikte kiralık ev 
aramaya çıktı. Devteşti Mahallesi'nde ev arayan Doğan Ailesi ara sokaklarda dolaşırken nereden 
ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun 12 yaşındaki sınıf öğrencisi Mehmet'in başına isabet 
etti. Mehmet Doğan ailesi tarafından götürüldüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 
tabancayı ateşleyen kişiye ise ulaşılamadı. Ağır yaralanan Mehmet Doğan, yoğun bakım ünitesinde 10 
gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybederek yaşamını yitirdi.  
 
Ahmet Gökmen (13) 
Ordu'nun Kabataş ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Ahmet Gökmen evlerinde babasına ait av tüfeğiyle 
oynarken tüfek ateş aldı. Yüzünden vurularak ağır yaralanan Gökmen yaşamını kaybetti. 
 
Mehmet Erata (12) 
Afyonkarahisar'ın Gözsüzlü köyünde muhtar Nihat Erata'nın evinin avlusunda düzenlenen düğüne 
katılan İsmail Arıcı, üzerinde taşıdığı tabanca ile havaya rastgele ateş etti. Bu sırada silahtan çıkan 
kurşunun 12 yaşındaki  Mehmet Erata'ya isabet etmesi sonucunda yaşamını kaybetti.  
 
Ali Altınbaş (15) 
Aksaray'da aralarındaki husumeti gidermek için bir araya gelen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, 
sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 yaşındaki Ali Altınbaş olay yerinde yaşamını kaybetti. 
  
Sefa A (12) 
Yozgat’ın Çalılı köyünde bir kadın, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşusuna av tüfeğiyle 
ateş etti. Olayda kazayla vurulan 12 yaşındaki Sefa A. hayatını kaybetti.  
 
Berkay Genç (17) 
Ordu'nun Mesudiye Çok Programlı Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Genç, evden aldığı av tüfeğinin 
tetiğine yanlışlıkla dokunması sonucunda tüfek ateş aldı. Berkay Genç yaşamını kaybetti.  
 
Hatun Çakır (8) 
10 yaşındaki bir çocuk, av tüfeğiyle oynadığı sırada 8 yaşındaki arkadaşı Hatun Çakır'ı vurdu. Hatun 
Çakır yaşamını kaybetti.  
 
Arif Ali Selvitopu  (14) 
Aydın'ın Kahraman Mahallesi’nde 19 yaşındaki Koray C,  yanında taşıdığı havalı tüfekle şakalaştığı 
sırada 14 yaşındaki Arif Ali Selvitopu'ya ateş etti.  Arif Ali Selvitopu hastaneye kaldırıldı ancak 
yaşamını kaybetti.  
 
Ayşe Yıldız (4)  
Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Aşağı Dinek Köyünde 4 yaşındaki bir çocuk, evlerinin ikinci 
katında oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 4 aylık kardeşi ve annesini vurdu.  Anne ve çocuk 
Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 aylık Ayşe Yıldız hayatını kaybetti.  

Doğukan Efe (3,5) 
Nazilli'de tüfekle oynayan 8 yaşındaki M.K. yanlışlıkla tetiğe basınca 3,5 yaşındaki kardeşini vurdu. 
Küçük çocuk hayatını kaybetti.  
 
N.S.(11) 
 Muğla Milas'ta 14 yaşındaki A.K. ile 11 yaşındaki N.S. avlanmak için Sodra Dağı mevkiine gitti. Av 
sırasında şakalaşırken A.K.'nin N.S.'ye doğrulttuğu havalı tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan 

http://beyazgazete.com/yerel/ordu/kabatas/
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saçmaların başına isabet etmesi sonucu N.S. ağır yaralandı. A.K.'nin durumu bildirmesi üzerine gelen 
yakınları, N.S.'y 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. ameliyata alınan çocuk ilk müdahalenin ardından 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak N.S. hayatını 
kaybetti. A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.  
 
İbrahim Şimşek (17)  
Malatya Özalper mahallesinde bulunan Şehit Gökhan Ertan End. Mes. Lisesinde öğrencilerin 
kavgasında öğrencilerin ilgisi olmayan İbrahim Şimşek açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.  
 

2.5. İNTİHAR  
Ferhat Uğur (16) 
12 Mart günü Şırnak Dicle Mahallesi'nde, mahallede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'nün arka 
bahçesindeki araç garajının tavan demirlerine kendini asarak intihar eden 16 yaşındaki Ferhat Uğur 
yaşamını kaybetti.  
 
Ö.Ç. (16)  
9 Nisan günü Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 10. sınıf öğrencisi 
16 yaşındaki Ö.Ç. eğitim gördüğü okulun yanındaki inşaatın dördüncü katından atlayarak intihar eti. 
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Ö.Ç. yaşamını kaybetti. 
 
İbrahim E.  
Karaman'da karnesinin kötü olması sebebiyle ailesinin cep telefonuna el koymasına üzülen çocuk av 
tüfeği ile intihar etti.  
 
F.S.  (16) 
10 Nisan günü Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi 2'inci sınıf 
öğrencisi 16 yaşındaki F.S  evde bulunan tabanca ile intihar etti. Olay sonrası Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.S yaşamını kaybetti.  
 
A.A.  ( 11 ) 
12 Nisan günü Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki 
A.A.'nın, evlerinin yan tarafından bulunan ahırda tavanına asılı bulundu. İntihar ettiği ileri sürülen 
A.A., Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
N.F. (14) 
16 Nisan 2014’te, Eskişehir de saat 15.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi Elmalık mevkiindeki DSİ’ye ait 
sulama kanalında Şehit Barış Öztürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri olan N.F. ile E.Ç., ’Mutlu değiliz’ 
yazılı not yazıp, içerisinde defter ve kitapların olduğu okul çantaları ile montlarını su kıyısına 
bıraktıktan sonra, sulama kanalına atladı. Suda çırpınan kızları gören çevredekiler kanala doğru koştu. 
E.Ç. sudan çekilerek kurtarılırken akıntıda çırpınan N.F. ise kısa süre sonra gözden kayboldu. 
 
Ç.H (14) 
20 Nisan günü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 14 yaşındaki Ç.H.  kendini asarak intihar etti.  
 
E.K. (16) 
21 Nisan günü Urfa’nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.K., babasına ait av 
tüfeği ile intihar etti. E. K. olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
X.X. (14) 
 25 Mayıs günü  Adana’nın Kozan ilçesinde Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki X. aşkına karşılık 
bulamayınca intihar etti. 8 Sınıf öğrencisi çocuk, ölmeden önce kendi fotoğrafını çekerek, "Senin için 
ölüyorum" notuyla sevdiği kıza mesaj gönderdiği öğrenildi. 
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Berna Pekakça (15)  
10 Haziran günü 15 yaşındaki Berna Pekakça, Denizli’de kaldığı ikinci kattaki öğrenci evinden 
atlayarak yaşamına son verdi.  
 
R.G. (15) 
16 Temmuz günü Uşak'ta 15 yaşındaki R.G. "İntiharımdan kimse sorumlu değildir. Bu hayat çekilmez, 
yaşamak istemiyorum. Anneanneme iyi bakın" notunu bırakarak yaşamına son verdi.  
 
X.X. (17) 
8 Eylül günü Siirt'te Barış Mahallesi'nde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki X.X. av tüfeği ile 
intihar ederek yaşamını kaybetti.  
 
İsa Bilir (10) 
18 Eylül 2014’te, İzmir’in Buca İlçesi’nde, 10 yaşındaki İsa Bilir intihar ederek yaşamını kaybetti.  
 
Seher Sarıgözlü (17) 
10 Ekim 2014’te, İzmir’de saat 22.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi’ndeki futbol stadının görevlileri 
tribünlerde bir genç kızın hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay 
yerine gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki Seher Sarıgözlü’nün intihar ettiğini tespit etti.  
 
Ulaş E. 
Tunceli’nin Topuzlu köyünden Ovacık ilçesine göç eden ailenin çocuğu Ulaş. E. intihar ederek 
yaşamını kaybetti. Hem zihinsel hem de bedensel engelli kızı olan Z. E.nin tecavüze uğraması 
sonucunda dünyaya gelen Ulaş E'nin çevresindekilerin etiketlenmesine maruz kaldığı vedaha fazla 
dayanamadığı belirtildi.  
 
X.X. (12) 
Adana'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak yaşamına son verdi.  
 
X.X. (18) 
Adana'da 18 yaşındaki kız çocuğu damdan atlayarak yaşamına son verdi.  
 
Sinan Nas (14) 
25 Ekim 2014’te, Mersin’in Tarsus ilçesinin Fahrettin Paşa Mahallesinde oturan 14 yaşındaki Sinan 
Nas intihar ederek yaşamını son verdi.  
 
N.E. (13) 
5 Kasım 2014’te, Batman’ın Belde Mahallesinde 13 yaşındaki N.E. isimli kız çocuğu evinin bulunduğu 
6. kattan kendini atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine 
kaldırılan N.E tüm müdahalelere rağmen, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  
 
S.T. (17) 
10 Kasım 2014’te, Malatya’nın Arapgir ilçesinde özel bir yurtta, yurt binasının 5’inci katından atlayan 
17 yaşındaki S.T. Malatya Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ancak kurtarılamayan S.T. yaşamını kaybetti. 
 
Umut Özçelik  (17)  
30 Kasım 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde yaşayan 17 yaşındaki Umut 
Özçelik adlı genç, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada pompalı tüfekle intihar etti. Özçelik'in 6 ay 
kadar önce evden kaçıp İstanbul'a gittiği ve bonzai adlı uyuşturucu madde kullanmaya başladığı 
belirtildi. 
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E.E. (14)  
27 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Taşdelen köyünde 14 yaşındaki E.E.'nin evde bulunan av 
tüfeği ile kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. Silah sesi üzerine odaya giren aile fertleri 
tarafından yaralı halde Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E., tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
Fettah Sezan (14)  
30 Aralık 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesi Seraç Mahallesi'nde 14 yaşındaki Fettah Sezan odasında 
bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek intihar etti. 
 

2.6. İHMAL NEDENİYLE ÖLÜMLER  
2.6.1. TRAFİK KAZALARI  
Zekiye Eren (9)  
Dokuz yaşındaki Zekiye Eren, babasının kullandığı pikapla, ray kontrol aracının çarpışması sonucu 
hayatını kaybetti.  
 
Asım Çakıroğlu (2) 
Babasının kullandığı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, Mengen- Zonguldak  
karayolunda hayatını kaybetti.  
 
Beren Yapar (2) 
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde süt taşıyan kamyon 2 yaşındaki B.Y. ‘ye çarptı, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.  
 
Yakup Sayım (5) 
Samsun'un Kavak ilçesinde geri manevra yapan traktörün altında kalan 5 yaşındaki Yakup hayatını 
kaybetti. 
 
 Arif Yıldırım (5) 
Sapanca'da şarampole uçan ATV 'de bulunanan 5 yaşındaki Arif Yıldırım yaşamını kaybetti. 

Ahmet Emin Karasu (3) 
Antalya'nın Alanya İlçesinde 3 yaşındaki Ahmet Emin Karasu otomobil çarpması sonucunda yaşamını 
yitirdi. 

H.K. (4) 
Malatya’da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.  
 
Mustafa Akkaya (18)  
Kullandığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda yaşamını kaybetti.  

Zeynep Dal (2) 
Karaman’da otomobilin devrilmesi sonucu oluşan kazada olay yerinde hayatını kaybetti, ikiz kardeşi 
ise yaralandı.  
 
Ayşenur Kısa (9) 
Kahramanmaraş-Ankara yolu üzerindeyken gerçekleşen kazada 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi 
ailenin diğer 4 ferdi ise yaralandı.  
 
Serhat Ç. (3) 
İzmir’de amcasının kullandığı arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi.  
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Azra Han (2) 
Adıyaman’da dayısının kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.  
 
Elif Gülen (5) 
Adıyaman, Sincik’te babasının kullandığı kamyonetin kapısı açılınca düşüp kafasını çarpan 2 kardeşten 
büyük olanı hayatını kaybetti, diğer kardeş ise tedavi altına alındı. 
  
Muhammet Yusuf Yılmaz (2) 
Edirne, Keşan’da ailesiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, anne ve baba ağır yaralandı.  
 
İsmet Sarıbatur (11) 
Gaziantep’te bisikletiyle yokuş inerken frenleri tutmadığı için duvara çarpan çocuk acil servisteki tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Rabia Uysal (3) 
Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde, kapının önünde oynayan 3 yaşındaki kızı Rabia Uysal'a otomobil 
çarptı. Rabia yaşamını kaybetti. 
 
 Sefa Ark (14) 
16 yaşındaki kuzeninin kullandığı taraktörün devrilmesi sonucunda 14 yaşındaki Sefa Ark yaşamını 
kaybetti. 
 
Mustafa Can Çetin (16) 
Balıkesir, Manyas’ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan çocuk öldü.  
 
Berkan Özavcı (7) 
Tırın çarptığı 7 yaşındaki Berkan yaşamını kaybetti. 
 
İrem Çelikbilek (5) 
Kırııkkale'nin Bahşili ilçesinde bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki İrem yaşamını kaybetti 
 
Muhammed Ali Selçik (6) 
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, geri dönüşüm aracının çarpması sonucunda Muhammed Ali 
Selçik yaşamını kaybetti. 
 
Bengisu Karakaya (5) 
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 5 yaşındaki Bengisu Karakaya, geri manevra yapan 42 yaşındaki Tacettin 
K'nın kullandığı kamyonetin altında kalarak yaşamını kaybetti. 
 
Bilal Demircan (5) 
Bolu'da 10 yaşındaki S.A.'nın kullandığı patpat tarım aracı şarampole yuvarlandı. 
Kazada patpatta bulunan 5 yaşındaki Bilal Demircan yaşamını kaybetti. 
 
Yunus Çakmak (3) 
Bursa, İznik’te babaannesiyle yürüyüşe çıktığı sırada birden elini bırakıp koşmaya başlayan çocuğa 
traktör çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Tuğba Arslan (2) 
Çorum’da otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı, 2 yaşında ki çocuk öldü.  
 
X.X. (15) 
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Kayseri’de bisikletiyle bir anda yola çıkan çocuğa kamyonet çarptı, tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.  
 
Muhammet Yağcı (6) 
Rize’de babasının kullandığı kamyonetin kasasından düşen çocuk başını taşa çarparak öldü.  
 
Tuğba Yıldız (5) 
Kocaeli, Başiskele’de meydana gelen trafik kazsında traktörün altında kalan kız çocuğu hayatını 
kaybetti.  
 
Burkay Türker (2) 
Konya, Kulu’da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, 2 yaşındaki çocuk ise 
hayatını kaybetti.  
 
Hasan Hüseyin Uysal (4) 
Tokat'ın Turhal ilçesinde ticari aracın uçuruma yuvarlanması  sonucunda 4 yaşındaki Hasan Hüseyin 
Uysal  hayatını kaybetti. 
 
Uzeyfe Kuru (11) 
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında Gaziantep istikametine ilerleyen araç bisikletle 
karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Kazada 1 çocuk öldü, diğer kazazede ise ağır yaralandı.  
 
A.B. (4) 
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine geri gelen minibüs sokakta oynayan çocuk aracın altında kaldı, mahalle 
sakinlerinin olayı fark etmesiyle sağlık ekiplerine haber verildi ama çocuk olay yerinde hayatını 
kaybetti.  
 
Efe Kuru (2) 
Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde öğrenci almaya gelince manevra yapan servisinin altında kalan 2 
yaşındaki Efe Kuru öldü. 
 
Kadir Timurtaş (3) 
Siirt’te hareket halindeki kamyona bağlı helezon adlı tarım aracı halat kopması sonucu araçtan 
ayrılarak yol kenarında oturan çocuğun üstüne düştü. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Rahşan Şen (8) 
Gaziantep’te yoldan geçmeye çalışan çocuğa halk otobüsü çarptı. Çocuğun olay yerinde can 
vermesiyle çevredeki vatandaşlar kazaya tepki göstermek amacıyla otobüse zarar verdi.  
 
Fatma Nur Keskiner (4) 
Manisa’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, 4 yaşındaki çocuk ise 
yaşamını yitirdi.  
 
X.X. (x) 
Batman’da köy çıkışında oyun oynayan çocuk aniden yola fırladı, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen 
bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
 
Haşim Eren (12) 
Safranbolu’da devrilen römorkun altında kalan çocuk olay yerinde yaşamını kaybetti.  
 
Rüzgar Ezel Arslan (5) 
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Konya’da 17 yaşındaki, ehliyetsiz dayısının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düşen 5 
yaşındaki Rüzgar olay yerinde yaşamını yitirdi.  
 
İbrahim Saraç (15) 
Konya’da yolda kayan buğday yüklü römorkun altına taş koymak için traktörden inen çocuk babasın 
traktörü çalıştırmasıyla römorkun altında kaldı, ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. 
 
Kazım Korkmaz (12) 
Konya’da babasına ait olan traktörü kullanan 12 yaşındaki Kazım Korkmaz, traktörün devrilmesi 
sonucu yaşamını kaybetti.  
 
Fulya G. (6) 
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü 6 yaşındaki Fulya G.’ye çarptı, ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.  
 
İbrahim Çakır (3), Nurha Çakır (16) 
Almanya’da Mersin’e giden otomobil Bolu’da kaza yaptı, kazada aynı aileden 2 çocuk öldü 7 kişi ise 
yaralandı.  
 
Büşra Coşkun (6) 
Gaziantep Islahiye’de sürüş halinde olan otomobil ve motosiklet çarpıştı kazada 3 kişi yaralanırken, 6 
yaşındaki Büşra Coşkun öldü.  
 
Abdurrahman Ekmeleddin Yılmaz (14) 
Kahramanmaraş’ta sürücüsü belirlenemeyen kamyonet yol üzerinde bisikletiyle eve giden 
Abdurrahman’a çarptı, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.  
 
Musa Aktürk (10) 
Konya Ereğli Yolunda bisikletiyle yolu geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Otomobilin altında 
yaklaşık 100 metre sürüklenen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Rıfkı Türköz (3) 
Konya’da otomobilin devrilmesi sonucu oluşan kazada yaralanan 3 yaşındaki Rıfkı Türköz tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  
 
Ali Efe (1) 
Gaziantep’te bayram dolayısıyla çocuklarını eğlenmeleri için lunaparka götüren aile dönüş yolunda 
otobüsle çarpıştı 1 yaşındaki bebek öldü. (Bizim Nizip, 1 Ağustos 2014) 
 
Sena Aydın (9), Emirhan Sağlam (x) 
İzmit-Kandıra yolunun İzmit istikametinde meydana gelen kazada ikisi çocuk dört kişi hayatını 
kaybetti.  
 
Samet Aycı (8) 
Düzce’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk kamyon çarpması sonucu öldü.  
 
Abdullah Özdemir (13) 
Kilis’te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
 
Bedirhan Zorbey (6) 
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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasında araçtan fırlayan 6 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti.  
 
Furkan B. (9) 
Konya Karapınar’da uykusu gelince tarlada duran traktör römorkunun gölgesine yatan Furkan B. 
traktörün çalıştırılmasıyla römorkun altında kaldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.  
 
Duygu Çıplak (9)- Zılha Çıplak (11) 
Yozgat’ta bayram tatili için memleketine giden aile kaza yaptı. Aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi olay 
yerinde can verdi . 
 
Osman Gündüz (8 aylık) 
Antalya Manavgat’ta yaya olarak çocuk arabasıyla birlikte yol geçen kadına araba çarptı. Kazanın 
şiddetiyle anne 40 metre sürüklenirken 8 aylık Osman bebek yol kenarına savruldu. Anne ve çocuk 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Sahil Gazetesi, 25 Temmuz 2014)  
 
Kayra T. (2) 
Gebze’de sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gölete uçan araçta bulunan bebek ve 
anne yaşamını kaybetti.  
 
Kübra Güner-  Zemin Güner - Filiz Güner - X. Güner (3) 
Bitlis’te sürücünün sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki kamyonla çarpışması sonucu 
aynı aileden dördü çocuk 6 kişi öldü. (Akşam, 24 Temmuz 2014) 
 
H.K. (2) 
Antalya’da 4 yaşındaki çocuk hareket ettirdiği traktörle nohut hasadı yapılan tarlada oynayan 2 
yaşındaki kardeşini ağır yaraladı, hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.  
 
Reşat Onur Gündoğan (15) 
Isparta’da 15 yaşındaki Reşat Onur Gündoğan 5 arkadaşını da yanına alarak arabayla gezmeye çıktı, 
yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk kaza geçirdi. Yaşları 14-15 arası değişen 5 
arkadaşı yaralandı, kendisi ise yaşamını kaybetti.  
 
Zeynep Özçekin (7) -Berfin Özçekin (3)- Ahmet Özçekin (6) 
Konya Afyonkarahisar yolu üzerinde sürüş halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonu 
devrilen otomobil nedeniyle aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi.  
 
Funda Ak (6) 
Sivas’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı 
tarafına fırlayan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.  
 
Muhammet Ali Diner (5) 
Konya’da dedesinin evine gitmek için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 5 
yaşındaki Muhammet Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Çumra Postası, 10 Temmuz 2014)  
 
M. M. (x) 
Kilis Öncüpınar mahallesinde koyteynır kentte kalan M. M. bir otomobilin çarpması sonucu hayatını 
kaybetti.  
 
İsmail Can Güzel (3) 
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Aksaray’da babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen Can Güzel’e hâkimiyetini kaybeden bir araç çarptı. 
Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
 
Yasemin Karakum (4) 
İzmir’in Menemen ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan Yasemin Karakum, kazada 
hayatını kaybetti.  
 
B.A. (3) 
Denizli’de amcasının traktörüyle oynadığı sırada yanlışlıkla vites koluna dokunmasıyla aracı hareket 
ettiren kız çocuğu bir anda traktörün altında kaldı, olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Eren Abaytürkan (3)  
Üç yaşındaki Eren Şanlıurfa’ nın Siverek ilçesinde, el freni çekilmediği için park halindeyken hareket 
ettiği ileri sürülen traktör, önünde oynayan Eren’e çarptı ve hayatını kaybetmesine neden oldu. 
 
Burak Efe Öztürk (6ay)  
Antalya’ da babası Kadir Öztürk’ün kullandığı araba ile kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. 
 
Mert Ali Tuncer (8) 
Konya Karapınar- Ereğli, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilen 
otomobilde, 8 yaşındaki Mert Ali Tuncer yaşamını kaybetti. 
 
Ardahan Çoban (11) 
İzmir’in Eşrefpaşa semti, Buca köprüsü yakınlarında 5 arkadaşıyla beraber patenleriyle karşıya 
geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ardahan Çoban, köpek havlaması üzerine aniden yola fırladı ve üst üste 
iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
 
Ahmet Kınık (2) 
Konya’ da kamyona çarpan otomobildeki 2 yaşındaki Ahmet Kınık hayatını kaybetti. 
 
Ali Arda Mengütay (6)- Zeynep Mengütay (3) 
Bolu’nun Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ Konutlarında anneleri ile birlikte kaldırımda yürüyen 6 
yaşındaki Ali Arda Mengütay ve 3 yaşındaki kardeşi Zeynep Mengütay’a kamyonet çarptı. İki kardeş 
yaşamını kaybetti. 

 
Medine Çağlı (1,5) 
Balıkesir’de evinin önünde, yol kenarında oyun oynayan 1,5 yaşındaki Medine Çağlı, bir arabanın 
kendisine çarpıp kaçmasıyla hayatını kaybetti. 
 
Mecit Kartal (7)  
İzmir’in Bornova ilçesinde, bisikleti ile dolaşan 7 yaşındaki Mecit Kartal kendisine saldıran 
köpeklerden kaçmaya çalışırken, kamyon altında kalarak hayatını kaybetti.  
 
Aziz Aslan (5) 
5 yaşındaki Aziz Aslan'a sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen servis minibüsü çarptı. Kazada 
yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 
soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  
 
Eren Kaya (2) 
Yozgat’ta Ahmet Kaya’nın kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi 
ve 2 yaşındaki Eren Kaya hayatını kaybetti. 
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Görkem Sadık (13) 
Samsun’da direksiyon hakimiyetini yitiren Şükrü Sadık’ın aracı refüje uçtu. 13 yaşındaki Görkem Sadık 
kazada hayatını kaybetti. 
 
Muhammed Okyay (5) 
Adana’da Emrah Okyay’ın kullandığı aracın devrilmesi sonucu 5 yaşındaki Muhammed Okyay hayatını 
kaybetti. 
 
Halil Akan (4) 
Tokat’ta yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Halil Akan, kendisine otomobil çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
 
Ebubekir Bilici (5) 
Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolden bir araç yağmur suyu toplama kanalına devrildi 
ve bu sırada 5 yaşındaki Ebubekir Bilici hayatını kaybetti. 
 
Abdulkerim Gezenel (4)  
Mehmet Y.'nin kullandığı tır, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Kapaklı Köyü yakınlarında aniden yola 
çıkan Abdulkerim Gezenel'e çarptı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Gezenel, yakınları tarafından 
kaldırıldığı Mehmet Akif İnanEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.  
 
Y.B. (4)  
Kayseri-Niğde yolu Dikilitaş köyü Dikilitaş Mevkiinde meydana E.B. otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden sürücü 
E.B., eşi D.B. (25) ve çocukları Y.B. (4) ve 18 günlük bebek M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 
ambulans ile Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Y.B. yaşamını 
kaybetti.  
 
Selman Kutlucan (5) 
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ceylanpınar yolu üzerinde arabanın çarptığı Selman hayatını kaybetti.  
 
Hümeyra Çorum (5) 
Ordu'nun Kabataş ilçesinde babasının geri manevra yaptırdığı aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti.  
 
Yudum Arslan (16) 
Yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 16 yaşındaki Yudum yaşamını kaybetti. 
  
Arda Berkay Bayrakçı (3) 
Emirgazi ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan Arda kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti.  
 
Bahattin Sevim (8) 
Nusaybin'den Mardin yönüne giden Mustafa D. yönetimindeki otomobil, ÇağÇağ Köprü mevkiinde 
karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Bahattin Sevim'e çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan 
Bahattin yaşamını kaybetti. 
 
Behlül Uğraş (2) 
Antalya Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 950 sokakta yaşayan Mehmet Uğraş'a M.K.'nin 
kullandığı kamyonetle Antalya Büyükşehir Belediyesinin yemek yardımı getirildi. Kamyonetin altına 
girerek oyun oynamaya başlayan Behlül'ü farketmeyen şoför kamyoneti hareket ettirdi. 
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Çevredekilerin seslenmesiyle kamyoneti durdurmasına rağmen 2 yaşındaki Behlül hayatını kaybetti.  
 
2 Çocuk 
İzmir'in Menemen ilçesi Çukurköy mahallesindeki Menemen Belediyesine ait Erkan Tunç'un kullandığı 
midibüs virajı alamayarak devrildi. Yolculardan Hüseyin Ok (65), Nurten Şener (55), Hatice Sürgüvenç 
(22), Fatma Dolgun (20) ile 2 çocuk yaşamını yitirdi.  
 
Sena Özçam (12) 
Ahmet İleri'nin kullandığı otomobil, Samsun Bulvarı Beyazıt Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek 
isteyen 12 yaşındaki Sena Özçam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Özçam yaşamını kaybetti. 
 
Ferman İli (4) 
Şanlıurfa'da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki Ferman İli 
öldü, anne babası da yaralandı.  
 
Sezgin Bulut (14) 
Erenler Bağlar mahallesinde arkadaşları ile top oynayan Sezgin Bulut (14) kaçan topu almak için yola 
çıktığı esnada, hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken 
küçük Sezgin hayatını kaybetti.  
 
Muhammet Ali Çayan (6) 
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Necati Çayan (65) yönetimindeki 28 YC 976 plakalı otomobil Oruçbey 
Mahallesi Çayanlı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 
tümseğe çarptı.  Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün torunu 
Muhammet Ali Çayan (6) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.  
 
Hamit Polat Işık (7) 
Adana Kozan'da 14 yaşındaki H.M.K'nın kullandığı ve çocukları gezdirmek için bindirdiği traktör 
devrildi. Traktörün altında kalan 7yaşındaki Hamit Ğolat Işık hayatını kaybetti.  
 
A.Ö. (8) 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeni Mahallede bulunan Dağlıca Yolu Caddesi'nde meydana gelen 
kazada, plakasının ve sürücüsünün adı açıklanmayan bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 
yaşındaki A.Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk çevredekiler tarafından Yüksekova Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakım servisine alınan yaralı çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. 
  
Arife Bayrak (4) 
Düzce Hasanlar Köyü mevkiinde Bayrak ailesinin bulunduğu otomobil dere yatağına yuvarlandı. 4 
yaşındaki Arife Bayrak olay yerinde kaybederken, Hayriye, Resul ve Rabia Bayrak yaralandı. 
 
Samet Kaya (3) 
Ankara- Kazan’da oyun oynamak içi dışarı çıkan 3 yaşındaki Samet Kaya, Şaban Çağlayan’ın kullandığı 
arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
 
S.B. (4) 
Şanlıurfa - Siverek’ te, 4 yaşındaki S.B. evlerinin önünde duran traktörün aniden hareket etmesiyle 
tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti. 
 
Hüseyin Sak (12) 
Manisa-Kırkağaç’ta bir tır ve motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki 
Hüseyin Sak hayatını kaybetti. 
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Aleyna Şen (6) 
Tuncay Şen'in kullandığı otomobil, Milas karayolu üzerinde yoldan çıktı. Yön levhaları betonuna 
çarparak duran ve alev alan otomobilde arka koltukta sıkışan 6 yaşındaki Aleyna yaşamını kaybetti.  
 
Osman Partal (9) 
Kuşadası’nda da 1,5 yıl önce vefat eden babalarının mezarını ziyarete giden kardeşlerden 16 yaşındaki 
Yunus Partal’ın kullandığı plakasız motosiklet, mezarlık yolu çıkışında Kuşadası istikametinden gelen 
minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan 9 yaşındaki Osman Partal yaşamını kaybetti. 
  
Engin Barık (13) 
Viranşehir'de akşam saatlerinde çarşı merkezine giren bir TIR Karacadağ Caddesi'ndeki 13 yaşındaki 
Engin Barık'a çarptı. Engin Barık Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
  
Sabri Eren Camadan (7) 
Bayburt’ta ehliyetsiz olduğu belirtilen O.A’nın (18) kullandığı otomobil, kaldırımda el ele yürüyen 
Durali Camadan (40) ile oğlu 7 yaşındaki Sabri Eren Camadan’a çarptı. Yaralılardan Sabri Eren 
Camadan hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.  
 
Mehmet Eren Kaya (12) 
Malatya istikametinden gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda araçta bulunan 12 yaşındaki 
Mehmet Eren Kaya'nın kalbi durdu. İlk müdahale ile hayata döndürülen Mehmet Eren Kaya hayatını 
kaybetti.  
 
Gökhan Yılmaz (17) 
Konya’da babasının ehliyetiyle trafiğe çıkan 17 yaşındaki Gökhan Yılmaz kullandığı otomobille 
aydınlatma direğine çarparak yaşamını kaybetti.  
 
Mehmet Ertekin (12) 
Diyarbakır'da Celal Erin idaresindeki otomobil, Çınar ilçesi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 
12 yaşındaki  Mehmet Ertekin'e çarptı. Mehmet Ertekin olay yerinde yaşamını kaybettii.  
 
Emre Kuş (12) 
Şanlıurfa’da mucurlu yol nedeniyle meydana gelen kazada, kazazedelere yardıma koşan vatandaşların 
arasına giren bir başka aracın çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı 12 yaşındaki Emre Kuş hayatını 
kaybetti.  
 
Mehmet Tutuş (14) 
S.T. yönetimindeki beton mikseri yaya olarak ilerleyen Silopi Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 
yaşındaki Mehmet Tutuş'a çarptı. Mehmet Tutuş yaşamını kaybetti   
 
Bulut Cengiz  (4) 
Mehmet Ali T. yönetimindeki minibüs, Tekirdağ'ın Küme Evler mevkisinde oyun oynayan 4 yaşındaki 
Bulut Cengiz'e çarptı. Bulut Cengiz hayatını kaybetti.  
 
Bekir Korkmaz (8) 
Denizli'de Mevlüt Dinger yönetimindeki kamyonet, Ahmet Korkmaz idaresindeki traktörün 
römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın da şarampole devrildiği kazada, traktör sürücüsü 
Korkmaz'ın eşi Emine (27) ve oğlu 8 yaşındaki Bekir Korkmaz hayatını kaybetti.  
 
Gökçe Aydınmış (15) 
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Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Gökçe Aydınmış, 
otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
 
E.T. (1) 
Eskişehir'de bir kamyonetin 1 yaşındaki E.T.’ye çarpması sonucunda E.T yaşamını kaybetti.  
 
Ertan Kaplan (12) 
Elektrik direğine çarpan araçtan yola savrulan 12 yaşındaki Ertan Kaptan olay yerinde hayatını 
kaybetti.  
 
Berk Batın Bağcı (4) 
Çankırı'da Kızılırmak ilçe istikametine gitmekte olan bir araç, normal yolundayken kaza yapan bir 
başka araca çarpmamak için ana yolundan ve kontrolden çıkarak manevra yapmak suretiyle 
şarampolden aşağı uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonette bulunan 4 yaşındaki Berk Batın Bağcı 
yaşamını kaybetti. 
  
Kemal Ozan Taşdan (13) 
Gölcük ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 13 
yaşındaki Abdulsamet Kayacan yaşamını kaybetti. 
 
Mehmet Coşkun  (13)  
Manisa'da bir tır Akhisar kavşağında, bisiklet kullanan 13 yaşındaki Mehmet Coşkun'a çarptı. Coşkun, 
olay yerinde hayatını kaybetti.  
 
Burhan Varol ( 16) -  Ferhan Gülcan (16)   
Bingöl-Erzurum karayolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 16 yaşındaki Burhan Varol ile yine 16 yaşındaki 
Ferhan Gülcan yaşamını kaybetti.  
 
Caner Ok (9)  
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ş.B.'nin kullandığı otomobil, bisikletli çocuklara çarptı. 9 yaşındaki Caner 
Ok yaşamını kaybetti.  
 
X.X. 
22 Ekim günü Van'da meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir 
çocuk olay yerinde yaşamını  kaybetti.  
 
Bilal Güneş (10) 
Şanlıurfa'nın Selimpınar Mahallesindeki TOKİ konutları civarında yolun karşısına geçmek isteyen 10 
yaşındaki Bilal Güneş'e, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır 
yaralanan Güneş  yaşamını yitirdi. 
 
M.D. (6) 
Palu’ya gitmek üzere yola çıkan traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörde bulunan 6 yaşındaki 
M.D. yaşamını kaybetti.  
 
X.X. (3,5) 
Kayseri’de sürekli trafik kazası yaşanan kavşağa mahallelinin trafik ışığı konması talebi yerine 
getirilmedi. Söz konusu kavşakta bayramın dördüncü günü yaşanan kazada yaralanan 3,5 yaşındaki 
çocuk hayatını kaybetti.  
 
Merve Aradan (13) 
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Hisarcık ilçesi İbrahim Tennuri Caddesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki 
Merve Aradan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralan Aradan yaşamını yitirdi.  
 
Hasan Çelik (5)- Hatice Şirin Çelik (4) - Enes Külahlı (6) 
Şanlıurfa'da bir kamyonet bir başka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü hasar 
gören kamyonetteki Hasan Çelik (5), Hatice Şirin Çelik (4) ve Enes Külahlı (6) yaşamını kaybetti. 
 
Nebiye Kılınç (3) 
Adıyamnda'ki bir minibüs, Oduncular Sitesi yakınlarında yol kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki 
Nebiye Kılınç’a çarptı. Minibüs sürücüsü hiç zaman kaybetmeden küçük çocuğu Adıyaman eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne götürdü, ancak Nebiye Kılınç yaşamını kaybetti.  
 
Salih Topal (13)   
Tatil merkezi Belek'te bisikletle gezen 13 yaşındaki Salih Topal'a, karayolunda karşıya geçmeye 
çalıştığı sırada, Alanya'dan Antalya yönüne giden otomobil çarptı. Bisikletiyle aracın altında kalan ve 
metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Salih Topal yaşamını kaybetti.  
 
Muhammed Enes Taşkesen (12)  
V.S. yönetimindeki  öğrenci servisi, Bingöl'ün Karşıyaka Mahallesi Stadyum Caddesinde yolun 
karşısına geçmeye çalışan Muhammed Enes Taşkesen'e çarptı. Ağır yaralanan Taşkesen, olay yerine 
gelen ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  
 
Seval Demirtaş (11)  
Mardin'in Artuklu ilçesinde plakası hala belirlenemeyen bir servis aracı Yeniyol Caddesi'nde 11 
yaşındaki Seval Demirtaş'a çarptı. Seval Demirtaş yaşamını kaybetti. 
 
Enes O (7) 
Amasya'da özel halk otobüsü, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Enes 
O.'ya çarptı. Ağır yaralanan Enes O., yaşamını kaybetti. 

Mehmet Emin Yıldız (12) 
Şanlıurfa’da bir yolcu midibüsü, Kadri Erdoğan Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 
yaşındaki Mehmet Emin Yıldız’a çarptı. Ağır yaralanan Yıldızyaşamını kaybetti. 

Mehmet Coşkun ( 13)  
Manisa'nın Salihli İlçesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması 
sonucunda 13 yaşındaki Mehmet Coşkun yaşamını yitirdi.  
 
Arife Zeynep Alca (3)  
Denizli'de meydana bir otomobil, Denizli-İzmir Karayolu Duacılı Kavşağı'nda, tali yoldan anayola çıkan 
traktöre çarpmamak için direksiyonu çevirince refüje çarparak devrildi.  Devrilen otomobilde 3 
yaşındaki Arife Zeynep Alca yaşamını kaybetti. 

Tolga Bostan (15) 
Adana'da yaya geçidini kullanmayan 15 yaşındaki Tolga Bostan'a ambulansın çarpması Tolga yaşamını 
kaybetti.  

İlknur Demir (3) 
Şanlıurfa'da bir okul servisinin 3 yaşındaki İlknur Demir'e çarğması sonucunda ağır yaralanan İlknur 
Demir yaşamını kaybetti. 
 
Muhammed Özçağin (13)  

http://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=halk%20otob%FCs%FC
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İstanbul'da Eyüp'te Haliç Köprü çıkışı, Cevizlibağ istikameti, Ayvansaray metrobüsdurağı yakınlarında 
karşıdan karşıya geçmeye çalışana 13 yaşındaki Muhammed Özçağin'e bir aracın çarpması sonucunda 
kafasından ağır yaralandı ve yaşamını kaybetti.  
 
Emre Türker (13)  
Gerede'de arkadaş grubuyla traktörle gezintiye çıkan 13 yaşındaki Emre Türker arkadaşının kullandığı 
traktörün hakimiyeti kaybetmesi üzerine traktör devrilmesi sonucunda yaşamını kaybetti.  

Berat Kale (4 )  
Maraş’ta  evlerinin önünde oyun oynarken seyyar satıcı minibüsünün altında kalan 4 yaşındaki Berat 
Kale yaşamını yitirdi. 

Sena Demirci (8) 
Şarkikaraağaç ilçesi'nden meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki Sena Demirci ve dedesi hayatını 
kaybetti.  

Muhammed Enes Buğday (5 Ay)  
Nusaybin Dicle mahallesi Can sokak üzerinde oynayan Muhammed Enes Buğday (5), geri giden TIR’ın 
altında kalarak ağır yaralandı ancak daha sonra yaşamını kaybetti.  
 
2.6.2. EV İÇİ FİZİKSEL GÜVENLİK/EV KAZALARI  
Meryem Nisan Kaptan (3) 
Üç yaşındaki Meryem Nisa Kaptan, anneannesinin evinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyonun 
düşmesiyle hayatını kaybetti. 
 
Yusuf Zengiciler (7) 
Şanlıurfa’da oynarken dengesini kaybederek evlerinin damından sert zemine düşen çocuk hayatını 
kaybetti.  
 
Veysel Uç (3) 
Ankara, Çubuk’da 5. Kattaki evlerini balkonunda oynarken balkon demirlerinden sarkınca toprak 
zemine düşen çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
İ.Ö. (4) 
Erzurum’da evde saklambaç oynayan 6 ve 4 yaşındaki iki kardeşten küçük olanı saklanmak amacıyla 
çamaşır makinesine girdi, ardından abisi makineyi çalıştırdı ve küçük kardeş ağır yaralandı. Kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
Zehra Kuşçu (4) 
Kahramanmaraş’ta evinde oynadığı sırada yılan ısıran 4 yaşındaki Zehra, kaldırıldığı hastanede tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Berat Ökten (7) 
Ziyarete gittikleri evde bahçe havuzuna giren 7 yaşındaki Berat boğuldu.  
 
Çağlar Işık (7)  
Konya'da oynadığı misketlerden birin boğazına kaçan 7 yaşındaki Çağlar Işık yaşamını yitirdi.  
 
Duru Uçar (2) 
Konya’da 2 yaşındaki kız çocuğu Duru Uçar 8. kattaki evin balkonundan düştü, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.  
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Sudenur Reis (7) 
Trabzon’da dördüncü kattan asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı, 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  
 
Adem Kaya (14) 
Samsun’un kavak ilçesinde salıncak yapmak için ip bağladığı bacadan başına tuğla düşen çocuk 
hayatını kaybetti.  
 
Temel Yıldız(6) 
Samsun’un Canik ilçesinde, kaldıkları evin üzerine ikinci kat yapıldığı sırada inşaat alanında oynayan 
Temel Yıldız, kepçenin çarptığı 2. kattaki beton kolon altında kalarak hayatını kaybetti.  
 
Sıla Budak(11) 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Sıla Budak 9. Kattaki evin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk 
yaşamını yitirdi.  
 
Erdem Öcal (5) 
Kahramanmaraş’ta kardeşiyle birlikte evlerinin garaj kapısını açmaya çalışan 5 yaşındaki çocuğun 
üzerine garaj kapısı düştü, hastaneye kaldırılan Erdem Öcal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Ahmet D. (4) 
Sivas’ta kaynayan süte düşen 4 yaşındaki Ahmet D. hayatını kaybetti.  
 
Ahmet Öztürk (15) 
Konya’da beşinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen 15 yaşındaki Ahmet Öztürk 
yaşamını kaybetti. 
 
Melisa Akyüz (2) 
Erzurum'un Narman ilçesinde çeyiz sandığı kapağının düşmesi sonucu yaralanan 2 yaşındaki çocuk 
öldü.  
 
Hamza Yıldırım (5) 
Kahramanmaraş’ta oyuncaklarıyla oynadığı sırada kaynamış olan süt kazanına düşen çocuk bir 
haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.  
 
Salih Alaca (5) 
Samsun, Bafra’da evin önünde yatar halde bulunan, yüksekten düştüğü düşünülen çocuk öldü.  
 
Suna Ay (15 aylık)  
Siirt Çal Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 15 aylık Suna Ay, balkonu parmaklıklarına 
tırmanınca dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Siirt Devlet hastanesine kaldırılan Ay, müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı, Ay'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
Mustafa Çakır (4) 
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki Mustafa Çakır hayatını 
kaybetti. 
 
Emine Sümeyye Büyükkeleş (2) 
Konya'nın  Doğanbey Mahallesi'ndeki ikinci katta bulunan evin penceresinden düştü.  Ağır yaralanan 
çocuk, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye 
rağmen yaşamını kaybetti. 
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Eren Demir ( 16)  
16 Temmuz 2014’te, "Kristal Kılıç" adlı fantastik romanı sayesinde "Dünyanın en genç ikinci yazarı" 
olarak tanınan 16 yaşındaki Eren Demir'in cesedi, oturduğu apartmanın bahçesinde bulundu. Binanın 
10. katından düştüğü belirlenen Demir'in kesin ölüm nedeni araştırılıyor.  
 
Cihat Satılmış (1) 
Kayseri'de evdeki ranzanın merdivenine başını sıkıştıran 1 yaşındaki Cihat Satılmış, tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi.  
 
Yusuf Efiloğlu (2) 
İzmir'in Karabağlar İlçesi’nde, annesi bir başka odada bulunduğu sırada, yakınında oynadığı koşu 
bandının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki Yusuf Efiloğlu, tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını kaybetti.  
 
Hanife Ecem Kuru (2) 
Giresun’un Eynesil ilçesinde evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki Hanife 
Ecem yaşamını kaybetti.  
 
Barış Işık (2) 
Evlerinde çizgi film izlediği sırada televizyon masasına çıkmaya çalışan 2 yaşındaki Barış Işık, devrilen 
televizyonun altında kaldı. Duydukları gürültüyle odaya koşan Ahmet (28) ile Zuhal Işık (26) çifti, 
çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne 
sevk edilen Işık yaşamını kaybetti.  

Hatice Nisan Güneş (2) 
Adıyaman’da apartmanın 4. katından dengesini kaybederek düşen, 2 yaşındaki Hatice Nisan Güneş 
hayatını kaybetti. 
 
Berat Demir (1) 
Evde yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  
 
Can Ünal (1) 
Denizli'de emziğinin ipi boynuna dolanan 1 yaşındaki Can Ünal, boğularak yaşamını yitirdi.  
 
Cansu Vuran (5) 
Şanlıurfa Bozova'da Mehmet-İslim Vuran çiftinin 5 yaşındaki kızı Cansu Vuran balkonda oynarken 
dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan küçük Cansu kurtarılamadı.   
 
Hasan Tuğa (6) 
Adana Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde oturan Doğan İrfan ve Gülbahar Tuğa çiftinin iki 
çocuğundan büyüğü olan 6 yaşındaki Hasan Tuğa 4. kattaki evlerinin balkonunda oynarken 
oyuncağını bahçeye düşürdü. Oyuncağına bakmaya çalışan Tuğa dengesini kaybederek yaklaşam 12 
metre yükseklikteki balkondan düştü. Tuğa müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  
 
Eyüp Şahin (2) 
Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kardelen sokak üzerinde bulunan ikamette üzerine 
televizyon düşen 2 yaşındaki Eyüp Şahin, ağır yaralandı. ailenin fark etmesi üzerine yaralı çocuk, 
otomobille Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Ek2 hizmet binasına götürüldü. Burada 
ilk müdahalesi yapılan Şahin, ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk 
edildi. Tüm müdahalelere rağmen küçük Eyüp kurtarılamadı.  
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Görkem Emre Çalık(3,5) 
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 katı apartmanın 10. katında oturan Sevim ve Gökmen Çalık çiftinin 3,5 
yaşındaki çocukları balkondan bakarken düştü. 30 metreden betona düşen çocuk öldü.  
 
Talha Kuyumcu (1,5)  
Ordu'nun Ünye ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını 
kaybetti. Katibe ve İsmail Kuyumcu çiftinin 1,5 yaşındaki oğlu Talha, oyun oynamak için çıktığı 
balkonda temizlik kovasını ters çevirerek demir parmaklıklara tırmandı. Aşağı bakarken dengesni 
kaybeden minik Talha 5 katlı apartmanın 4. katında buluna evlerinin balkonundan düşerek olay 
yerinde hayatını kaybetti.  
 
Y.S. (9) 
Konya'da akşam saatlerinde merkez  Meram ilçesi Dere Aşıklar mahallesi Tekke Sokak içerisinde 
bulunan bir evde meydana geldi. Oyun oynamak için sokağa çıkan 9 yaşındaki Y.S. merdivenlerden 
evin damına çıktı. Damda oyun oynayan Y.S. nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde çamaşır 
ipine boğazından asıldı. Oğlunun evde ve sokak içerisinde olmadığını gören Hüseyin S. dama çıktı. 
Oğlunu çamaşır ipine asılı vaziyette buldu.   
 
Nilgün Karahan (6) 
Batman'da Karahan ailesinin özürlü kız çocuğu 6 yaşındaki Nilgin Karahan açık olan pencerenin 
önünde oynadığı sırada dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Ağır yaralanan Karahan, kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti.  
 
Kerim Ali Sonkaya(2) 
Olay Gölcük İhsaniye İhsaniye Caddesinde meydana geldi. Ayşe ve Levent Sonkaya çiftinin üç 
çocuğundan biri olan Kerim Ali Sonkaya iddiaya göre annesi yanında yokken evlerindeki çekyat ile 
duvar arasına sıkıştı. Anne Ayşe Sonkaya bir süre sonra çekyat ile duvar arasına sıkışmış ve 
kendisinden geçmiş halde bulduğu oğlunu hemen Gölük devlet Hastanesine götürdü. Ancak burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Kerim hayatını kaybetti.  
 
Mustafa Atalay (14) 
Olay 12 Mayıs günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturdukları 
komşuları rüzgardan ayarı bozulan televizyonun uydu antenini düzeltmesi için Mustafa Atalay'dan 
yardım istedi. 15 Nisan İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi olan Atalay komşu yaşlı kadının bu isteği 
üzerine balkona asılı olan uyduyu düzeltmek isterken dengesini kaybederek düşerek yaşamını 
kaybetti. 
 
Yusuf Can Dursun (7) 
Şanlıurfa Kıssas Mahallesindeki evlerinde tek başına oyun oynayan 7 yaşındaki Yusuf Can Dursun'un 
üzerine tv devrildi. Ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 
çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Mehmet Fatih T.  
Sevgül-Lokman T. çiftinin iki çocuğundan biri olan Mehmet Fatih T. annesi temizlik yaparken oturma 
odasında koşmaya başladı. Bu esnada vitrinde bulunan televizyon mehmet Fatih'in üzerine düştü. 
Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih tüm müdahalelere rağmen hayatını 
kaybetti.  
 
Hasret A.(2) 
Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde ikamet eden Hasret A.'nın üzerine sehpadaki televizyon 
düştü. Olayda yaralanan Hasret A., kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm 
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müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Y.Y.(3) 
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Toki Serkent'te 3 yaşındaki Y.Y.'nin bir binanın 12. katında bulunan 
dairenin mutfak balkonundan düştüğü öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Y. bina görevlisi tarafından arabayla 
hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Ancak Y.Y. yaşamını kaybetti.  
 
Mahmut Sancar(3) 
Adıyaman Besni ilçesinde 5. katın penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.  
 
H.E.G.(4) 
Muğla Yatağan Akgedik mahallesinde Ertürk-Eylem G. çifti oğulları 4 yaşındaki H.E.G ile komşu 
ziyaretine gitti. Ziyaret sırasında gözden kaybolan H.E.G. bahçede buluna 1 metre derinliğindeki süs 
havuzunda ölü olarak bulundu.  
 
Mazlum Tayyar (5) 
Diyarbakır Silvan ilçesinde evlerinin damında oynayan çocuk  düşerek hayatını kaybetti . 
 
Zeki Ay(3) 
İzmir Ödemiş ilçesi Bozyaka köyünde evlerinin merdiveninden düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye 
kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.  
 
Aziz Türker (14) 
Evlerinde mandalina yerken nefes borusu tıkanan zihinsel ve bedensel engelli Aziz Türker (14), 
kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti 
 
İsmail Efe (5) 
Bir apartmanın 7. katındaki evlerinin balkonunda oynayan İsmail Efe (5), dengesini kaybederek 
balkondan zemine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Bedirhan Yazıcı (6) 
Binanın 8. katındaki dairede oturan Yazıcı çiftinin çocukları 6 yaşındaki Bedirhan dengesini 
kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Bedirhan Yazıcı, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm madahaleye rağmen kurtarılamadı.  
 
N.E.  (13) 
Belde Mahallesi’nde 6. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 13 yaşındaki N.E. adlı kız çocuğu, bir anda 
dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Batman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan N.E. yaşamını kaybetti.  
 
Berat Fatih Guguk (1) 
Giresun’un Bulancak ilçesinde bir buçuk yaşındaki Berat Fatih Guguk, ailesinin ikamet ettiği 5. kattaki 
evin camından sarkarken düştü. Beton zemine çarpan Berat Fatih Guguk yaşamını kaybetti.  
 
Talha Turan (1,5) 
Aksaray’da bir apartmanın 5. katındaki penceresinden sarkarak düşen 1,5 yaşındaki Talha Turan 
hayatını kaybetti. 
 
Selçuk Çetin (4)  
Kahramanmaraş'ın Erkenez Mahallesinde oturan Muhammet Mustafa ve Emine Çetin çiftinin 

http://www.haberler.com/selcuk-cetin/
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çocuğu 4 yaşındaki Selçuk Çetin,  tek katlı evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek 
beton merdivene düştü. 5 gün tedavisi süren ve 2 kez ameliyat geçiren Selçuk yaşamını kaybetti. 
 
Arda Sevim (4)  
Batman’da oyun oynadığı sırada 5 kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki küçük Arda Seivm 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  
 
M.S. (3)   
3 yaşındaki M.S. Adıyaman'ın Besni İlçesinde Yukarı Sarhan Mahallesi 3. Etap Toki’de yaşayan 
komşularına ailesiyle birlikte ziyarete gitti. M.S pencereye tırmandı ve dengesini kaybederek 16 
metre yükseklikteki pencereden düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Besni 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.S yaşamını kaybetti. 
 
2.6.3. YANGIN  
Mustafa Kurtbaş (4) 
Kars’ın Arapçay ilçesinde bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki Mustafa Kurtbaş hayatını kaybetti. 
 
Beşir Yıldırım (4) 
Balıkesir Edremit ilçesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.  
 
XX, XX, XX. (3 Çocuk) 
Karaman'da bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, dumandan etkilenen baba 
tedavi altına alındı.  
 
Umut Can (2) 
Giresun’da Ericek Köyü’ndeki bir evde elektrik sisteminden çıktığı düşünülen yangında bir çocuk öldü.  
 
Ömer Faruk Abul (3) 
Adıyaman’da bir evde çıkan yangında 4 kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer 
Faruk tedavi sürecinde hayatını kaybetti, diğer 3 kardeş ise taburcu oldu.  
 
Ceylan Nur (5) 
Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde Turcan Erkek'in kiralık olarak oturduğu 3 katlı evin zemin 
katında yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesinden çıktığı öğrenilen yangın esnasında evde tek 
başına olan 5 yaşındaki Ceylan Nur yaşamını kaybetti.  
 
Bilal Tarhan (3), Yusıf Tarhan (6 aylık) 
Aksaray'da Nazım Tarhan'a (30) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler evi sararken 3 
yaşındaki Bilal Tarhan yangın sırasında, 6 aylık ikizlerden Yusuf Tarhan hastaneye kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.  
 
Ahmet Altın(3) 
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Göltepe Köyündeki aile mezarlığına giden Kazım Altın minibüsünü 
mezarlık girişine park etti. Eşi ile araçtan ayrılan Altın 3 yaşındaki oğlu Ahmet Altın'ı uyuduğu için 
araçta bıraktı. Altın aile kabristanlığında dua ettiği sırada minibüste bilinmeyen bir nedenle patlama 
meydana geldi. Biranda alevler içinde kalan araçta çıkan yangın çevredekilerin de  yardımı ile 
söndürülürken küçk çocuk hayatını kaybetti.  
 
G.K. (5) 
Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karlı Tepe Sokak’ta bir gecekonduda çıkan 
yangında, annesi F.K. (56) tarafından kurtarılarak dışarı çıkardığı kızı G.K. (5), kaldırıldığı Eğitim ve 

http://www.haberler.com/selcuk-cetin/
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Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  
 
2.6.4.  SOBA GAZI ZEHİRLENMELERİ  
Tuana Keskin (12) 
İzmir'in Urla ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki Tuana Keskin hayatını kaybetti.  
 
Nisa Erdem (4)- Mahir Erdem (3 Aylık)  
Konya'nın Karatay ilçesinde Mesut Eroğlu, eşi Gülsem Eroğlu ile 4 yaşındaki kızı Nisa ve 3 aylık oğlu 
Mahir Erdem kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendi. İmamlık yapan Mesut 
Eroğlu'nun camiye gelmediğini fark eden bir kişinin evine gitmesi üzerine masasının başında sızıp 
kaldıkları anlaşılan ailenin çocukları Nisa ve Mahir Erdem hayatını kaybetti.  
 
Emircan Tosun (13) 
Bolu’da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen 13 yaşındaki Emircan Tosun kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti.  
 
2.6.5. UYUŞTURUCU KULLANIMI 
C.A. (15) 
5 arkadaşı ile birlikte otomobille gezerken, iddiaya göre uyuşturucu kullanan lise öğrencisi 15 
yaşındaki C.A. fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri C.A.’yi 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.A. müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. 
 
Batuhan Kaya (13)  
İstanbul Tuzla-İçmeler Mahallesi’nde Bonzai isimli uyuşturucu kullanan ve komaya giren 13 yaşındaki 
Batuhan Kaya hayatını kaybetti. 
 
S.İ.P. (13)  
Afyonkarahisar'da Bonzai krizine giren 13 yaşındaki çocuk, yığılıp kaldığı evinin önünde hayatını 
kaybetti. 
 
Fırat Parlak (16) 
Mersin’de acil servis ekibi tarafından, bonzai kullandığı tahmin edilen, baygın bir şekilde bulunan 
çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Miraç Kefeli (18) 
İddaya göre bonzai kullandıktan sonra fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisi 18 
yaşındaki Miraç Kefeli, yaşamını yitirdi.  
 
Özgür Özgünetey (13) 
Samsun’un İlkadım İlçesi’nde 8’nci sınıf öğrencisi Özgür Özgünetey’in akşam eve gelmemesi üzerine 
aile polise başvurdu. Yapılan araştırmada Özgünetey’i okul bahçesinde baygın halde yatarken buldu. 
Çocuğun yanında çakmaklara gaz doldurmakta kullanılan tüp tespit edildi. Çakmak gazı çektiği iddia 
edilen Özgür Özgünetey yaşamını yitirdi.   
 
Ömer Turan (14)  
Malatya'da metruk evde çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.   
 
Cenk Totoğlu (14)  
Karabük'te çakmak gazı kokladığı iddia edilen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Cenk Totoğlu, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  
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Sezer Kaya (15) 
Bolu’da, çakmak gazı soluyan 15 yaşındaki Sezer Kaya kalbinin durması sonucunda yaşamını kaybetti.  

2.6.6. ELEKTRİK ve YÜKSEK GERİLİM ÇARPMALARI  
Ali İlimbay Tırman (11)  
İstanbul’dan Burdur’a, oğulları 11 yaşındaki Ali İlimbay Tırman ve Efe Tırman ile gelen Hüseyin 
Tırman, Namık Kemal Caddesi’ndeki bir otelde akrabalarına iftar verdi. İftardan sonra arkadaşları ve 
kardeşi Efe Tırman ile otelin önündeki yeşillik alanda arkadaşlarıyla oynayan ortaokul ikinci sınıf 
öğrencisi Ali İlimbay Tırman, bölgedeki kablolardan birine değerek elektrik akımına kapılarak yaşamını 
kaybetti.  
 
Caner Kınay (12)  
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda kuş yuvası için çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattını fark 
edemeyen Caner Kınay (12), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar oluşan Kınay'ın 
cesedi, savcılık tarafından yapılacak incelemenin ardından adliyeye sevk etti. 
 
Abit Demir (3) 
Şanlıurfa’da elektrikli su ısıtıcısından elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.  

Mert Kabak (9) 
Tekirdağ, Çorlu’da banyoda bulunan kablolarla oynarken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.  
 
Ahmet Budak (4) 
Şanlıurfa’da odada kimsenin olmadığı sırada prize dokunan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını 
kaybetti.  
 
Mustafa Demir (8) 
Şanlıurfa’da elektrik trafosu altındaki elektrik panosunun yakınında oynayan çocuk elektrik akımına 
kapılarak öldü, onu kurtarmak isteyen abisi Halil Demir ise ağır yaraladı.  
 
Muhammet Furkan Akyol (3) 
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Muhammet Furkan Akyol su ısıtıcısının bulunduğu kaba dokununca 
kaçak elektrik nedeniyle akıma kapılarak yaralandı. Elazığ’da özel bir hastaneye sevk edilen çocuk, 
yoğun bakımda 10 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetti.  
 
Zekeriya Aba (3) 
Mardin’de sebebi bilinmeyen bir şekilde evde elektrik akımına kapılan 3 aşındaki çocuk yaşamını 
yitirdi.  
 
2.6.7. KENTSEL VE KIRSAL AÇIK ALANDA YAŞANAN OLAYLAR  
Atilla K. (3) 
Konya-Aksaray’da arkadaşlarıyla balık tutmak isteyen 3 yaşındaki Atilla K. sulama kanalına düşerek 
hayatını kaybetti.  
 
X.X.  
8 Haziran 2014’te, İstanbul Pendik’te, eski bir taşocağı için kazılan çukurda biriken suya giren 3 
çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti  
 
Berat Bozan (1,5)   
28 Ağustos 2014’te,Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü 
bulundu.  
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Yusuf Sancak (5) 
İzmir'de Zehra Sancak karne alan oğlunu oyun salonuna götürdü. Oyun oynayan çocuksüs havuzunun 
mermer çanağına kafasını çarparak, öldü.  
 
Ramazan Kayışkıran (16) 
Mersin, Tarsus’ta serinlemek için DSİ’nin sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.  
 
Ahmet Öner (8) 
Adana’da serinlemek için evlerini yakınındaki sulama kanalına giren 8 yalındaki çocuk boğuldu. Dalgıç 
polisler tarafından yapılan aramada cesedi evlerinin 100 metre ilerisinde bulundu  
 
Derviş Boztaş (8)  
Kayseri’nin Bünyan İlçesi'nde evinin bahçesinde oynarken köpeğin saldrırısı sonucu vücudunun çeşitli 
yerleri parçalanan 8 yaşındaki Derviş Boztaş, yaşamını yitirdi.  
 
Muhammed Hakkı Ceylan (11) - Hasan Erdihan (9) 
Kahramanmaraş’ta komşu olan iki çocuk serinlemek için ailelerinden habersiz girdikleri Kılavuzlu 
Baraj Gölü’nde boğuldu.  
 
Mehmet Umut Aktaş (13) 
Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Dandalaz Barajına serinlemek için giren çocuk suyun ani derinleşmesiyle 
panikleyerek boğuldu. 
 
Abdullah Taşkan  (16) 
Gaziantep Taşlıca Mahallesi’nde balık tutarken serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.  
 
Atakan Özer (12)- Dilara Erdoğdu (13) 
Kayseri Pınarbaşı ilçesinde serinlemek için gölete giren iki kuzen bir süre snra gözden kayboldu, 
köylülerin yaptığı aramada çocukların cesetlerine ulaşıldı.  
 
Okan Yılmaz (15) 
Kocaeli, Gölkayapark’ta arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren 15 yaşındaki Okan Yılmaz bir 
süre sonra açılmaya başladı ve gözden kayboldu arkadaşlarının sesini duyarak yardım etmeye çalıştığı 
çocuk hayatını kaybetti.  
 
Emrullah Atıcı (16), Abdulkadir Atıcı (13) 
İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Kilyos Sahilinde denize giren Emrullah ve Abdulkadir kardeşler 
boğuldu.  
 
Hikmet Borluoğlu (8) 
Niğde’de serinlemek için gölete giren iki kardeşten 8 yaşındaki Hikmet Borluoğlu boğularak öldü.  
 
Berrin Nisa Çakıroğlu - Serpil Coşkun 
Erzurum’da metruk bir bina yakınında oynayan yaşları 7 ile 9 arasında değişen 4 çocuk duvara 
tırmanmak istedi bu esnada duvarın yıkılmasıyla çocuklar enkaz atında kaldı çocuklardan iki yaralandı 
ikisi ise yaşamını yitirdi.  
 
Ahmet Karayılan (16) 
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat nehrine giren Ahmet Karayılan 
akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç ekipler, yarım saatlik bir aradan sonra 
çocuğun cesedine ulaştı. 
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Elyasa Çukur (2) 
Sakarya’da ineklerin su içmesi için konulan yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk bouldu.  
 
Umut Şimşek (14) 
Adana’nın Seyhan ilçesinde, ayaklarını uzattığı suya düşen Umut Şimşek boğularak hayatını kaybetti.  
 
Bayram Yeni(11) - Ali Dayı (12) 
Adana’nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalına giren komşu çocukları Bayram Yeni ve Ali Dayı boğularak 
hayatlarını kaybetti.  
 
Şafak Albakan (11) 
Giresun’da, ailesine kuran kursuna gittiğini söyleyip evden çıkan Şafak Albakan girdiği denizde 
boğularak hayatını kaybetti.  
 
Recep Onay(13) 
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gölete giren Recep Onay boğularak öldü.  
 
Soner Can (16) 
Adana’nın Seyhan ilçesinde, Soner isimli çocuk arkadaşıyla birlikte girdiği sulama kanalında boğularak 
hayatını kaybetti.  
 
Esra Dil (5) 
Ankara’nın Polatlı ilçesinde köprüde Sakarya nehrine düşen Esra Dil boğularak hayatını kaybetti.  
 
Emrullah Ekici (14) 
Malatya’da serinlenmek için gölete giren 14 yaşındaki Emrullah Ekici boğularak hayatını kaybetti.  
 
Muhammet Kağan Kulengir (2,5) 
Samsun Bafra’da tarlayı sulamaya giden dedesiyle birlikte giden 2,5 yaşındaki çocuk bir süre sonra 
gözden kayboldu, yapılan aramada çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.  
 
X.X. (16) 
Uşak’ta serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu. 
 
Serhat Bacadurmuş (14) 
Elazığ’da serinlemek için 4 arkadaşıyla birlikte Murat Nehri’ne giren çocuk boğuldu.  
 
Göksel Doğan (9) 
Antalya’da evinin yakınında inşaat alanında oynayan çocuk içi su dolu çukura düştü ve hayatını 
kaybetti.  
 
İsa Alma (14) 
Şanlıurfa’da hayvan otlatırken dengesini kaybederek DSİ’nin sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.  
 
Sezer Kalender (14)- Serhat Çiçek (14) 
Ordu’da beden öğretmenleri ve 4 sınıf arkadaşıyla pikniğe giden iki çocuk serinlemek için girdikleri 
gölde çırpınmaya başladılar, ama etraftakilerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadılar.  
 
Numan Semih Gödek (4) 
Giresun’da evlerinin yakınındaki derenin kenarında oynayan çocuk dereye düştü yakınları tarafından 
dereden çıkarılan çocuk, kurtarılamadı.  
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Miraç Ağrıdağı- Metin Bor -Abdullah Karadağ -Cumali Karadağ  
Malatya’da yaşları 12-13 arasında değişen 7 çocuk serinlemek için suya girdiler ancak bir zaman sonra 
4 arkadaş gözden kaybolması üzerine yapılan kalan 3 çocuk etraftakilerden yardım istediler, bunun 
üzerine olay yerine gelen ekip çocukları sudan çıkartıp suni teneffüs uyguladı ama çocuklar tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Veysel Kurul (14) 
Adana’da akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren çocuk boğuldu. 
 
Çetin Akdoğan (10) 
Adana’da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen 2 kardeş çırpınmaya başladı böylelikle çevredekiler 
tarafından sudan çıkarılan iki kardeşten küçük olan hayatını yitirdi. 
 
İsmail Özbek (7) 
Denizli, Çivril’de ailesi tarlada çalışırken kaybolan çocuğun cesedi ailesiyle birlikte kaldığı çadırın 
yakınındaki sulama kanalında bulundu.  

Ahmet  Demir (6) 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, oyun oynadığı sırada dengesini yitirerek kuyuya düşen 6 
yaşındaki Ahmet Demir hayatını kaybetti. 

Murat Yılmaz (14) 
Gaziantep’te badem toplamaya giden 14 yaşındaki Murat Yılmaz, bir süre sonra bölgede bulunan 
gölete giren Murat Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. 
 
Hamdi Can (15) 
İzmir- Aliağa’ da sabah istasyonda tren bekleyen yolculardan 15 yaşındaki Hamdi Can, oturduğu 
banktan kalkıp trene binmek üzere yürürken ayağı sendeleyerek raylara düşüp hayatını kaybetti.  
 
Arifcan Yiğit (15) 
Sivas-Kızılırmak Karşıyaka köprüsü mevkiinde, arkadaşlarıyla birlikte gezen 15 yaşındaki Arifcan Yiğit 
Akgül dengesini kaybederek suya düşüp hayatını kaybetti.  
 
Ece Su Yılmaz (5) 
İstanbul-Sirkeci’de annesinin kullandığı otomobil son anda arabalı vapura bindi, kapak üzerindeki 
araç, vapurun hareket etmesiyle geriye doğru kayarak denize düştü. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz 
hayatını kaybetti. 
 
Nehir Demirel (3) 
Gebze-Dilovası’nda 3 yaşındaki Nehir Demirel su deposuna düşerek boğulup hayatını kaybetti. 
 
Pamir Dikdik (3,5)   
İstanbul Zekeriyaköy'de ailesi uyurken evden çıkan Pamir çiti atlayıp yan bahçeye geçti. Hiçbir önlem 
alınmamış, üstü açık bırakılan ve dibi görünmeyen havuzda boğuldu.  
 
Meryem Sena Ceran (4) 
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ailesi ile birlikte gittikleri piknikte oyu oynarken sulama 
kuyusuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü.  
 
Serkan K. (14)  
Manisa'nın Kula ilçesinde taşkın önleme kanalına yüzmek için giren Serkan K. bir süre sonra gözde 

http://ohaber.com/videogaleri/ceylanpinar
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kayboldu. Arkadaşının bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, çocuğu baygın halde buldular. Kula 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  
 
İsmail Gümüşgöz (11) ve Ozan Yıldırım (12 y)  
Ortaokul öğrencisi 5 arkadaş Maltepe Üniversitesi Marmara Köyü'nde bulunan ormanlık alana girdi. 
İçlerinden İsmail Gümüşgöz adlı çocuk gölete düştü. Öğrencilerden Ozan Yıldırımda arkadaşını 
kurtarmak için suya atladı. Ancak iki çocukta kısa süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen 
kurtarma ekipleri bir süre sonra iki çocuğun cesedine ulaştı.  
 
Yusuf Baysal(4) 
Van'da evlerinin önünden geçen dereye düşen 4 yaşındaki Yusuf Baysal'ın cansız bedeni, 3 km 
uzaklıkta bulundu.  
 
Mesut Can Akın (8) 
Mesut Can AKın (8) Mesrese Mahallesi Hacı Bekir Sokak'ta park halinde duran traktörle oynarken, 
aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Yaralanan Mesut Can yaşamını kaybetti. 
 
Hüseyin Der (11) 
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 yıl önce ağabeyinin yüzerken boğulduğu gölette balık tutarken suya 
düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  
 
Caner Çeltik (3) 
Aydın merkeze bağlı İmamköy'de kullanılmayan bir evde yaralı bulunan 3 yaşındaki çocuk hastanede 
hayatını kaybetti. Caner'in boğazında ve iki bileğinde kesi izi olduğu öğrenildi.  
 
Serpil Bayhan (5) - Bilal Bayhan (4) 
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Çayarası köyündeki amca çocukları 5 yaşındaki Serpil ve 4 yaşındaki 
Bilal Bayhan, önceki gün öğlen oyun oynamak için evlerinden çıktı. Çocuklarının eve dönmemesi 
üzerine telaşlanan aileleri arama çalışmalarına başladı. Jandarma, AFAD ve köy korucularından oluşan 
300 kişi geniş bir bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda çocukların yaşamını 
kaybettiği açığa çıktı. 
 
Kadir Güler (14) 
Van'ın Kurubaş Köyünde 3 metrelik gölette yüzmeye çalışan 14 yaşındaki Kadir Güler boğularak 
yaşamını kaybetti.  
 
Umut Zambak(9) 
4 gün kayıp olan Manisa Akhisar'daki Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Umut Zambak'ın cesedi, 
kullanılmayan bir su kuyusunda bulundu.  
 
Levent Alan (10) 
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 yaşındaki çocuk ipine bağladığı ineğin sürüklenmesi sonucu hayatını 
kaybetti.  
 
V.M.Z. (3) 
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki V.M.Z.evlerinin önünde oyun oynarken dengesini 
kaybederek evlerinin önündeki sulama kanalına düştü. Ailesi ile komşularının yardımıyla kanaldan 
çıkarılan çocuk 112 Acil Servis Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.  
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Yusuf Tatlı (13) 
Şanlıurfa'da arkadaşları ile gezmek için Sırrın Mahallesindeki sulama kanalının kıyısına giden 13 
yaşındaki Yusuf Tatlı bir anda kanala düşerek yaşamını kaybetti.  
 
Emre Kaçmaz  
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Girinoğlun köyünde evlerinin önünde park halindeki römorkta oyun 
oynayan Emre Kaçmaz dengesini kaybederek düştü ve yaşamını kaybetti. 
 
İsmail Işık (11) 
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde dağdaki ineklerini aramaya giden İsmail Işık gece 
dağda tek başına yürürken yüksekten düşen bir taş başına isabet ederek yaşamın kaybetti. 
 
Kerem Yıldız (4) 
Kahramanmaraş Afşin ilçesi Dokuztay mahallesinde Hurman Deresi kıyısında oyun oynarken Kerem 
Yıldız, bir anlık dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Keremyaşmını kaybetti. 
 
Semra Yazıcı (1,5) 
Erzurum Pasinler ilçesine bağlı Çöğender mahallesinde 1.5 yaşındaki Semra Yazıcı oyun oynadığı 
esnada su kanalına düşerek yaşamını kaybetti. 
 
Mecnun Aslan (16) 
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Mecnun Aslan (16) arkadaşıyla Gayda 
köyündeki sulama göleti çevresinde hayvan otlatmaya gitti. Koyunlarını otlattıktan sonra serinlemek 
için gölete giren Aslan biraz yüzdükten sonra gözden kaybolarak yaşamını kaybetti. 
 
Sezai Cinbat(14) 
Ferizli Şehit Hacı Uzun Ortaokulu'nda 8D sınıfı öğrencisi olan Sezai Cinbat, 3 arkadaşı ile birlikte 
Çamlık mevkiinde yıllar önce açılan ocaktan kalan gölette yüzmeye gittiler. Akşam olduğunda ise Sezai 
Cinbat evine dönmedi. Ailesi polise giderek kayıp olduğunu bildirdi. Polis gölette yaptığı araştırma 
sonucunda Sezai'nin cesedi bulundu.  
 
Ganim Kurku (13)  
Adana'da DSİ Kanalına giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.  
 
Müslüm Kutlu (15) 
Muş'un Hasköy ilçesinde serinlemek için Otaç köyü yakınlarındaki sulama göletine girip, bir süre 
yüzen çocuk boğularak yaşamını kaybetti. 
 
Alaattin Çelik(15) 
Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde Evrenpaşa mahallesine 3km uzaklıktaki yapay gölete serinlemek 
amacıyla giren A.Ç. bir süre boğularak yaşamını kaybetti.  
 
Hasan Atamış(9) 
Şanlıurfa Siverek Büyükoba mahallesinde Hasan Atamış, evlerinin yakınlarındaki yağmur sularının 
biriktirdiği yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybetti. 
  
Miraç Gezici (5) 
Malatya merkez Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi mahallesindeki 5 yaşındaki Miraç Gezici bilinmeyen bir 
nedenle sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi.  
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Bahadır Sarı- Umut Buğra Yanat- Efe Can Baybüre (9-11) 
Tekirdağ Muratlı'da çamurlanan bisikletlerini temizlemek için Ergene Deresine giren 6 çocuktan 
Bahadır Sarı, Umut Buğra Yanat, Efe Can Baybüre yaşamını kaybetti. 
 
İsmail İnan(15)- Hakan Şahin(14) 
Muğla Kavaklıdere'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğularak yaşamını 
kaybetti. 
  
Harun Ayyıldız(2) 
Adana Ceyhan'da 2 yaşındaki çocuk düştüğü sulama kanalında boğularak yaşamını kaybetti. 
 
Burak Köseoğlu(16)  
Rize'de serinlemek için denize giren çocuk boğularak yaşamını kaybetti. 
 
Aydın Bozkurt 
Kayseri'de liseyi bitiren Aydın Bozkurt gölette boğularak yaşamını kaybetti. 
 
Yiğit İsa Çalşimşek (3) 
Ankara’nın Şebinkarahisar ilçesinde Hacıömer köyünde evlerinin bahçesinde yabani ot temizleyen 
annesinin yanından ayrılarak, arkadaşlarıyla Seyran deresinin kenarına giden, 3 yaşındaki Yiğit İsa 
Çalşimşek, dereye düşüp akıntıya kapılarak boğulup hayatını kaybetti. 
 
Yılmaz Algüllü (16) 
Onaltı yaşındaki Yılmaz Şanlıurfa’ da balık avladığı sırada DSİ’ye ait sulama kanalına düşerek hayatını 
kaybetti . 
 
Ömer Kağan Koca (4) 
Alanya’nın Kestel-Dimçayı’nda, çaya taş atmak isterken dengesini kaybederek suya düşmesi sonucu 
yaşamını kaybetti. 
 
Nupelda Ayman (8) 
Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyünde, gölete düşerek boğulan 8 yaşındaki Nupelda Ayman 
hayatını kaybetti. 
 
Tufan Sezer (5) 
Ankara-Kaynaşlı ilçesinde yağmur suyu dolu çukura düşen 5 yaşındaki Tufan Sezer hayatını kaybetti. 
 
T.S. (4) 
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki T.S.  hayatını kaybetti. 
 
Melike Yılmaz (4) 
Şırnak çevreyolu yakınlarında bulunan bahçeye ait sulama havuzunun kenarında oyun oynayan 
Melike havuza düşerek, hayatını kaybetti. 
 
İbrahim Tanrıverdi (2) 
Şırnak'ın Silopi ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu dereye düşen çocuk, boğuldu.  
 
A. Yalman (10) 
Şanlıurfa-Hasankeyf’te ailesi ile pikniğe giden 10 yaşındaki A. Yalman, Dicle nehrinde boğularak 
hayatını kaybetti. 
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Yusuf Süleyman Hatipoğlu(12) 
Aydın’ın Didim ilçesinde, üzerine çıktığı barbekünün yıkılan bacasıyla birlikte evlerinin balkonuna 
düşen 12 yaşındaki Yusuf Süleyman Hatipoğlu hayatını kaybetti.  
 
Emir Güleç (9)  
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, dedesiyle birlikte denize giren, 9 yaşındaki Emir Güleç boğularak 
hayatını kaybetti.  
 
Berkay Gözcü (5)  
Kahramanmaraş’ ta baraj gölüne düşen 5 yaşındaki Berkay Gözcü, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada 
göle düşerek hayatını kaybetti. 
 
Şevger Biçer (13) 
Şanlıurfa-Siverek’ te 21 Mart gecesi Newroz kutlaması ateşini yakmak isteyen 13 yaşındaki Şevger 
Biçer, benzinin alevlenmesi sonucu hayatını kaybetti. 
 
Heval Yıldırım (13) 
Diyarbakır'da kurbanlık için alınan ve 5 katlı binanın çatısına bırakılan keçi, korkuluklardan atlayarak 
sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Heval Yıldırım'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi.  
 
Berat Koçer (12) 
Uzungöl Köyü’nde ailesiyle birlikte yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Berat Koçer evden ayrıldı. 
Aradan saatler geçmesine rağmen Koçer’in eve dönmemesi üzerine yapılan arama sırasında Koçer 
ailesinin evinin dışında bulunan ve kullanılmayan tuveletinçökmesi sonucu, ağır yaralanan Koçer, 
köyden bir araçla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.  
 
Elif Bulgan (10) 
Mardin Savur İlçesi’nin Pınardere Mahallesi’nde sabaha karşı şiddetli yağmur nedeniyle, Irak’ta şoför 
olarak çalışan Mehmet Bulgan’a ait evin yan duvarı ile tavanın bir kısmı çöktü. Çökme sırasında, 6 
kişinin bulunduğu evde ilkokul öğrencisi Elif Bulgan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi,  
 
Umutcan Korkmaz (4) 
İzmir’in Bayraklı ilçesinde köpeğe bakmak için duvara çıkan 4 yaşındaki Umutcan Korkmaz, duvardan 
kopan yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki taşın altında kalarak hayatını kaybetti.  
 
Bilal Gerenkaya (3) 
İsmail Gerenkaya, kayınpederine odun yapması için köyün 4 kilometre uzaklığındaki Kavaklıdere 
mevkiine ailesi ve arkadaşı Nurullah Karaçam ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Nurullah 
Karaçam’ın kestiği kavak ağacı 3 yaşındaki Bilal Gerenkaya’nın üzerine düştü. 3 yaşındaki Bilal 
yaşamını kaybetti.  
 
Fatime Özyılmaz (3) 
Mardin Derik'e bağlı Sakızlı köyünde, toprakta bulunan yabancı otların parçalanmasında ve toprağın 
havalandırılmasına kullanılan 'Vanvey' denilen tarım aletinin üzerinde oynayan 3 yaşındaki Fatime 
Özyılmaz, dengesini kaybederek aleti üzerine düştü. Köye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine 
karşın Fatime Özyılmaz yaşamını yitirdi.  
 
Volkan Erdoğan (14)  
Antalya Serik'te Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Volkan Erdoğan, yüzerken akıntıya 
kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalda suda çırpınan Volkan Erdoğan, boğularak 
yaşamını kaybetti.  
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Kübra Yaman (12)  Sevda Yaman (10), Canser Yaman (11) Halime Yaman (10) Rozelin Yaman (12)  
Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Yakıtlı Köyü'nde evlerinden bayram şekeri toplamak üzere çıkan 
akraba olan kız kardeşlerin de aralarında olduğu yaşları 10-12 arasında değişen 5 kız çocuğunun 
aileleri, kendilerinden akşam saatlerine kadar haber alamadı. Çocukların bayramlaşmak üzere komşu 
köylere gittiğini düşünen aileleri, akşam saatlerine kadar haber alamayınca aramaya çıktı. Köy dışında 
bulunan sulama göletinde  çocukların yaşamını kaybettiği öğrenildi.kıyısında çocukların elbiselerini 
görünce durumu jandarmaya ve Batman'daki AFAD'a bildirdi. Yapılan aramada saat 19.30 sıralarında 
5 çocuğun cesetlerine ulaşıldı.  
 
X.X. (1.5)  
Malatya'da kaybolan 1.5 yaşındaki erkek çocuğu, bir süre sonra sulama kanalında bulundu. 
 
Emin T. (14) 
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyü yakınlarında köprüden düşen 14 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti.  
 
Olcay Can Alıcı (14) 
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'ne düşen 14 yaşındaki Olcay Can Alıcı boğuldu. Yaklaşık 
bir saatlik çalışma sonucu sudan çıkartılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. 
 
Hüseyin Çal (2,5) 
Antalya'da ailesiyle birlikte gittiği piknikte 2,5 yaşındaki Hüzeyin Çal 60 tonluk su havuzuna düşerek 
hayatını kaybetti.  
 
İpek Korkmaz (14)  
Turgutlu'da düştüğü gölette yüzme bilmediğinden boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler 
tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki İpek Korkmaz, bir hafta kaldığı yoğun 
bakımda hayatını kaybetti.  
 
Rahime Aslan (9) - Mehmet Emin  Kahraman (11) 
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj gölüne giren 9 yaşındaki Rahime Aslan, 18 
yaşındaki ablası Sema Aslan ile 11 yaşındaki kuzenleri Mehmet Emin Kahraman boğularak yaşamını 
yitirdi. 
 
Kerem Kutlu (11)   
Bodrum'da bulunan bir lunaparka ailesiyle birlikte eğlenmek için giden 11 yaşındaki Kerem Kutlu, 
'Adrenalin Max' denilen lunapark aracına bindi. Bir süre sonra Kutlu, oturduğu koltuğun güvenlik 
kemerinin açılması sonucu yere düşerek yaşamını kaybetti.  
 
Hazal Kalburcu (8) 
Balıkesir Erdek’te 8 yaşındaki bir kız çocuğu tırmanmaya çalıştığı duvarın yıkılmasıyla altında kalarak 
hayatını kaybetti.  
 
Göksel Tayran (15) 
İddiaya göre yanında iki arkadaşıyla birlikte evlerinin yakınında bulunan bir binanın terasına çıktı. 
Burada sohbet etmeye başlayan üç arkadaştan Tayran, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine 
düştü. Duydukları ses üzerine dışarı çıkan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Tayran'ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne 
kaldırdı. Tayran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Helin Basut (6)-  Havin Basut (4) 

http://www.haberler.com/bodrum/
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Van'ın Özalp İlçesi’nde evlerinin yakınında oynayan 4 yaşındaki Havin Basut, komşuları tarafından 
açılan 3 metre derinliğindeki yağmur sularıyla dolu foseptik çukuruna düştü. Kardeşinin çukura 
düştüğünü gören 6 yaşındaki Helin Basut, kurtarmak isterken kendisi de çukura düştü. Olayı gören 
vatandaşlar uzun uğraşlar sonrası Basut kardeşleri çukurdan çıkararak Özalp Devlet Hastanesi’ne 
götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kız kardeş kurtarılamadı.  
 
X.X.  (5) 
İsmi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken foseptik çukuruna düştü. Aile fertleri 
tarafından çukurdan çıkarılarak Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği 
anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
Yusuf Melemez (11) - Talha Dinçer (9) 
Yapay gölet kenarında oynayan Yusuf Melemez (11) ve Talha Dinçer (9) dengelerini kaybederek 
gölete düştü. Çocukların arkadaşı olan ve bu sırada yanlarında bulunan Osman Ayvaz'ın durumu 
öğretmenlerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Jandarmanın 
çalışmalarıyla Melemez'in cesedine ulaşıldı. Dinçer'in bulunamaması üzerine Emniyet Genel 
Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibinden yardım istendi. Ankara'dan gelen ve gölette arama 
yapan ekipler, kısa süre sonra Dinçer'in cesedine de ulaştı.  
 
Bekir Duman (13) 
Bekir Duman ile arkadaşları, evlerinin yakınında duran kamyonun üzerine çıkarak oynamaya başladı. 
Oyun esnasında dengesini kaybeden Duman, zemine düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis 
ekiplerinin müdahalesi sonrası, Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Dumanyaşamını kaybetti. 
 
Yasin İnci (4) 
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin Aktoprak köyü muhtarı Celal İnci’nin oğlu 4 yaşındaki Yasin İnci, 
yakınlarıyla birlikte arazide dolaşırken ortadan kayboldu.Ailesinin ulaşamadığı 4 yaşındaki Yasin'in 
köyün dışındaki göüşerek yaşamını kaybettiği belirlendi.  
  
2.6.8. DİĞER 
Sadettin Enes Tektaş (13) 
Ailesi ile gittiği Nevşehir'in Kozaklı İlçesi'nde girdiği termal havuzda boğulan ve kalp masajıyla yaşama 
döndürülen 13 yaşındaki Sadettin Enes Tektaş, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.  
 
Musa Yiğit (4, E) 
Babasına ait otomobile binen Musa Yiğit Sezer (4), oynamaya başladı. Araç, bu sırada henüz 
belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtan çıkamayan Musa Yiğit, hayatını kaybetti.  
 
Diyap Tankçı (2) 
ADANA’nın Ceyhan İlçesi’nde 2 yaşındaki ağabeyi tarafından biberonla kola içirildiği iddia edilen 1,5 
aylık Diyap Tankçı hayatını kaybetti. Ceyhan İlçesi’nin Esentepe Mahallesi’nde oturan Veysel-Hamide 
Tankçı çiftinin 1,5 aylık bebeği Diyap Tankçı, iddiaya göre ağabeyi tarafından biberonla içirilen 
koladan sonra rahatsızlandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen minik Diyap, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Doktorlar bebeğin ölümünü şüpheli bulması üzerine polise haber verdi. Baba 
Veysel Tankçı’nın polise 2 yaşındaki oğlunun biberonla bebeğe kola içerdiğini, daha sonra da 
rahatsızlandığını söylediği öğrenildi. 

BerinayTello (6) 
Elazığ’da zihinsel engelli abisiyle birlikte salıncakta sallanırken boğazına salıncağın ipi dolanan çocuk 
yaşamını yitirdi. (Dokuz Sütun, 11 Eylül 2014) 
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Şamil Çelik (11)  
Sivas’ın Gölova ilçesinde, 11 yaşındaki Şamil Çelik, traktör römorkunda oyun oynarken römorka bağlı 
ipin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı ve hayatını kaybetti. 
 

2. 7. İŞ CİNAYETLERİ  
2.7.1. ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ  
Zahide Bilen (12)  
Siirt’in Baykan ilçesinde, çamaşır yıkayan annesine yardım eden 12 yaşındaki Zahide Bilen, dengesini 
kaybedip dereye düşerek hayatını kaybetti. 
 
Yücel Arı (6) 
Bursa’da 9 Ocak günü ayında aile bütçesine katkı sağlamak için ağabeyleri ile birlikte sokaklarda kağıt 
toplayan 6 yaşındaki Yücel Arı, bir kamyonetin altında kalarak yaşamını kaybetti. 
 
Ahmet Ataş (8) 
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybetti. 
 
Harun Demir (9) 
İzmir’in Kiraz ilçesi, Çatak köyünde kestane toplamaktan dönenleri taşıyan traktörün yoldan çıkarak 
devrilmesi sonucunda 9 yaşındaki Harun Demir 31 Ekim günü yaşamını yitirdi. 
 
Çetin Akdoğan (10) 
Adana’da 19 Ağustos günü çalışmak için tarlaya giderken DSİ’ye ait sulama kanalına düşen 
kardeşlerden 10 yaşındaki Çetin Akdoğan hayatını kaybetti. 
 
Cansu Korkmaz (4) 
Gaziantep'in Araban ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındakibir çocuk yaşamını kaybetti. 
 
Dijle Karakaş (11) 
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi'nde, 19 Eylül günü Karadeniz'den fındık toplamadan dönen işçileri taşıyan 
yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 11 yaşındaki Dijle Karakaş yaşamını kaybetti. 

Seda Nur Tatar (13) 
24 Ağustos günü, mevsimlik işçi olarak çalışan 13 yaşındaki Seda Nur Tatar’ın da içinde olduğu işçi 
minibüsü Samsun Yakakent’ten Bafra’ya giderken başka bir minibüsle çarpıştı. Kaza sonucunda Seda 
Nur yaşamını kaybetti.  

E.P. (13)  
Paket servis işçiliği yapan 13 yaşındaki E.P. İstanbul’da otomobil çarpması sonucunda yaşamını 
kaybetti. 

Sedat Yalçın (13) 
 13 yaşındaki mevsimlik orman işçiliği yapan Sedat Yalçın, Temmuz ayında Düzce Yığılca’da çalı ve 
otları temizledikleri ormandan traktörle köye dönerken traktör römorkuna ağaç devrilmesi sonucu 
yaşamını kaybetti.  

Resul Yılmaz (13) 
Adana'nın Seyhan ilçesinde tarlaya gübrelemeye giderken traktörün devrilmesi sonucunda 13 
yaşındaki Resul Yılmaz yaşamını kaybetti. 

İbrahim Bozkurt (13) 
Şırnak Cizre’de hurda toplayan 8.sınıf öğrencisi 13 yaşındaki İbrahim Bozkurt  demir parçaları 

http://www.mynet.com/haber/yasam/6-yasindaki-oglunu-kaybeden-anneyi-kahreden-rapor-1175739-1
http://www.mynet.com/haber/yasam/6-yasindaki-oglunu-kaybeden-anneyi-kahreden-rapor-1175739-1
http://www.milliyet.com.tr/adana/
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toplamak için girdiği bir inşaatın bodrum katında bulunan içi su dolu havuza düşmesi sonucu yaşamını 
kaybetti. 

Uğur Canbey (18) 
Soma'daki faciadan 4 gün önce işe giren 18 yaşındaki Uğur, bir haftalık eğitimi tamamlamadan kazma 
kürekle ocağa sokuldu ve yaşamını kaybetti.  
 
İsmail- Müslüm Çöl 
Üzüm bağında çalışan İsmail ve Müslüm Çöl,  Batman Beşiri ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 
yaşamını yitirdi.  
 
Ferhad Ş. (14)  
Mevsimlik tarım işçiliği yapan 14 yaşındaki Ferhad Ş., Konya Ereğli’de tarlada eşiyle kaldıkları çadırda 
yaktıkları ateşin dumanından zehirlendi. 

Ali Saltık (14)  
Gaziantep’te bulgur fabrikasında buğdayların kaynatıldığı silo başında çalışırken dengesini kaybedip 
silonun içine düşen  14 yaşındaki Ali Saltık yaşamını kaybetti.  

Yasir Geylani (14) 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yasir Geylani  10 Mayıs günü otomobil 
çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.  

Ramazan Gürcan (15) 
Isparta’nın Yalvaç İlçesinde, 6 aralık günü minibüsün çarpması sonucunda bir restoranda servis 
elemanı olarak çalışan 15 yaşındaki Ramazan Gürcan yaşamını kaybetti.  

Veli Can Çelik (15) 
Isparta’da mevsimlik işçi olarak çalışan annesinin yanında günübirlik çalışmaya giden 15 yaşındaki Veli 
Can Çelik, 31 Ekim günü içinde bulunduğu işçileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 
yaşamını kaybetti.  
 
Reşat B (15) 
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Hamik göçerlerinde çobanlık yapan 15 yaşındaki Reşat B. yıldırım 
isabet etmesi sonucunda yaşamını kaybetti. 

Enes Alkan (15) 
İstanbul Pendik Oto Sanayide bulunan oto tamir atolyesinde çalışırken oto parçalarını sildiği benzin 
kovasının bir anda alev alması sonucunda 20 Eylül günü yaşamını kaybetti.  

Zehra Alda (15), Ayşe Alda (13) 
Mevsimlik tarım işçiliği yapan 13 yaşındaki Ayşe ile 15 yaşındaki Zehra Alda serinlemek için girdikleri 
barajda boğularak yaşamını kaybetti.  
 
Osman Özen (15) 
Mevsimlik tarım işçiliği yapan Osman Özen, Muğla Yatağan’da tütün çapasından dönerken yolculuk 
ettiği kasalı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını kaybetti. 

Barış Ergin (15) 
15 yaşında inşaat işçiliği yapan Barış Ergin, Adana Ceyhan’da 5 katlı bir binanın 3.katında sıva 
yaparken düşerek yaşamını kaybetti. 
 
Hamitcan Aslan (15) 
Kilis'in Polateli İlçesinde 15 yaşındaki Hamitcan Aslan, 25 Nisan günü tarlayı sürerken devrilen 
traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. 

http://www.milliyet.com.tr/mardin/
http://www.milliyet.com.tr/kiziltepe/
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Hüseyin Demir (15) 
Ağrı’da seyir halindeki özel halk otobüsü, bir iş yerinde servis görevlisi olarak çalışan 15 yaşındaki 
Hüseyin Demir'in kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Hüseyin Demir 9 Mart günü yaşamını kaybetti.  
 
Seyrani Köstü (15) 
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kendi hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Seyrani Köstü 4 Şubat günü , 
ölü olarak bulundu.  

Didem Öztürk (16) 
 Balıkesir Gönen’de Tahirova Çiftliği’ne çalışmaya giden işçileri taşıyan servis otobüsüne otomobil 
çarptı. Tarım işçiliği yapan 16 yaşındaki Didem Öztürk yaşamını kaybetti. 

Berkan Altay (16) 
Çobanlık yapan 16 yaşındaki Berkan Altay, Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu 23 Eylül 
günü yaşamını kaybetti.  

Yusuf Toprak (16) 
16 yaşında çobanlık yapan Yusuf Toprak Sakarya’da başına yıldırım düşmesi sonucunda yaşamını 
kaybetti.  

Bedirhan Ok (16) 
16 yaşında çiftçilik yapan Bedirhan Ok Eskişehir’de saman hazırlamak için balyaları attığı patozun şaftı 
kırılması ve fırlayan parçanın isabet etmesi sonucunda yaşamını kaybetti.  
 
İsmail Gür (16) 
16 yaşındaki çiftçilik yapan İsmail Gür Rize’de çay bahçesine çalışmaya inerken sırtındaki çay yükü ile 
bahçede bulunan teleferik telinden elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti.  

Emin Halastar (16) 
16 yaşındaki tekstil işçiliği yapan 16 yaşındaki Emin Halastar sigortasız çalıştığı işyerinde sağ kolu ve 
kafası iş makinesine sıkışması sonucunda yaşamını kaybetti.  

Yılmaz İdareci (16) 
Ankara’da Eryaman’da bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki Yılmaz İdareci 24 Mayıs günü dengesini 
kaybederek 8. kattan aşağı düşerek yaşamını kaybetti.  
 
F. Y.(16) Sebahat Ö (16) 

Antakya’da tarım işçiliği yapan 16 yaşındaki F.Y.  ile Sebahat Ö. bulundukları servisin kontrolden 
çıkarak 2 metre yükseklikten düşmesi sonucunda yaşamını kaybetti.  

İbrahim Can Duran (16) 
16 yaşında demir doğrama atölyesinde çalışan İbrahim Can Duran 28 Nisan günü atölyede üzerine 
devrilen 2 tonluk demir yığınının altında kalarak yaşamını yitirdi.  
 
Ali Fırat Belder (16) 
16 yaşındaki Ali Fırat Belder, inşaat işçisi olarak çalıştığı bir inşaatın 9. katından dengesini kaybedip  
düşerek yaşamını kaybetti. 

Hacı Ölgen (17) 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde adliye binası inşaatında çalışan babasına ait eşyaları toplamaya giden 17 
yaşındaki Hacı Ölgen, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. 

 Oğuzhan Çalışkan(17) 
17 yaşındaki STFA Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi kimya işçisi Oğuzhan 
Çalışkan Kocaeli’nde 1 aylık stajının 3’üncü haftasında elektriğe çarpılarak yaşamını kaybetti.  

http://www.milliyet.com.tr/kocaeli/
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Nurullah Yeşilyurt(17) 
17 yaşındaki Nurullah Yeşilyurt çalıştığı işyerinde devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. 
 
Kübra Yaşatır (17) 
17 yaşında mevsimlik tarım işçiliği yapan Kübra Yaşatır, Hatay’dan Bursa’ya giden işçi minibüsünün 
Konya’da kaza yapması sonucu yaşamını kaybetti. 

Süleyman Sertan Buluş (17) 
17 yaşında çiftçilik yapan Süleyman Sertan Buluş, Adana Denizkuyusu Köyü’nde tarlaya giderken 
sürdüğü traktörün drenaj kanalına devrilmesi sonucu yaşamını kaybetti. 

Hale Çelik (17)  
Mevsimlik orman işçiliği yapan Hale Çelik, Düzce Yığılca’da çalı ve otları temizledikleri ormandan 
traktörle köye dönerken traktör römorkuna ağaç devrilmesi sonucu yaşamını kaybetti. 
 
Emre Aksüt (17) 
17 yaşındaki Emre Aksüt, Karaman OSB’de bulunan bir bisküvi fabrikasının inşaatında çalışırken 
yüksekten düşerek yaşamını kaybetti. 

Ömer Tarhan (16) 
11 Mayıs 2014’te, Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ömer 
Tarhan isimli çocuk, büyükbaş hayvanları otlatmaya gittiği köye yakın bir arazide başından tüfekle 
vurulmuş halde bulundu.  

Harun Efe (17) 
Ankara'nın Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde havuç sökme makinesinde çalışan 17 yaşındaki Harun 
Efe yaşamını kaybetti. 
 

Mehmet Öztürk(17) 
 Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, koyun otlattığı sırada yaban domuzunun saldırısına uğrayan 17 
yaşındaki Mehmet Öztürk 2 Ocak günü yaşamını kaybetti.  

 
 Serdar Özdemir (17) 
 Bir yolcu otobüsündende muavinlik yapan 17 yaşındaki Serdar Özdemir Ankara Kızılcahamam'da 
trafik kazası sonucunda yaşamını kaybetti. 

Osman Avcı (17) 
Akaryakıt istasyonunda garson olarak çalışan 17 yaşındaki Osman Avcı Konya Kulu'da istasyon 
önündeki zincirleme trafik kazasında yaralılara yardım etmek için çıktığı sırada bir aracın çarpması 
sonucu yaşamını kaybetti. 

İbrahim Bal (10)   
Mersin’in Gülnar İlçesinde keçilere dal kesmek için çıktığı ağaçdan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını 
kaybetti.   

2.7.2. İŞ YERİ KAZALARI  
Ömer Ses (8) 
Konya-Karaman’da, 8 yaşındaki Ömer Ses, babasının çalıştığı hurda toplama deposunda, kardeşi 
İsmail Ses ile oynarken atık su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. 

 
Ali Can Öz(6) 
Antalya-Isparta karayolu kenarında bulunan bir işletmede çalışan annesinin yanında bulunan 6 

http://www.milliyet.com.tr/yesilyurt/
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yaşındaki Ali Can Öz, işletmeye ait kerestelerin üzerinde oynamaya başladı. Bir süre sonra devrilen 
kerestelerin altında kalan Öz ağır yaralandı. Çevredekilerce Keper ilçesindeki polikliniğe kaldırılan 
çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  
 
Muhammet Ali Ebeleme(3) 
Adana merkez Seyran ilçesi Yogeçen Mahallesinde, Şanlıurfa'dan göç edip 29 Nisan günü Adana'ya 
gelerek çadırda kalan Ebeleme ailesinin fertleri tarlada çalışmaya gitti. 7 kız, 1 erkek çocuğu olan 
ailenin tek erkek çocukları 3 yaşındaki Muhammet Ali çadırın hemen yanı başındaki kanalın yanında 
oynamaya başladı. Bir süre sonra tarım işçileri tarafından kanalın üzerine konulan beton parçasından 
karşıya geçerken kanala düştü. Kanalda sürüklenmeye başlayan çocuğu fark eden bir tarım işçisi 
kanala girerek çocuğu kurtardı. Muhammet Ali Özel Medline Hastanesinde 3 gün sonra verdiği yaşam 
mücadelesini kaybetti.  
 
Reşat Efe Kocabaş(1,5) 
Denizli'nin Tavas ilçesinde ailesi tütün tarlasında çalışırken oyun oynayan 1,5 yaşındaki Reşat Efe 
Kocabaş içine düştüğü yarım metre derinliğindeki su dolu çukurda boğularak yaşamını yitrdi.  
 
Enver Çelik (5)   
Yozgat-Boğazlayan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Boğazlıyan’a gelen ailesi şeker pancarı 
tarlasında çapa yaparken, otomobilinin içinde bırakılan 5 yaşındaki Enver Çelik, aracın sol ön camına 
sıkışarak yaşamını kaybetti.  
 
Mehmet Çelik (5) 
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Yozgat Boğazlıyan'a çalışmak için gelen Mehmet Çelik ve ailesi şeker 
pancarı tarlasında çapa yaparken, 5 yaşındaki oğulları araçlarının içerisinde oynuyordu. Çocuk cama 
sıkışmış şekilde bulundu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Hiranur Atak (6) 
Erzurum Oltu ilçesinde bir işyerinin beşinci katında asansör boşluğundan zemine çakılan 6 yaşındaki 
Hiranur Atak hayatını kaybetti. İşyeri sahibi Ahmet A, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.  
 
Temel Yıldız (6)  
 Muharrem Yıldız tek katlı evinin üst katına inşaat yaptırdığı bir sırada, hafriyat şirketinde görevli olan 
operatör Ahmet G., kepçe olarak tabir edilen iş makinesi ile evin çatısına kum çekerken, çatıda 
o oynayan ev sahibinin 6 yaşındaki oğlu Temel Yıldız'ın üzerine kolon devrildi. Anaokulu öğrencisi 
Temel Yıldız hayatını kaybetti.  
 
2.8. AFETLER  
İnanç Eğici(8) 
 Manisa'nin Gördes ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde sağanak yağış sonucu kuru dere yatağında 
oluşan sel sularına kapılan 8 yaşındaki İnanç Eğiç, boğularak öldü. (Dokuz Sütun, 12 Haziran) 

Ali Kılıç (9) 
Şanlıurfa'dan Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine gelerek çobanlık yapan Salih Kılıç kızı ve oğlu ile birlikte 
Karadere mevkiinde bastıran şidetli yağmur ve sele yakalandı. Baba Kılıç kızı Hülya'yı (7) elinden 
tutarken oğlu Ali Kılıç'ı kurtaramadı. Kılıç cesedi çalılara takılmış halde bulundu. 
 
Ümit Özkan (16) 
İzmir’de yoğun yağmur sebebiyle oluşan selde dizinin biraz üstündeki hizada şiddetli akan suya 
kapılan Ümit Özkan sürüklenmeye başladı, ardından yolun kenarına park edilmiş kamyonun altına 
sıkıştı ve boğuldu.  

http://www.milliyet.com.tr/sanliurfa/
http://www.milliyet.com.tr/siverek/
http://oyun.milliyet.com.tr/
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2.9. MÜLTECİLER 
2.9.1. YARGISIZ İNFAZ  
Ehmed Mihemed (18)  
27 Haziran 2014’te Kilis’ten Suriye’nin güneyinde bulunan Rojava’nınEfrîn Kenti’ne geçmek isteyen 18 
yaşındaki Rojavalı Ehmed Mihemedaskerlerim açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
Beşir Remazan Arif (8) 
Mardin Nusaybin’de Rojava'ya geçmek isteyen 8 yaşındaki Beşir Arif Remazan TSK’nın ateş açması 
sonucunda hayatını kaybetti. (Mardin, İMC, 24 Ekim) 
 
Ali X. (14)  
 14 yaşındaki Ali, 18 Mayıs’ı 19’una bağlayan gecede Türkiye sınırına yaklaştı. Babası, Af Örgütü’ne 
Ali’nin 9 mülteci ile birlikte olduğunu söyledi. Sınıra 10 metre kala insanların Türkçe konuştuğunu 
duydular. Ali korkmuştu. Tam geri dönmeye çalıştığı sırada başının yanından vuruldu. Havaya uyarı 
ateşi yapılmamıştı. Ali’nin iki gözü de kördü. 
 
Muhammet Horik (13) 
Suriye'nin Afrin bölgesinden bir grup kaçakçı Kilis'in Süngütepe yakınlarından Türkiye'ye geçmek 
istedi. Sınırda devriye görevi yapan askerlerin açtığı ateşte 13 yaşındaki Muhammet Horik (13) 
yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki Ö.R de yaralandı.  
 
2.9.2. GEÇİŞ YAPARKEN 
3 çocuk 
Edirne'de geçtiğimiz hafta Bulgaristan sınırı yakınındaki Budakdoğanca Köyü civarında çalılık alanda 
bulunan 4 mültecinin  cesedinin ardından aynı bölgede üçü çocuk biri kadın 4 kişinin daha cesedine 
ulaşıldı.  
 
2 Çocuk 
Ege denizindeki Sisam Adası açıklarında dün sabaha karşı içinde 60-65 kaçak göçmenin bulunduğu 
yelkenli teknenin alabora olması sonucu 3'ü çocuk en az 22 kişi hayatını kaybetti.  
 
X.X. (x) 
İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında kaçak yoldan Yunanistan’a gitmeye çalışan mülteci teknesi battı, 
yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kız çocuğunu cansız bedenine ulaşıldı.  
 
2.9.3. İŞ CİNAYETLERİ 
Samir Muhammed (16) 
16 yaşındaki Samir Muhammed Suriye’deki savaştan kaçıp geldiği Mardin’de tarlada çalışırken 
elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti. 

Abdul Hakim (16) 
 16 yaşındaki Suriyeli Abdul Hakim, Adana Çukurova’da sigortasız günlük 30 TL’ye çalışırken yüksekten 
düşerek yaşamını kaybetti.  

Nacin Freyş (16) 
Suriye’deki savaştan kaçarak Urfa’ya gelen, Urfa’dan çalışmak için 100 Suriye’li işçi ile birlikte Tokat 
Erbaa Kızılbuçuk Köyü’ne gelen 16 yaşındaki NacinFreyş çalıştığı tarlanın 150 metre ötesindeki Kelkit 
Çayı’nda boğularak yaşamını kaybetti.  

Raid Hasan (11) 
Suriye’deki savaştan Türkiye’ye gelen ve Araban Ovası’nda aileleriyle birlikte pamuk toplayan Suriyeli 
2 çocuğa, Araban ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışırken 28 eylül günü otomobil çarpması 

http://www.milliyet.com.tr/otomobil/
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sonucunda 11 yaşındaki Raid Hasan yaşamını kaybetti. 
 
2.9.4. MAYIN 
Mazhar Mahmud (7) 
IŞİD’in saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınmak amacıyla 24 Eylül 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne geçmeye çalışan Kobanêli’lerin mayına basması sonucu üç çocuk ağır yaralandı. Yaralı 
çocuklardan 7 yaşındaki Mazhar Mahmud tedavi gördüğü hastanede 25 Eylül 2014’te yaşamını yitirdi. 
 
Mahmut Şeğo (17) 
IŞİD’inKobanê’ye yönelik saldırılarından 27 Eylül 2014’te Şanlıurfa sınırından Türkiye’ye doğru 
kaçarken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Rojavalı iki kardeşten Mahmut Şeğo (17), tedavisinin 
sürdüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  
 
2.9.5. BARINMA MERKEZİ 
Kinde Abdulceval (2) 
Suriye’deki olaylardan kaçarak Türkiye’ ye sığındıktan sonra Gaziantep-Karkamış ilçesinde kurulan 
çadır kente yerleştirilen ailenin çadırında çıkan yangında 2 yaşındaki Kinde Abdulceval hayatını 
kaybetti. 
 
3 çocuk  
Şırnak’ın Silopi ilçesine sığınan Ezidilerin durumunu inceleyen İHD’nin raporuna göre 3 çocuk 
susuzluktan yaşamını yitirdi. (Güneydoğu Ekspres, 12 Ağustos 2014) 
 
29.6. DİĞER  
Mehmet Züver Şaydo (5) 
Züver-Nesrin Şaydo çifti 2 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp 3 çocuğu le birlikte Adana'ya geldi. 
Ancak 5 yaşındaki Mehmet Züver Şaydo isimli oğulları, sulama kenarında oynarken, dengesini 
kaybedip kanala düştü. Kanaldan çıkarılan çocuk bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Hüseyin El-Hamed (13) 
Akçakale'de yol kenarında beklerken devrilen otomobilin altında kalan Suriyeli çocuk hayatını 
kaybetti, araçtaki 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 UL 0983 plakalı 
otomobil Öncül Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu arada yol kenarında 
bekleyen Suriye uyruklu 13 yaşındaki Hüseyin el-Hamed devrilen otomobilin altında kaldı. El-Hamed 
olay yerinde hayatını kaybetti. (Yeni Urfa, 9Nisan) 
 
İbrahim Hayman (1,5) 
Kilis'te ikinci katın balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. (Kent, 9 Mayıs) 
 
İbrahim Fadıl (13)  
Suriye’li 13 yaşındaki İbrahim Fadıl, Şanlıurfa-Siverek’ in Çaylarbaşı Köyü yakınlarındaki baraj göletine 
girdiğinde boğularak hayatını kaybetti. (21. 02 2014) 
 
X.X.  
Konya'da iki Suriyeli ailenin kaldığı evin yakınındaki kerpiç kömürlüğün çökmesi sonucu, enkaz altında 
kalan 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.  
 
5 Çocuk (7-18) 
Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 5 Suriyeli çocuk, odanın içerisine koydukları soba kovasından çıkan 
karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Yeni Mahalle'de oturan ve gündelik 
işlerde çalışan Suriyeli ailenin büyükleri dün gece bir odada kalırken, yaşları 7 ile 19 arasında değişen 
5 çocukları ise başka bir odada kaldı. Büyüklerin odasında yakılan sobanın kovası, içerisinde kömürler 
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sönmeden çıkartılarak, üşümesinler diye çocukların kaldığı odanın ortasına konuldu. Sabah 
saatlerinde Suriyeli 5 çocuğun, karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak cesetleri bulundu.  
 
Lene Amana Alrshafı (2) 
Adana’da Annesinin çamaşır yıkamak için kaynattığı suya düşen 2 yaşındaki Suriyeli 
LeneAmanaAlrshafı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulans, minik Lene’yi Adana Numune 
eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Minik çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 
Seyhan Uygulama Hastanesi Yanık Merkezi Bölümü’ne sevk edildi. Ancak yaşam mücadelesine 10 gün 
dayanabildi. 
 
Fevzi Loulk (3) 
Çamdibi semtinde bir evde meydana geldi. Suriyeli Harun ile Huda Loulk çiftinin 3 buçuk yaşındaki 
çocukları Fevzi Loulk, salonda tek başına oynarken sehpanın üzerindeki televizyon üzerine devrildi. 
Gelen ses üzerine salona giren ailesi, Fevzi’nin üzerindeki televizyonu kaldırıp komşularının arabası ile 
Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan minik Fevzi, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti. Fevzi’nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  
 
İbrahim Mendo (10) 
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına giden Suriye 
uyruklu 10 yaşındaki İbrahim Mendo, dengesini kaybederek nehre düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 
 
Muhammet Casım (10) 
Ceylanpınar Aşağı Doruklu mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Muhammet Casım hafriyat nedeniyle 
oluşan içerisinde su bulunan gölete düştü. Kendisinden haber alınamayan çocuğu aramaya başlayan 
Suriyeli aile ve mahalle sakinleri gölette Casım'ın cansız bedenine ulaştı. Casım'ın cesedi Ceylanpınar 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Yeni Urfa, 19 Mayıs) 
 
X.X. (-) 
Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. 
 
Sidra Abdullah (10) 
Şanlıurfa’da ailesiyle piknik yaptığı sırada serinlemek için Atatürk Barajına giren çocuk boğuldu.  
 
Ömer El Hüseyin (4) 
Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, minibüsün çarpması sonucu olay yerinde 
hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.  
 
Cihan Halid M. (7) 
Adana yolu Ereğli girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye asıllı çocuğa kamyon çarptı, 
hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatı kaybetti.  
 
2.10. TÜRKİYE'DEKİ YABANCILAR 
Lisa Perttunen (8) 
Finlandiya'dan Alanya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Lisa Perttunen, otelden çıktıkları esnada aniden 
yola fırladı. Bir anda yola çıkan küçük kıza bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan 
Lisa Perttunen, kaza yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan 
müdahaleye rağmen Lisa Perttunen yaşamını kaybetti.  
 
Adil Mekhriev (3) 
Bursa’nın Gürsu İlçesinde, Gürcistan uyruklu, 3 yaşındaki epilepsi hastası Adil Mekhriev, annesi 
tarafından yedirilen yemekten sonra anlaşılamayan bir nedenden yaşamını kaybetti.  
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Ekaterina Efimenko (5) 
Antalya’nın Alanya ilçesinde havuza düşüp boğulma tehlikesi yaşayan Rus çocuk hastaneye kaldırıldı. 
Kaldırıldığı hastanede uzun bir süre tedavi gören çocuk hayatını kaybetti. (Akdeniz Beyaz, 8 Temmuz 
2014) 
 
 
 
 
 
 


