
  

  

[MERSİNDE ŞİDDETE MARUZ KALAN ÜRDÜNLÜ ÇOCUK VE AİLESİ HK.] 
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Konuyla ilgili dernek merkezimizde, bir inceleme heyeti kurulmuştur. Mersin ilinde 

gerçekleştirdiğimiz gözlemler, görüşmeler, aile ve ilgililerin beyan ve görüşleri neticesinde 

olaya ilişkin tespit ve gözlemlerimizi kamuoyuna saygıyla sunarız. 

 

Mersin ili Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 

2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, 

tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen ve kavga eden çocuklardan birinin babası 

olduğu öğrenilen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir 

tokat atarak yere devirmişti.  

N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheli şahıs gece polis 

merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakılmış, ardından yeniden 'kasten yaralama' 

iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili dernek merkezimizde, avukatlarımız ve dernek 

yöneticilerimizden oluşan bir inceleme heyeti kurulmuştur. Mersin ilinde gerçekleştirdiğimiz 

gözlemler, görüşmeler, aile ve ilgililerin beyan ve görüşleri neticesinde olaya ilişkin tespit ve 

gözlemlerimiz aşağıdaki gibidir.  

  

1. Yaptığımız görüşmeler neticesinde ailenin yaşadığı bölgede çeşitli ayrımcılık ve ötekileştirme 

olaylarının yaşandığı, ancak bu şiddette bir vakanın daha önce hiç yaşanmadığı tespit edildi.  

2. Bazı sosyal medya hesaplarında yer aldığı gibi, şiddet uygulayan şahsın “çocuğunun dişinin 

kırıldığına” dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.  

3. Kamuoyuna yansıyan ve ailenin “sınır dışı” edileceğine dair iddiaların doğru olmadığı tespit 

edildi.  

4. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, şahsın sadece 5 yaşındaki A.K. ye değil, görüntülere 

yansıdığı gibi annesine ve daha sonra olay yerine gelen babasına da aynı şekilde şiddet 

uyguladığı, ailenin evinin taşlanması suretiyle evinde maddi hasara sebep olduğu beyan edildi.  

5. Yaşanan olay üzerine, çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alınmış, “konutu terk etmeme 

şeklinde adli kontrol yükümlülüğü” yüklenmiştir. Avukatlar tarafından yapılan itiraz üzerine, 

yeniden gözaltına alınan şahıs hakkında tutuklama kararı çıkarılmış, ardından tutuklanarak 

cezaevine gönderilmiştir.  

6. 3.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten 9 çocuk babası Trad K., "Bu yaşadığımız olay Türkiye'ye 

bakış açımı hiçbir zaman değiştirmedi. Herkes bir değildir. Türkiye ve Ürdün halkları kardeştir, 

bunun aksi düşünülemez" şeklinde beyanda bulunmuştur.  

7. Söz konusu dava, tüm süreçleri ile birlikte dernek avukatlarımız tarafından takip edilecektir.  

8. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak zalimin karşısında, mazlumun yanında her zaman 

göreve hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.  

  


