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AÇIKLAMA 

 

 

Bu raporda yer alan veriler ve verilere ait bilançolar, derneğimizin şubelerine mağdurlarca 

yapılan bireysel başvurulardan, yerel kaynaklardan edinilen bilgilerden ve basın 

taramalarından (Milliyet, Hürriyet, Sabah, Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Özgürlükçü 

Demokrasi, Cnnturk, TRTHaber, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, ETHA, DHA, AA, 

İHA, ANHA, Bianet.org, El Cezire, BBC, Sputnik, T24, Dihaber, Gazetesujin, Rojeva 

Medya, GazeteDuvar, GazeteKarınca, Sendika.org, Mezopotamya Ajansı, JINNEWS) 

derlenerek hazırlanmıştır. 

 

Raporda yer alan bazı veriler, tanık beyanlarına dayandırılan iddialardır. Ancak, ilgili 

kurum veya kişilerden, iddiaların aksini ispatlayacak beyan ve açıklamalar yapılmadıkça, 

iddialar doğru ve gerçek olarak kabul edilecektir. 

 

İddialara ilişkin yeni veriler gündeme geldikçe, raporda yer alan ilgili bölümler 

güncellenecektir. Rapordan çıkarılabilir veya kesinlik kazandırılarak raporda tutulmaya 

devam edilecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Dominik Cumhuriyeti’nde Trojillo Diktatörlüğü’ne karşı daha güzel ve özgür bir dünya için 

mücadele eden ve özgürlük mücadelesinin direniş sembolleri olan Mirabel Kardeşler, 25 

Kasım 1960 yılında eşlerini cezaevinde ziyaret etmelerinin ardından, diktatörün askerleri 

tarafından arabalarından zorla indirilip tecavüze uğramış ve işkenceyle katledilmişlerdir. Bu 

katliamın hesabını soran kadınların mücadelesi sonucunda, Birleşmiş Milletler 1999 yılında 

aldığı kararla, 25 Kasımı  “kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü”  

ilan etmiştir.  

 

Kadınlar sırf kadın oldukları için dünyanın her yerinde benzer şiddete ve sömürüye maruz 

kalmaktadırlar.  Kadınların tarih boyunca eşitsizliğe, baskıya, şiddete karşı verdikleri 

mücadele sonucunda, yaşamın her alanında her türlü ayrımcılığın son bulması ve kadın erkek 

eşitliğinin sağlanması amacıyla önce CEDAW, daha sonra her türlü şiddetle mücadele 

konusunda taraf devletlere belli standartlar getiren ve sorumluluklar yükleyen İstanbul 

Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeler ile taraf devletlere, kadının insan haklarının 

korunması amacıyla kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi için yasal 

düzenlemeler yapma ve şiddeti ortadan kaldıracak çözümler bulma sorumluluğu yüklenmiştir.  

 

Türkiye’de kadın erkek eşitsizliği giderek derinleşmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 

(WEF) 2017 cinsiyet eşitliği endeksine göre, kadınların ekonomik ve siyasi hayata katılımı ile 

eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlere erişiminde Türkiye, 144 ülke arasında 31. sırada 

bulunmaktadır. Bu tablo Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda 

uluslararası sözleşmelerin kendisine yüklediği sorumlulukları gereği gibi yerine getirmediğini 

göstermektedir. 

 

Türkiye’de siyasal iktidar kadınların yaşamının her alanına müdahale etmekte, kadın 

kazanımlarını geri almanın yollarını aramaktadır. Bu amaçla kadınların nasıl bir hayat 

yaşayacağına, davranışlarına, tercihlerine, nasıl giyineceğine, nasıl evleneceğine, kaç çocuk 

doğuracağına, boşanıp boşanamayacağına, emeğini nasıl kullanacağına müdahale ederek 

sınırlar çizmekte; böylece kadınları kamusal hayattan koparıp eve kapatarak erkeklerin 

kadınlar için belirlediği “hayata” razı olmayı salık vermektedir.  

 

Türkiye’de kadınlara yönelik hak ihlallerindeki artış, mevcut hukuki düzenlemelerin hayata 

geçirilemediğini ve kadını yeterince koruyamadığını göstermektedir. Yargıya intikal eden 

kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırı dosyalarında etkili soruşturmaların 

yürütülmediğine, çok sayıda dosyanın yargı eliyle sürüncemede bırakıldığına, hala kadına 

yönelik şiddet davalarında erkek failin haksız tahrik, iyi hal indiriminden yararlandırıldığına 

tanıklık etmekteyiz.  

 

Yine kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan medyanın cinsiyetçi 

dili ve bakış açısı, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı besleyerek kadını nesnelleştirmekte 

ve kadına yönelik şiddeti adeta meşrulaştırmaktadır. 

 

Kadınların her türlü tahakküme karşı örgütlenmelerine ve itirazlarına tahammül edemeyen 

siyasal iktidar önce kadınları vurmak istemektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe 

girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile kadınların yaşadıkları hak ihlalleri vahim boyutlara 
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ulaşmıştır. OHAL ile bütün hak ve özgürlükler sınırlanmış, KHK’lar ile binlerce insan haksız 

ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmış, kadın dernekleri kapatılarak kadınların hak arama 

olanakları kısıtlanmış ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele sekteye uğramış, yerel 

yönetimlere kayyım atanarak kadın kazanımları yok sayılmış, gebe-emziren kadınlar uzun 

gözaltı sürelerine maruz bırakılmış, çocuklu kadınlar tutuklamış, ceza evlerinde yaşanan 

işkence ve kötü muamele ayyuka çıkmıştır. OHAL koşullarının adeta fırsata çevrilmesi 

nedeniyle her türlü muhalefet devletin baskı aygıtları ile susturulmakta, anti demokratik 

usullerle kadınların itirazlarına rağmen muhafazakâr-tekçi-cinsiyetçi-militarist aklın ürünü 

olan yasalar ile kadın kazanımları -bütün ulusal ve uluslararası belgelere rağmen- geri 

alınmaya çalışılmaktadır.  

 

Yine Ortadoğu’da devam etmekte olan erkelerin iktidar ve egemenlik savaşında, kadın bedeni 

savaş alanına çevrilmiştir. Bu savaşta kadınlar sistematik cinsel işkenceye, tecavüze, 

köleleştirmeye, cariyeleştirmeye maruz kalmakta “savaş ganimeti” olarak kaçırılıp köle ve 

cariye pazarlarında mükerrer defa başka ülkelere satılmaktadırlar. Yine devam eden savaş 

nedeniyle yüz binlerce kadın ve çocuk yerini yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış ve 

mülteci konumuna düşürülerek her türlü saldırı tehdidi altında yaşama tutunmaya 

çalışmaktadır.  

 

Biz insan hakları savunucusu kadınlar, kadına yönelik şiddetin ayrımcılığın bir türü ve bir 

insan hakkı ihlali olduğunu vurguluyor, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcı politikalar 

sonlanana dek mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. 
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Kadın İntiharları 

 
24 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır ili Çınar ilçesi Ovabağ (Kufriye) köyüne bağlı İnanöz 

mezrasında yaşayan 19 yaşındaki Meral Tokur, tüfekle vurulmuş halde cenazesi bulundu. 

Tokur’un, maddi durumları kötü olduğu için mevsimlik işlerle uğraşan ailesi ile birlikte 3 ay 

Eskişehir’de kaldığı ve geldikten 1 gün sonra intihar ettiği ileri sürüldü. 

 

03 Ocak 2017 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesi Şırnak Mahallesi'nde ikamet eden Sevim 

Cinkılıç (21) isimli kadının, oturduğu evin çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olay 

yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen genç kadının cenazesi 

ATK morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Van ilinde, erken yaşta evlendirilen ve şiddet gördüğü için altı ay sığınma evinde kalan N.S. 

(18) isimli kadın, döndüğü ailesinin evinde 17 Şubat 2017 tarihinde tabancayla intihar ettiği 

iddia edildi.  

17 Şubat 2017 tarihinde Van ilinde, kendini asarak intihar ettiği iddia edilen M.H. (55) 

isimli kadın, yaşamını yitirdi.  

17 Şubat 2017 tarihinde Van ilinde, kendini asarak intihar ettiği iddia edilen E.A. (23) 

isimli kadın, yaşamını yitirdi.  

20 Şubat 2017 tarihinde Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Kayatepe (Saribê) köyünde 

yaşayan S.D. isimli kadının, evde kimsenin bulunmadığı sırada intihar ettiği iddia edildi. 

 

06 Haziran 2017 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesine bağlı Konak mahallesinde, Kania Karaşi 

(18) isimli kadın, evin odasında asılı halde bulundu. Ambulans ile İlçe Devlet Hastanesi’ne 

kaldırılan Karaşi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Asi Mezarlığı’nda toprağa 

verildi. Karaşi’nin intihar ettiği ileri sürüldü. 

09 Temmuz 2017 tarihinde Van ili Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi’ne bağlı Budak (Erci) 

mezrasında yaşayan Cemile İlhan, ateşli silah yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede 

yaşamını yitirdi. İlhan’ın, köy korucusu olan kayınının oğlunun silahından açılan ateşle 

hayatını kaybettiği belirtildi. Tamamının korucu olduğu mezrada, karnına isabet eden 6 

kurşunla yaşamını yitiren 46 yaşındaki İlhan’ın, intihar ettiği ileri sürüldü.  

 

11 Temmuz 2017 tarihinde Van ili Erciş ilçesi Abdal Mezrası Mahallesi’nde yaşayan 80 

yaşındaki Fatma Demir isimli kadın, ağaca asılı bulundu. Akşam saatlerinde ailesi tarafından 



 

 

 8 

bulunduğu iddia edilen Demir’in, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Erciş Devlet 

Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının intihar ettiği öne sürüldü. 

  

10 Ağustos 2017 tarihinde Urfa ili Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi'nde 

yaşayan 40 yaşındaki Fatma Yavuz'un, kendini evin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi. 

Yavuz'un annesi Naime Yavuz, asılı halde bulduğu kızı için komşularından yardım istedi. 

Çağırılan sağlık görevlileri, Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. 

 

12 Ekim 2017 tarihinde Kars'ta ailevi sorunlar nedeniyle eşinden boşanan üç çocuk annesi 

37 yaşındaki G.K. isimli kadın, ilaç içerek intihar etti. Kars Harakani Devlet Hastanesine 

götürülen G.K., tedavi altına alındı. 

 

13 Kasım 2017 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde oturan 24 yaşındaki Bahar Durmaz isimli 

kadının evin 3’üncü katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çağrılan 

ambulansla, ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz’ın, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi. Daha önce nişanlı olduğu kişiden ayrıldığı 

belirtilen Durmaz’ın, başka bir kişi ile zorla evlendirilmek istendiği ve olaydan bir gün sonra 

evlendirileceği öğrenildi. 

 
Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 

 
24 Kasım 2016 tarihinde Urfa ilinde Ceylan B. (19) isimli kadın, evinde tüfekle öldürülmüş 

halde bulundu. Cinayetin 15 yaşındaki kız kardeşi tarafından işlendiği öne sürülürken, Ceylan 

B.’nin kız kardeşi, babası ve erkek kardeşi gözaltına alındı. Ceylan B.’nin cezaevinden çıkan 

kocasından bir süre önce ayrılarak ailesinin evine gittiği ifade edildi.  Ceylan B.’nin kocasının 

da arandığı belirtildi. 

 

26 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde ismi öğrenilemeyen şahıs, eşinden boşanmak 

isteyen ve evden ayrılan kızı F.K.’yi (32) bıçakladı. F.K.’nin 12 yıldır kocasından sistematik 

olarak şiddet gördüğü ve kuma evliliği yaptığı ifade edildi. 

 

06 Aralık 2016 tarihinde Elazığ ilinde Tuba Gürgüzel isimli kadın, bir haftalık bebeği 

rahatsızlanınca tedavi için annesi Zeynep Demir ve kardeşi Faruk Demir ile Elazığ Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. 

Sonradan durumdan haberdar olan eşi F.G. de hastaneye giderek aralarında husumet bulunan 

kayınvalidesi Demir ile tartışmaya başladı. F.G, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla 

kayınvalidesi, eşi ve kaybınbiraderine ateş etti. Zeynep Demir olay yerinde, Faruk Demir ise 

hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuba Gürgüzel ile bir yakınını ziyaret için 

hastanede bulunan Serdar Çiftçibaşı ise yaralandı. Olayın ardından kaçan 

F.G. polis ekiplerince yakalandı. 

 

17 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde M.B. (25) isimli şahıs, belirlenemeyen bir 

nedenle annesi Amine B, akrabası İhsan N. ve oğlu Osman N.’ye tüfekle ateş açarak öldürdü. 

M.B., cinayetten sonra teslim oldu.  

 

24 Aralık 2016 tarihinde Van ilinde, Şehriban Dinç (22) isimli kadın, ayrılma kararı aldığı 

ve 7 yıldır şiddet gördüğü eşi Esad Dinç (25) tarafından silahlı saldırı sonucu katledildi. Olay 

sonrası gözaltına alınan zanlı Dinç ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/zeynep
http://www.hurriyet.com.tr/index/elazig
http://www.hurriyet.com.tr/index/egitim
http://www.hurriyet.com.tr/index/harput
http://www.hurriyetaile.com/
http://www.hurriyet.com.tr/index/dogum
http://www.hurriyet.com.tr/index/cocuk
http://www.hurriyet.com.tr/index/olay
http://www.hurriyet.com.tr/index/polis


 

 

 9 

 

01 Ocak 2017 tarihinde Urfa ilinde Suriyeli A.M., A.M. ve U.M. isimli şahıslar, akrabaları 

İntizar Mustafa’yı (27) tabancayla öldürdükten sonra, cesedini sulama kanalına attı. Cinayeti 

işleyen şahıslar tutuklandı.  

 

28 Ocak 2017 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan 32 

yaşındaki Hayrettin Yıldırım, Suriye uyruklu eşi 19 yaşındaki Hanım Hamidiye'yi sokak 

ortasında bıçaklayarak öldürdü. Sabit bir işi olmayan Hayrettin Yıldırım'ın, 3 yıl önce Hanım 

Hamidiye ile imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladığı ve 2 yaşında bir kız 

çocuklarının olduğu öğrenildi. Hayrettin Yıldırım, olaydan sonra gözaltına alındı. 

 

29 Ocak 2017 tarihinde Van ilinde H.Ç. (27) isimli şahıs, evden ayrılan dini nikahlı karısı 

Kader Özdemir'i (20) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polise teslim olan 

H.Ç., cinayeti kadının başka biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini öne sürdü. 

 

30 Ocak 2017 tarihinde Urfa ilinde R.T. isimli şahıs, karısı Fatma Temuçin’i (30) 

kıskançlık bahanesiyle tüfekle vurarak öldürdü.  

04 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan H.K., şu 

beyanlarda bulundu: “25 yıllık evliyim ancak 15 yıllık resmi nikahım var. 3 katlı bir evde 

eşim ve ikiz çocuklarımla kalmaktayım. Sürekli olarak eşimin şiddetine maruz kalıyorum. 

Eşim uyuşturucu madde kullanıyor. Bundan kaynaklı uyduruk iftiralara maruz kalıyorum. 

Eşimin kendisini aldattığımı düşünüyor. Şüpheli gözlerle bana sürekli bakıyor. Beni tehdit 

ediyor. Çocuklarıma zarar vermiyor ama onların yanında uyuşturucu kullanıyor. 

Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şiddette meyilli bir insandır. En son tartıştığımızda üzerime 

kaynar su döktü. Her yerim yandı. Bende 10 Nisan Karakoluna gittim şikâyette bulundum. 

Sürekli şiddette maruz kaldığım için can güvenliğim yoktur. Bu konuda sizden hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.” 

 

08 Şubat 2017 tarihinde Maraş ilinde, M.O. (29) isimli şahıs, baldızı N.O.’yu (30) evinde 

defalarca bıçaklayarak öldürdü. M.O. cinayetten bir hafta sonra yakalandı. 

 

19 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Hakkâri ilinde İ.K. isimli şahıs, karısı 

Misrihan Karakurt'u bıçaklayarak öldürdü. 3 hafta önce gerçekleştiği öğrenilen cinayetin 

ardından, İ.K., tutuklandı.  

 

25 Şubat 2017 tarihinde Ağrı ilinde Fırat Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan F.Ç. isimli 

şahıs ile eşi B.Ç. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 

Tartışmanın ardından B.Ç. henüz 4 ay önce evlendiği eşi F.Ç’yi pompalı tüfekle başından 

vurdu. Genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

 

25 Şubat 2017 tarihinde Urfa ilinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, karısı F.D.’yi tekme ve 

sopayla darp ettikten sonra eve kilitleyerek hapsetti. F.D. itfaiye sayesinde evden çıkabildi. 

Olaydan sonra kaçan şahıs aranıyor. 

 

27 Şubat 2017 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde evi terk eden eşinin bulunduğu 

Altıok Mahallesi 3 Sokak'taki kayınpederine ait eve giden Burak Yazıcı, eşi ile tartışmaya 

başladı. Yazıcı'nın yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etmesi sonucu, o esnada orada 

bulunan eşinin teyzesi Kadriye Güçlü (29) başından vurularak yaralandı. Yazıcı, olay yerinde 
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aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Güçlü, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yazıcı isi tedavi altına alındı. 

 

01 Mart 2017 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan 

Botan Parkı’na yaklaşık 300 metre mesafede, Gülten Aşkan (19) isimli genç kadına ait cenaze 

bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan otopsi neticesinde ölümün “kesici - 

delici alet yaralanması sonucu, göğüs ve batın organlarında doku harabiyeti, iç ve dış 

kanama” sonucu gerçekleştiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, öldürülen 

Aşkan’ın babası Levet Aşkan ve ağabeyi Sefer Aşkan, 07 Mart 2017 tarihinde gözaltına 

alındı. Emniyette alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul, tutuklanarak Van 

M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.  

 

02 Mart 2017 tarihinde Antep ilinde C.K. (56) isimli şahıs, eşi A.K.’ye (52) bıçakla 

saldırarak ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden C.K., polis tarafından gözaltına alındı.  

 

03 Mart 2017 tarihinde Antep ili Altmışıncıyıl Mahallesi'nde, Ahmet Keleş (28) ablası ve 2 

çocuk annesi Emine Keleş’i (38) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Şahinbey 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Emine Keleş, 

19 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 

çalışmasıyla yakalanan Ahmet Keleş ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keleş’in 

eniştesinden ablasının kendisini aldattığını içeren bir mesaj aldıktan sonra cinayetini 

gerçekleştirdiği öne sürüldü.  

 

06 Mart 2017 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde bekçilik yapan S.E. isimli şahıs,  kız 

kardeşi H.E’yi (23) tabancayla vurarak ağır yaraladı. S.E.’nin evde kendisine ait tabancasını 

temizlediği sırada silahın ateş aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

14 Mart 2017 tarihinde Urfa ili Merkez Eyyubiye ilçesi Sigorta Mahallesi'nde oturan 63 

yaşındaki Halil Adil Gürses, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses’i uyuduğu sırada satırlı bıçak 

darbeleriyle ağır yaraladı. Gürses, polise teslim olurken, eve gelen çocukları kanlar içerisinde 

buldukları annelerini Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından Balıklıgöl 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, bitkisel hayatta olduğu öğrenildi. Savcılık ifadesi 

ardından Urfa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Halil Adil Gürses, "Kasten öldürme 

suçuna teşebbüs" suçundan tutuklandı. Urfa ilinde eşi tarafından satırla ağır yaralanan 

Necmiye Gürses, 1 buçuk ay yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi sırasında  (25 

Nisan 2017 tarihinde) yaşamını yitirdi.  

 

17 Mart 2017 tarihinde Maraş ili Osmangazi Mahallesi Kemal Önyurt Caddesi üzerinde 

ikamet eden inşaat işçisi Hacı Hasan Yedikardeş (39) ile imam nikahlı eşi Yasemin Pak (34) 

arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yedikardeş, karısını bıçakla 

yaraladı. Pak, aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. 8 yıldır birlikte 

yaşadıkları öğrenilen çiftin geride kalan 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, saldırgan eş 

Yedikardeş, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.  

 

21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır ilinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan N.Ş. (79) 

isimli şahıs, karısı S.Ş.’yi (49) darp etti. Uzaklaştırma kararını ihlal eden N.Ş. hakkında, 

kadının şikâyetçi olması üzerine yedi gün hapis cezası verildi.  
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21 Mart 2017 tarihinde Antep ili Bostancı Mahallesi'nde Ömer Genç (65) isimli şahıs, uzun 

süredir ayrı yaşadığı eşi Emine Genç (60) ile ölen bir yakınının taziyesinin bulunduğu Subaşı 

Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ömer Genç, yanındaki tabancayla 

eşine ateş ederek öldürdü. Daha sonra kaçan Genç, tabancasını kendi başına dayayıp intihar 

etti. 

  

27 Mart 2017 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde yaşayan Muharem K., yaşanan 

tartışma sonrası evden ayrılan eşi İ.K.'nin gittiği aile evine saldırıda bulundu. Haliliye ilçesine 

bağlı Ulubağ Mahallesi'ndeki aile evine saldırıda bulunan Muharem K., kayınbiraderi Ali 

K.'yi pompalı tüfekle, kayınbabası, kayınvalidesi ve eşini ise sopayla yaraladı.  

 

31 Mart 2017 tarihinde Ağrı ilinde V.K. (22) isimli şahıs, evde annesi Nuriye Karaoğlan 

(49) ve babası Kubettin Karaoğlan'ı (50) tüfekle defalarca ateş ederek öldürdü. V.K., 

cinayetin ardından intihar etti. 

 

18 Nisan 2017 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesi Fatih Mahallesi’nde Mehmet Sanlav (55) 

isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladığı eşi G.Sanlay'ı (51) bıçaklayarak 

öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı Sanlav’ın emniyete giderek, teslim olduğu öğrenildi. 

 

03 Mayıs 2017 tarihinde İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Melek Korkmaz, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşimden binlerce kez dayak yedim. Sessiz kaldım. Dayanamadım ve 

şikâyet ettim. Eşime ceza verildikten sonra, dışarıya atıldım. Çocuklarımı bana vermiyorlar. 

Şimdi kendim çaresizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizden yardım istiyorum.”  

 

19 Mayıs 2017 tarihinde Malatya ili Hekimhan ilçesi Karşıyaka mahallesinde ikamet eden 

Hüseyin Gedik (37) ile eşi Leyla Gedik (28) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga 

çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Gedik, eşine evinde bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Kolundan 

yaralanan Leyla Gedik, Malatya Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Hüseyin Gedik ise, polis teslim oldu. 

 

23 Mayıs 2017 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda, 

Abdullatif Kavut isimli kişi kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şemsihan Kavut'u  gögüs 

bölgesine 10, baş ve eline birer olmak üzere 12 el tabanca ile ateş ederek katletti. Kaçan 

Abdullatif Kavut,  yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

29 Mayıs 2017 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 

Ahmet Arif Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kadın, eşi tarafından darp edildi. Başına 

taşla vurulan kadın, ağır yaralandı. Yaralı kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine olay 

yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

 

29 Mayıs 2017 tarihinde Antep ilinde M.Ö. (32) isimli şahıs, boşanma davası açan karısı 

Fatma Öztürkmen'i (28), kızları Mervenur (1) ve İlknur'u (7) bıçaklayarak öldürdü, oğlu M.'yi 

(7) yaraladı, ardından evi ateşe verdi. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden M.Ö. ve M. ağır 

yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

01 Temmuz 2017 tarihinde Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; 

Ağrı’nın Patnos ilçesi Andaçlı köyünde eşine işkence uygulayarak dışkı yedirmeye çalışan 

Mehmet Şakir Şahin isimli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Şahıs, emniyetteki ifadesinin 
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alınması ardından savcılığa sevk edildi. Patnos Sulh Ceza Hâkimliğine çıkartılan şahıs, 

“eziyet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz bırakılan kadının ise, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. 

 

03 Temmuz 2017 tarihinde Antep ili Yavuzeli ilçesinde Abuzer Y. (30) isimli şahıs,  Fevzi 

Çakmak Mahallesi Kayacık Sokak’ta bulunan kayınbabasına ait evde tartıştığı eşi Güzide 

Y,’yi (20) kayınbabasına ait af tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şahıs işlediği cinayetin ardından 

kayıplara karıştı. 

 

11 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde Ö.D. (49) isimli 

erkek şahıs, karısı S.D.’yi (39) ve kızı Ö.D.’yi (18) bıçaklayarak ağır yaraladı. Ö.D. daha 

sonra kendini de bıçakla yaraladı. İkna edilerek polise teslim olan Ö.D.’nin, psikolojik 

sorunları olduğu öne sürüldü. 

 

20 Temmuz 2017 tarihinde Urfa’da işçi H.S. isimli erkek şahıs, eski karısı H.E.’yi darp etti. 

Sistematik olarak şiddete maruz kalan H.E. çocuklarıyla birlikte sığınma evine gitti. Kadının 

evden ayrıldığını öğrenen H.S. sığınma evinin karşısındaki camiinin minaresine çıktı, intihar 

edeceğini söyledi. H.E.’nin barışacağını söylemesi üzerine H.S. minareden indi. 

 

20 Temmuz 2017 tarihinde Siirt’te R.T. isimli erkek şahıs, annesi, ablası ve kız kardeşini 

bıçakla rehin aldı, gazı açtı ve öldürmekle tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen özel 

harekât polisleri, R.T’yi ikna etti. 

 

29 Temmuz 2017 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi’nde H.E.(48), sokak 

ortasında eşi Hanife Azarak (43) ve kızı Sevda Ertan’ı (16) silahla vurarak katletti. Kızı olay 

yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan kadın ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olayın faili erkek şahıs, kayıplara karıştı. 

 

30 Temmuz 2017 tarihinde Ağrı’da F.N. (25) isimli erkek şahıs, karısı Nadime Narin’i (21) 

bıçaklayarak öldürdü. Olayın faili erkek şahıs, cinayetten sonra intihar etti. 

 

06 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 

bulunan Şehri Emin Sitesi'nde ikamet eden Mustafa Kutak isimli kişi, eşi Elvan Kutak'a 

saldırdı. Balkona çıkarak yardım isteyen Elvan Kutak'ı darp eden saldırgan, ardından da 

bıçakla boğazını kesti. Saldırgan eş, daha sonra kendini öldürdü. Ağır yaralanan Elvan Kutak, 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyarbakır'da 

bir okulda müdürlük yaptığı öğrenilen Mustafa Kutak'ın cenazesi aynı hastanede Adli Tıp 

Morgu'na kaldırıldı. 

 

08 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin’de Y.İ. evden ayrılan karısı A.’yı 

öldürmekle tehdit etti. A. kendisine 40 yıl boyunca şiddet uygulayan erkekten boşanmak ve 

koruma için savcılığa başvurduğunu ifade etti. 

 

22 Ağustos 2017 tarihinde Antep'te G.B. isimli erkek şahıs, karısı Zeynep B.'yi pompalı 

tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek şahıs, polis tarafından yakalandı. 

 

31 Ağustos 2017 tarihinde Van ili Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde, akşam 

saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı kavga sonucu 45 yaşındaki Gurbet Özatak 

yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 erkek gözaltına alındı. 
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04 Eylül 2017 tarihinde Urfa’da 7 çocuk annesi hamile 33 yaşındaki Suriyeli Nahiye Atay, 

üvey oğlu İ.A.A.  tarafından bilinmeyen nedenle sert cisimle dövülerek öldürüldü. Suriyeli 

kadının daha sonra balkondan atılarak intihar süsü verilip, jandarmaya bilgi verildiği belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan İ.A.A. mahkemece tutuklandı.  

 

06 Eylül 2017 tarihinde Antep'te M.D. (33) isimli erkek şahıs, boşanma aşamasında olduğu 

karısı E.D.'yi (26) tabancayla defalarca el ateş ederek ağır yaraladı. M.D. daha sonra üç 

yaşındaki kızları Z.'yi kaçırdı.  

 

Muş ilinde şeker fabrikası’nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki 

Mehmetcan Aykan, 07 Eylül 2017 tarihinde akşam saatlerinde eşi, oğlu ve 3 akrabasını 

öldürdü. İşyerinden çıktıktan sonra eve giden Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi 

Ayten’i vurdu. Daha sonra evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine 

giden Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra’ya ateş etti. 

Saldırganın yaralanan oğlu ve ağabeyinin eşi Vahide hastaneye kaldırıldı. 3 kişi ise olay 

yerinde hayatını kaybetti. Ameliyata alınan yaralılar da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

İşyerinin kendisine verdiği silahla katliamı gerçekleştiren Aykan, mermilerinin bitmesi 

üzerine silahı gittiği son evde bırakarak kaçtı. Aykan, JÖH ekiplerinin teknik takibi sonucu 09 

Eylül 2017 tarihinde Karaağaçlı beldesindeki akrabalarının yaşadığı evde yakalanarak 

gözaltına alındı.  

 

Antep ilinde 50 yaşındaki Salih Deniz hakkında eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma 

cezası verildi. Deniz, bunun üzerine 09 Eylül 2017 tarihinde 42 yaşındaki eşi Adile Deniz’i 

konuşmak için parka çağırdı. Salih Deniz, parka gelen eşine silahla ateş açtı. Çevredekilerin 

haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Adile Deniz’i hastaneye kaldırdı. Ağır 

yaralı olarak tedavi altına Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Deniz’in cesedi 

otopsi için ATK’ya gönderilirken, polis kaçan Salih Deniz’in yakalanması için çalışma 

başlattı. 

 

21 Eylül 2017 tarihinde Mardin'de 21 yaşında bir kadın tabancayla vurulmuş halde 

bulundu. İntihar ettiği öne sürülerek hastaneye kaldırılan kadının, hastanede beyin ölümü 

gerçekleşti. Kadının iki yıl önce zorla evlendirildiği ifade edildi. 

 

21 Eylül 2017 tarihinde Elazığ’ın Merkez Kırklar Mahallesi Çiçek Sokak'ta 28 yaşındaki 

M.Y. isimli erkek şahıs, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı annesi İ.K. (63) ve ağabeyi 

S.Y. (38) ile tartıştı. Tartışma sonrasında M.Y., önce annesini sonra da ağabeyini bıçakla 

yaraladı. Yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 

M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Y.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia 

edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

27 Eylül 2017 tarihinde Urfa’nın Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Haliplibahçe 

Mahallesi'nde Ö. Ç. (52) ile kardeşi O. Ç, miras nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmadan 

sonra Ö. Ç. kardeşini silahla yaraladı. Ağır yaralanan O.Ç. ambulansla Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından eve giden Ö. Ç, annesini silahla 

vurdu. Ağır yaralanan anne S. Ç. (70) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşini ve 

annesini silahla vuran Ö. Ç., polis tarafından gözaltına alındı.  
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27 Eylül 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Antep'te Mehmet Ali Aşık (29) isimli 

erkek şahıs, kendisinden ayrılan 3 çocuk annesi ve hamile eşi Çağlar Aşık’ı (26) uykudan 

uyandırdı ve ağzını bağlayarak 20 dakika boyunca yumruk, sopa ve bıçakla darp etti. 

Ardından da av tüfeğiyle bacağından vurarak ağır yaraladı. Ersin Arslan Devlet Hastanesi 

yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç kadının ayağı kesilirken, vücudunun her tarafında yara 

bere ve morluklar oluştu.  

 

28 Eylül 2017 tarihinden basın yayın organlarından yer alan haberdeki bilgilere göre; 

Kahramanmaraş ilinde Suriye uyruklu 35 yaşındaki Mahmut Mikbani, eşi 30 yaşındaki 

Minel Ratıb Elarabi’yi eve kilitleyip 15 gün boyunca demirle dövüp, kızgın yağ dökerek 

işkence yaptı. Vücudunda 100’den fazla sigara yanığı ve bıçak izi bulunan kadın, tedavisinin 

ardından devlet korumasına alındı. Şiddet mağduru kadın Elarabi, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Suriye’deyken de döverdi beni. En son ablamla konuştum ama o konuşmamı istemiyordu. 

Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı ve yağı kızdırıp üzerime döktü, demirle dövdü. Beni 

iple bağlayıp 15 gün dövdü, kimseyi çağıramayayım diye ağzımı da bantladı. 15 gün dayak 

yedim. Oğlumu okula yazdırmak için okula götürünce, ben de evden kaçtım. Türk 

komşularımın yanına gittim onlar bana yardım etti. Türkçe bilmediğim için işaretle 

yaşadıklarımı anlattım onlar da polisi aradı. Daha önce az döverdi ama ailem buradan 

yeniden Suriye’ye gidince daha çok dövmeye başladı. Ailem buradayken eşim bana 

seslenemiyordu. Eşim üzerime kızgın yağ dökerken iki çocuğumun üzerine de sıçradı, onlar 

da yaralandı.” 

 

12 Ekim 2017 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Kurumgazal Mahallesinde 

2 çocuk annesi Eylem Tiller'in tüfek ile intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. 

Tiller’in ailesi, Eylem’in eşi tarafından sistematik şiddete maruz kaldığını ve öldürüldüğünü 

iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 01 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır 

Şubesine başvuruda bulunan Eylem Tiller’in kardeşi Emine Aslan, şu beyanlarda 

bulundu: “Ablam yaklaşık 9-10 yıl önce kaçarak Hüseyin Tiller isimli kişi ile evlendi. Bu 

evlilikten bir 8 yaş (Yılmaz) diğeri 5 yaş (Kerim) olmak üzere 2 çocuğu Dünyaya geldi. Ablam 

benim bildiğim kadarıyla evledikten 2 yıl sonra şiddet görmeye başladı. Ablam sürekli şiddet 

gördüğü için bizim eve geliyordu. Ancak çocukları nedeniyle sürekli eşinin olduğu eve geri 

dönmek zorunda kalıyordu. Psikolojisi iyiydi. Eşi tarafından aldatıldığını düşünüyordu. 

Ablam sürekli şiddet gördüğü için birkaç ay önce gidip, eşi olan Hüseyin Tiller’den şikayetçi 

olmuştu. Bu şikayetten sonra Hüseyin, daha çok ablamı tehdit edip darp ediyor. Bildiğim 

kadarıyla ablam öldüğü gün, karakola gidip ifade verecekti. Ablamın bu nedenle 

öldürüldüğünü düşünüyoruz. Ablamın ölüm haberini eşinin abisi olan Salih Tiller’in 

akrabamız olan Amine Kocaağa isimli kişiyi araması üzerine öğrendik. Zaten Hüseyin 

yaklaşık bir ay kadar önce Amine Kocaağa isimli akrabamızı arayarak, Eylem’i 

öldürüeceğini söylemiş. Ablam bu olaydan önce yaklaşık bir ay bizde kaldı. Bunun üzerine eşi 

Hüseyin beni arayarak, ablamın eve dönmesini aksi halde kötü şeyler olacağını söyleyerek 

tehditte bulundu. Ablam korkup eve döndü. Gitmesinin ardından 10-15 gün geçti. Ve böyle 

ölüm haberini aldık. Ablamın geleceğe dair planları vardı. Çocuklarını çok seviyordu. Bu 

nedenle intihar etmiş olamaz. Eşinin onu öldürdüğünü ve intihar süsü vererek suçtan 

kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçiyiz. İHD’den hukuki yardım talep 

ediyoruz.” 

 

13 Ekim 2017 tarihinde Elazığ Merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde 49 yaşındaki Ahmet Baş 

isimli erkek şahıs,  belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 22 yaşındaki kızı Hilal Baş'ı boğazını 

keserek öldürdü. Cinayet sonrası, polisi arayarak teslim oldu. 

https://www.haberler.com/sanliurfa/
https://www.haberler.com/viransehir/
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Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Kadınlar 
 

15 Aralık 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi’nde 

yaşayan 34 yaşındaki Süheyla Es isimli kadın, kendi evinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 

bıçaklı saldırısı sonucu katledildi. İşten eve gelen kızı tarafından öldürülmüş vaziyette 

bulunan 3 çocuk annesi Es’in cenazesi otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi’ne 

kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

18 Aralık 2016 tarihinde Ağrı ilinde ismi öğrenilemeyen bir kadın ve 13 yaşında bir erkek 

çocuğuna ait, battaniyeye sarılı iki ceset bulundu. Ölenlerin mülteci olabileceği ifade 

edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

28 Aralık 2016 tarihinde Adıyaman ilinde M.K. (35) isimli şahıs, tanıştığı F.T. isimli 

kadına tecavüz etti. Kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.K. tutuklanırken, genç kadını 

elinde cinsel içerikli görüntülerinin olduğunu söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi. 

 

06 Ocak 2017 tarihinde Erzurum ilin’de T.Y. isimli şahıs, eski karısı S.D.’yi barışma 

teklifini reddettiği için bıçaklayarak ağır yaraladı. T.Y., kasten öldürmeye teşebbüsten 

tutuklandı.  
 

23 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M.A., şu 

beyanlarda bulundu: “12.02.2015 tarihinde havaalanında iş başı yaptım. Benle beraber 

L.Y. diye bir arkadaşı işe soktum. Üç ay üzerime gücümün yetmeyeceği şekilde iş yüklettiler. 

Dinlenmeme ve yemeğe zamanım olmuyordu. Büyük şefler üç ayın sonunda, bana ahlaksız 

teklifte bulundu, ben kabul etmedim. Şahidim de yok. Daha sonra baskıları daha da arttı. 

İstifa etmem için iftiralara maruz kalarak istifa etmeyince, psikolojik baskı yaptılar. E.A. ve 

R.Ç. bana fiziki güç göstererek, zorla boş kâğıda imza attırdılar. Havaalanı müdürü M.D. ve 

firma yetkilisi Yılmaz İncenir emri verdiği bana söylenildi. 4 ay çalıştıktan sonra kullanılan 

deterjanlardan mikrop-enfeksiyon kapıp, 12.07.2016 tarihinde burun etimin büyümesinden 

kaynaklı ameliyat oldum. Doktor reçetemde ameliyat olmamın sebebini yazıp ve kaşeleyerek 

imzaladı. 20 gün rapor aldım ve iznim bittikten sonra tekrar iş başı yaptım. 15 gün çalıştıktan 

sonra 16’ncı gün, yani 16.08.2016 tarihinde R. adlı şahıs beni saat 12 civarı aradı. 

Havaalanı müdürü partiden birilerini arayıp işten çıkarılmamı ve başkasını almalarını 

istemiş. Bütün bunları kulaklarımla duydum ve şahidimde var. İşe dönüş davası açtım. 

Avukatım ilgileniyor. 16.08.2016 tarihinde işten çıkarıldım. 18.08.2016 tarihinde dilekçe 

verdim. Dilekçemde havaalanı müdürü M.D. ve firma yetkilisi Y.İ., şefi E.A., firma yetkilisinin 

sağ kolu R.Ç., bu 4 kişinin sahte evrak düzenlediğini, müdür ve firma yetkilisinin hastalanıp 

sağlığımın bozulmasına göz yumduğunu söyledim. Ayrıca müdürün fuhuşa göz yumduğunu 

ancak bu konuda şahidim olmadığını söyledim. Ancak sahte evrak düzenlediklerini ve 

sağlığımın bozulduğuna dair şahitlerim vardır. Ama ifademi değiştirdikleri için dava düştü. 

İtiraza gittim ses kaydımın ve şahidimin olduğunu söyledim. Ama şahidim dinlenilmeden dava 

düştü. Bana bunu yapanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Sizinde bu konuda bana yardımcı 

olmanızı istiyorum.” 

 

31 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır ilinde bir kamu kurumunda müdür olan F.M.A.’nın, 

aynı kurumda çalışan evli ve 3 çocuk annesi bir kadını sarkıntılık yaparak taciz ettiği iddia 

edildi. Taciz mağduru olduğunu ileri süren ve eşinin durumu öğrenmemesi için adını vermek 

istemeyen kadın, konu ile ilgili şu beyanlarda bulundu: “Ben ve birkaç kadın çalışan sürekli 
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müdürün tacizine maruz kalıyoruz. El tacizlerinde bulunuyor. Bir keresinde odanın kapısını 

üzerime kapattı ve güçlükle çıktım içeriden. Bir arkadaşım iş başvurusunda bulundu. Bir 

geceyi kendisiyle geçirmesi durumunda ona iş vereceğini söylemiş. Sürekli küfür ve 

hakaretlerde bulunuyor. Bazı çalışanlar korkudan seslerini çıkaramıyorlar. Kendisini şikayet 

edeceğini söyleyenlere göz dağı veriyor. Eşlerine söylemekle tehdit ediyor ve arkasında bir 

milletvekilinin olduğunu savunuyor. Ben de, diğer kadınlar da eşlerimizin bu olayı duymasını 

istemiyoruz. Bu yüzden hiçbir şey yapamadığımız gibi suç duyurusunda da bulunamıyoruz. 

Büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşımız konuyu yargıya intikal 

ettirdi. Halen mahkemelikler. Tek istediğimiz, ilgili kurumlardan müfettişlerin gelip, buradaki 

kadın çalışanlarla birebir görüşmeler yapması. Bu durumda burada yaşanan mağduriyetler 

ortaya çıkacaktır.” 2014 yılında aynı kurumda hemşire K.S., F.M.A. tarafından 2 yıl boyunca 

taciz, hakaret, tehdit ve baskılara maruz kaldığını ileri sürerek, suç duyurusunda 

bulunmuştu. Halk Sağlığı Müdürü F.M.A. ise iddiaları yalanlayarak, konu ile ilgili şunları 

belirtti: “Daha önce zaten müfettişler geldi ve en az 20 kadınla görüştüler. Hiçbir şey 

çıkmadı. Herhangi bir kadınla münasebetim olmadı. Benim de eşim var, benim de kızım var. 

Hiç kimseyi arkama alıp da tehdit etmedim, küfür etmedim, hakaret etmedim. 2014’te 

iddialarda bulunan K.S. hakkında ben de suç duyurusunda bulunmuştum. 16 Şubat’ta 

davamız var. Bu iddialar davayı etkilemek için yapılmış bir tezgâhtır.” 

03 Şubat 2017 tarihinde Antep ilinde R.A. isimli şahıs, eski karısı E.Z.’yi darp ettikten 

sonra çantasını alıp kaçtı. Kadının şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan R.A., 

gözaltına alındı. 

 

08 Şubat 2017 tarihinde Elazığ ilinde Z.V. (26) isimli şahıs, sokakta L.Ö. isimli kadını taciz 

etti. L.Ö. kendisini taciz eden erkeği bıçaklayarak hafif yaraladı. Gözaltına alınan L.Ö., 

Z.V.’den şikayetçi oldu. 

  

09 Mart 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır ilinde S.A. (22) isimli şahıs, 

sevgilisi B.A.’ya (31) tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan S.A., tutuklandı.  

 

11 Mart 2017 tarihinde Gaziantep’te, askerden kısa süre önce gelen İrfan Çetin, 5 yıl önce 

boşandığı 23 yaşındaki Elif Yürek’i Özgürlük Mahallesi 82’nci Sokak’ta bulunan evinin 

önünde kucağında 3 yaşındaki kızı Mina varken, tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 

küçük Mina ve annesi Elif Yürek öldü. Bu sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Demir 

yaralandı. Gözaltına alınan Çetin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 

tutuklandı. Elif Yürek'in, olaydan önce polisi arayıp Çetin hakkında şikâyetçi olduğu 

öğrenildi.  
 

16 Mart 2017 tarihinde Malatya ilinde Fırat Mahallesi Sıla Sokakta oturan 3 çocuk annesi 

Ayşe Kılıçtaş (55) isimli kadın, evine bıçaklanarak öldürülmüş halede bulundu. Cinayetle 

ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

23 Mart 2017 tarihinde Adıyaman ili Şevenk Deresi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadın 

cenazesi bulundu. Uzun süredir suda kaldığı belirtilen kadının cesedi, kimliğinin 

belirlenemediği için morga konuldu. 

 

13 Nisan 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Adıyaman ili Cumhuriyet mahallesinde 

bulunan bir iş yerinde H.D. ve M.İ.B. isimli kadınlar ile E.A., M.G.K., M.K., F.A. isimli 

erkek şahıslar bir süre alkol alarak sohbet etti. Şahıslardan E.A., M.G.K., M.K., F.A., H.D’ye 
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cinsel istismarda bulundu. Cinsel saldırı sonrasında erkek şahıslar, H.D’yi şantajla tehdit 

ederek bir daha ilişki yaşamak istediklerini belirtti. Durum üzerine H.D., Adıyaman Emniyet 

Müdürlüğü’ne giderek durumdan şikayetçi oldu. Konu üzerine harekete geçen Asayiş Şube 

Müdürlüğü ekipleri E.A., M.G.K., M.K., F.A., M.İ.B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1’i 

kadın toplam 5 şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., M.G.K., M.K., F.A. tutuklanırken M.İ.B. ise adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

13 Nisan 2017 tarihinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi 1. Kocasinan 

Sokak üzerinde, annesi Leyla Y. ile sokakta yürüyen Gülşan B., yanlarına yaklaşan 3 kişi 

tarafından tehdit edilerek bıçaklı saldırıya uğradı. Darp edilen anne ve kızı aldıkları bıçak 

darbesiyle de yaralandı. Olay sonrası 3 şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheli 

firarlar G.A., N.A. ve Y. A.’nın eşkallerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı. 

 

29 Nisan 2017 tarihinde Siirt ilinde üniversite girişi sınavına hazırlanan Nurhayat Beytekin 

(18) kaldığı Özel Bayar Kız öğrenci yurduna giderken, erkek arkadaşı olduğu ve bir 

kaynakçıda çalıştığı öğrenilen M.O.K. (18) tarafından yolu kesilerek 20 yerinden bıçaklandı. 

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayeti 

kıskançlık nedeniyle işlediği iddia edilen M.O.K., polis tarafından gözaltına alındı. 

 

30 Nisan 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin ilinde kuaför O.D. ve kardeşi 

H.C.D., saçlarını yaktığı için kendisinden şikayetçi olan polis memuru S.E. yumruklayarak 

darp etti. Erkekler şahıslar gözaltına alındı. 

 

26 Mayıs 2017 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi 

Şair Sırrı Sokak’ta yolda yürüyen bir çifte saldıran Yekta Ç. isimli şahıs, önce erkekle kavga 

etti. Üst üste yumruk yiyince dövemeyeceğini anlayıp bu sefer yanındaki kadına  saldırdı. 

Saldırgan şahıs, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına 

alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen saldırgan şahıs,’halkı kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı. 
 

08 Haziran 2017 tarihinde Urfa ili Merkez Haliliye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 

bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi, sıcakların arttığı Ramazan ayında caddede dinlenen 

orta yaşlardaki bir kadını darp etti. İddiaya göre, "Görüntü kirliliği" yarattığı gerekçesiyle 

kadını bulunduğu yerden gitmeye zorlayan güvenlik görevlisi, kadının itiraz etmesi üzerine 

ise darp ederek uzaklaştırdı. Şiddet anı, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından görüntülendi.  

 

28 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van ilinde yaşayan İranlı D.M. isimli 

genç kadının, eşinin şiddetine maruz kaldığı ve şiddet sonucu yüzünde yaralar oluştuğu 

öğrenildi. Gördüğü şiddet nedeniyle karakola giderek sığınma başvurusunda bulunduğu, 

ancak başvuru belgelerinin eksik olması gerekçe gösterilerek talebinin kabul edilmediği ileri 

sürüldü. 

 

05 Temmuz 2017 tarihinde Antep ili Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 72 Nolu Cadde 

üzerinde üç erkek şahıs, genç bir kadını darp ederek zorla 80 HA 973 plakalı  araca 

bindirmeye çalıştı. Ancak kadının direnmesi sonucu düşürülen kadın, aracın kapı koluna 

tutunarak metrelerce yerlerde sürüklendi. Araçtaki erkek şahıslardan biri, kadının kolunu 

tutarak yola savurdu. Erkek şahıslar, araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay çevredeki 

yurttaşlardan tarafından görüntülendi. 
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31 Temmuz 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Tunceli (Dersim) merkeze bağlı Şakak 

(Altınyüzük) köyünde yaşayan Hatice Dönmez (76), köyün eski muhtarı Burhan Gül'ün (30) 

saldırısına uğradı. Alkol aldıktan sonra evinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evini basan Gül, 

burada ev eşyalarına zarar vererek, hakaretlerde bulundu. Saldırı üzerine evden çıkarak 

komşusuna sığınan Dönmez, yanına kardeşi Yusuf Gül'ü de alan eski muhtarın saldırısına 

uğradı. Araya girmek isteyen bazı yurttaşların Burhan Gül'ün tehditlerine maruz kaldığı 

öğrenildi. Komşusunun evinde darp edilen Dönmez, olayı haber alarak Dersim merkezden 

gelen yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 

Dönmez'e darp raporu verildi. Dönmez'in yakınları, saldırganlar hakkında suç duyurusunda 

bulundu. 

 

08 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Iğdır’da beş erkek Şahıs, akrabaları 

zihinsel engelli T.S.’ye (32) birden fazla defa tecavüz etti. Tecavüz sonucu hamile kalan 

T.S.’nin gebeliği tarlada sonlandırılmaya çalışıldı, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye 

kaldırıldı. T.S.’nin yedi aylık hamile olduğu belirlendi. T.S. ve ailesi, erkek şahıslardan 

şikayetçi oldu. 

 

30 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesinde sokak ortasında bir 

trans kadın, erkek şahıslar tarafından boğazı sıkılarak darp edildi. Kurt İsmail Paşa ara 

sokakta meydana gelen olayda iki kişi trans kadının boğazını sıkarak vurmaya başladı. Bir 

vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde trans kadın çığlıklar atarak kendisini 

bırakmalarını isterken, saldırganların "150 liramı ver" diyerek, vurmaya devam ettikleri 

görüldü. Olay sırasında toplanan çok sayıda kişinin müdahale etmediği gözlenirken, bir süre 

sonra elinde döner bıçağıyla başka bir transın olay yerine gelmesi üzerine, 2 saldırgan kaçtı. 

 

19 Eylül 2017 tarihinde edinilen bilgiler göre; Antep ilinde Cumhuriyet Kadınları Derneği 

(CKD) Başkanı Sevilay Çete Kale isimli kadın, aynı aileye mensup 1’i kadın 4 kişi tarafından 

kaçırıldı. Olay sırasında kızı Duygu Bilir Kale Akınal ve kocası Uğur Kale de bıçaklı saldırıya 

uğrayarak yaralandı. Kaçırıldıktan sonra ormanlık bir alana götürülen Kale’nin, bir ağaca 

bağlandığı ve ingiliz anahtarıyla darp edildiği belirtildi. Kale'nin, şiddet gördüğü için yardım 

ettiği kadının kocası olan Ali Kocatürk isimli erkek şahıs tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. 

Saldırganlar Ali Kocatürk, babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi gözaltına alındı. 

 

29 Eylül 2017 tarihinde Urfa'da bir su kanalında bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği 

belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

04 Ekim 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır’da kişiye özel gömlek üretimi 

yapan firmanın sahibi M.G. isimli erkek şahsın, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek 

mağaza modeli olması için Diyarbakır’a davet ettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia 

edildi. Kadın, yazdığı mektup ile cinsel saldırıyı teşhir edince, aynı kişi tarafından tehdit 

mesajları almaya başladığını söyledi. Jinnews’te yayınlanan habere göre; güvenlik nedeni ile 

ismini vermeyen Ö., yazdığı mektupta Diyarbakır’a geldiği ilk andan itibaren M.G.’nin 

kurumsal kimliğine uygun davrandığını, şüphe uyandıran bir hareketinin olmadığını ifade etti. 

Mektubun devamında, firma sahibinin annesi ile de tanıştığını ve kendisine gayet samimi 

davrandıklarını aktaran Ö., M.G.’nin daha sonra işyerinde kendisine şiddet uyguladığını buna 

karşı öz savunmasını kullanmaya çalıştığını ve ofisin camını kırdığını belirtti. Ö., konuya 

ilişkin şunları anlattı: “Ağladı, ‘Seni seviyorum, ben Cuma günü sana zarar vermem’ tarzında 

gerici, hastalıklı bir ruh hali ile boğazıma bıçak dayayarak ses kaydı aldı. Siyasi kimliğim 
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üzerinden tehditler savurdu. ‘Seni hapse tıkarım, arkam sağlam başsavcıyı tanıyorum, polis 

arkadaşlarım var’ dedi. ‘Sen komünist bir kadınsın, seni hapse attıracağım’ diyerek 

tehditlerini sürdürüyordu.” 

 

18 Ekim 2017 tarihinde Antep’te 38 yaşındaki Cuma Pancar isimli erkek şahısın, 

kendisinden ayrılmak isteyen ve sevgilisi olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Arzu Gültekin’i 

silahla vurdu. Başına iki kurşun isabet eden Gültekin, yaşamını yitirdi. 

 

02 Kasım 2017 tarihinde Kars’ın Karadağ Mahallesi Ardahan yolunda yer alan bir eğlence 

merkezinde, Azerbaycan uyruklu 26 yaşındaki Aydan B. isimli kadın tabancayla vurulmuş 

olarak bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri ile polislerce yapılan incelemede, kadının yaşamını 

yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Zanlılar, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Saldırıda kullanılan 

tabancanın da polislerce ele geçirildiği öğrenildi. 

 

18 Kasım 2017 tarihinde Van’nı Erciş ilçesine bağlı Dövenci Mahallesi’nde yaşayan 19 

yaşındaki Elif D. isimli kadın, şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Edinen bilgilere göre; sabah 

saatlerinde ev taşıyan genç kadının ailesi, evde kalan kızlarından uzun süre haber alamayınca 

mahalledeki akrabalarına ulaşıp eve bakmalarını istedi. Eve giden ailenin yakınları, genç 

kadının cenazesiyle karşılaştı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ve sağlık 

ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından genç kadının cenazesi Erciş İlçe Devlet Hastanesi 

Morgu’na kaldırıldı. Elif.D’nin nişanlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 
Fuhuşa Zorlanan Kadınlar  

13 Mart 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Urfa ilinde Suriyeli E.D. ve isimleri 

öğrenilemeyen iki kadın, zorla tuttukları bir evde seks işçiliği yapmaya zorlandı. E.D. isimli 

kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüpheli 1’i kadın 11 kişiden üçü tutuklandı, diğerleri 

ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

23 Temmuz 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin’de S.H. (33) isimli erkek şahsın, 

Suriyeli R.K. (20) ve A.G. (28) isimli kadınlara zorla seks işçiliği yaptırdığı öğrenildi. S.H. 

tutuklandı.  

 

 

 
 

 

 


