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“Çocuklarımızın bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı 

savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da.” 

Patria Mercedes Mirabel (1924) 

 

Dominik Cumhuriyeti‟nde Trojillo Diktatörlüğü‟ne karşı 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, tecavüz edilmiş ve işkenceyle katledilmişlerdir. 1999 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından, 25 Kasım günü “Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası DayanıĢma 

Günü” olarak kabul edilmiştir.  

 

Bugün vesilesiyle insan hakları savunucuları olarak bizler, ĠHD Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 2015 yılı ilk 10 Ay Kadın Katliamları ve Kadına Yönelik ġiddet 

Raporu‟nu açıklamak üzere sizlerle bir aradayız. 

 

Kadınların yüzyıllardır erkek ve devlet şiddetine karşı örgütlenme ve mücadeleleri sonucunda,  

kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye dair ulusal üstü sözleşme olan 

ve taraf devletlere kadın politikalarının belirlenmesi için belli standartlar getiren ve 

sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye‟de yürürlüğe 

girmiştir. Ancak Türkiye, taraf olduğu bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmemekte ve 

uygulamalarıyla kadını yeniden mağdur etmektedir. Şiddet gören veya şiddet tehdidiyle 

yaşayan kadınların korunması için gereken önlemler alınmamakta ya da sadece kağıt üzerinde 

kalmaktadır.  

 

Dernek olarak takip ettiğimiz ve kamuoyuna yansıyan davalardan da anlaşılacağı üzere, 

kadınlara fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan, kadınları öldüren, kadınların bütün umutlarını, 

hayatlarını ve geleceklerini ellerinden alan onları sevdiklerinden koparan erkekler, 

yargılandıkları dosyalarda,  “iyi hal” indirimi, “saygın tutum” indirimi, “tutku derecesinde 

aşırı sevgi” indirimi, “sadakat araştırmasına göre tahrik indirimi” adı altında adeta teşvik 

indirimi almaktadırlar. Kadına yönelik şiddet dosyalarında, etkili bir soruşturma ve 

kovuşturma yürütülmemekte, hukukun genel ilkelerinden olan takdiri indirimi aşan,  “erkek 

yargı” eliyle yasalar, erkek failler için esnetilmekte ve failler adeta cezasız bırakılmaktadırlar.  

 

Kadına yönelik şiddetin en yoğun hali devlet eliyle gerçekleşmektedir. 7 Haziran 2015 

seçimlerinden bu yana tırmanan çatışma, en çok kadınları hedef almaktadır. Çatışmaların 

şiddeti arttıkça kadına yönelen şiddet de daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. OHAL‟i 

kaldırmakla övünen siyasal iktidar bugün kadınlara kendi yaşam alanlarını yasaklamaktadır. 

Sokağa çıkma yasakları, askeri güvenlik bölgelerinin her geçen gün keyfi ve hukuka aykırı bir 

şekilde genişleyerek yayılması başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere 

indirilmiş bir darbedir. Bu çatışmalı süreçte devletin cinsiyetçi, tekçi, milliyetçi ve militarist 

erkek aklıyla önce kadınlar vurulmaktadır.  

 

Ekin Wan kod isimli HPG militanı Kevser Eltürk, Muş‟un Varto ilçesinde çıkan çatışmada 

yaşamını yitirmesinin ardından, operasyona katılan askerlerce işkence edilip, çırılçıplak 

soyularak bedeni sokaklarda teşhir edildi. Muş Valiliği bu suçu işleyenlerle ilgili bir 

soruşturma başlatmak yerine, Ekin Wan‟ın işkence görmüş fotoğrafını yayınlayanlarla ilgili 

soruşturma başlattığını açıkladı. Yine 8 gün boyunca Şırnak‟ın Cizre ilçesinde uygulanan 
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sokağa çıkma yasağı sırasında henüz 10 yaşında bir çocuk olan Cemile Çağırga, annesinin 

gözleri önünde ve evlerinin kapısında vurularak katledildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 

gömülmesine izin verilmedi. Annesi cesedi kokmasın diye 3 gün evde derin dondurucuda 

muhafaza etti, 3 gün boyunca kızının ölü bedeni ile yaşadı. Ama tek bir sorumlu bulunmadı. 

44 yaşında ve 5 çocuk annesi olan Selamet YeĢilmen isimli kadın ise, sokağa çıkma 

yasağının devam ettiği Mardin Nusaybin ilçesinde, kapısının önünde vurularak yaşamını 

yitirdi. 2 çocuğu ise ağır yaralandı. Yaralı kurtulan 9 yaşındaki kızı Sevcan ise kör olma 

tehlikesiyle karşı karşıya. Selamet‟in failleri hala bulunmadı. Dilek Doğan da, İstanbul‟da 

evlerinde yapılan aramada polislere “ya ayakkabılarınızı çıkarın ya da galoş giyin” dediği için 

vuruldu, günlerce hastanede kaldı. İddiaya göre polis, cenazesini hastaneden kaçırdı ve 

otopsisinden sonra ailesine para teklif etti. O gece evi basan kolluk kuvvetleri belli olmasına 

rağmen hiç kimse tutuklanmadı ve soruşturması gizli yürütülüyor. 

 

Kadınlara yönelik şiddet ve katliamlar dünyanın her yerinde devam etmekle birlikte, özellikle 

Ortadoğu‟da IŞİD çetelerinin kadınlara yönelik saldırıları korkunç boyutlardadır. İŞİD‟in 

cinsiyetçi savaşıyla, kadınlar sistematik cinsel işkenceye, tecavüze, köleleştirmeye, 

cariyeleştirmeye maruz kalmakta ve “savaş ganimeti” olarak kaçırılıp köle ve cariye 

pazarlarında mükerrer defa başka ülkelere satılmaktadırlar. Devam eden savaşta, yüz binlerce 

kadın ve çocuk yerini yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış ve mülteci konumuna 

düşürülerek her türlü saldırıya açık yaşama tutunmaya çalışmaktadır.  

 

Sonuç olarak, 

 

Devam eden çatışmalı süreçte yaşam hakkı ihlal edilen kadınların faillerinin bulunması için 

ivedi ve etkili bir soruşturma yürütülmeli, failler yargılanmalı ve hakikat açığa çıkarılmalıdır. 

Kadınların şiddetten korunması için gereken yasal ve diğer tedbirler alınmalıdır.  

 

Kadına yönelik şiddetin sona ermesi amacıyla, yapılacak tüm çalışmalarda kadın kurumları ile 

insan hakları örgütlerinin önerileri doğrultusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

IŞİD çetelerinin saldırısı ile işgal edilen ve işgal tehdidi altında kalan tüm bölgelerdeki 

kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve IŞİD tarafından zorla alıkonulan kadın ve çocukların 

kurtarılması için, başta BM olmak üzere tüm uluslar arası insan hakları kuruluşları ve tüm 

ülkeler tarafından ortak bir kararlılıkla hareket edilmelidir.   

 

Kadın hakları savunucuları olarak bizler, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu 

vurguluyor ve kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadelemize kararlılıkla 

devam edeceğimizi ifade ediyoruz. 

 

                                            

 

 

                                                        ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġUBESĠ 

                                                                                         KADIN KOMĠSYONU 
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Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar  

Ölü 5 

Yaralı/Şiddet 11 

 

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 18 

Yaralı/Şiddet 10 

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 9 

Yaralı/Şiddet 5 

Tecavüz 2 

Taciz 5 

Kadın Ġntiharları 

İntihar 23 

Teşebbüs/Yaralı 6 

KuĢkulu Kadın Ölümleri 15 

 

TOPLAM 

Ölü 70 

Yaralı/ġiddet 32 

Tecavüz 2 

Taciz 5 
 

 

NOT: Bu rapor; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan İHD şubelerine yapılan 

bireysel başvurular, basın yayın organlarında ve internet sitelerinde çıkan ilgili 

haberlerden derlenmiştir. Kesin rakamlar değildir. 
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Diyarbakır Silvan ilçesi Mescit Mahallesinde 18 Ağustos tarihinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sırasında özel harekât timleri tarafından açılan ateş sonucu evlerinin önündü bulanan 

Handan Altunterin (20) isimli genç kadın bacağından,  Ayşe Topdemir isimli kadın ise 

boynundan yaralandı.  

 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 31 Ağustos tarihinde, Karşıyaka Mahallesi'nin 52. Caddesi'nde 

bulunan evlerinin damında uyuyan Fatma Ay (55) ve kızı Berfin Ökten (14), İlçe Emniyet 

Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nde konuşlandırılan keskin nişancıların 

açtığı iddia edilen ateş sonucu vuruldu. Açılan ateşle vurulan 14 yaşındaki çocuğun çığlıkları 

ile uyanan anne Ay, kızının yardımına koştuğu sırada ikinci bir atışla vuruldu. Anne Ay ve 

çocuğu ağır yaralı olarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, anne tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı.  
 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Eylül tarihinde, herhangi bir olay olmaksızın etrafa rast gele 

gaz bombaları atan polisler, o sırada akrabasının taziyesinden evine dönen Neslihet Kazan 

(51) isimli kadını başından yaralı. İsabet eden gaz bombası fişeği ile yaralanan Kazan, ailesi 

ve yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   

 

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde 5 Eylül tarihinde, özel harekat timlerinin 

çevreye rastgele açtığı ateş sonucu Saliha Opçin (39) isimli kadın yaralandı. Olay yerine 

çağırılan ambulansla Opçin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesinde 6 Eylül tarihinde, mahallede haber takibi yapan 

JINHA muhabiri Şehriban Aslan, özel harekat polislerinin rast gele açtığı ateş sonucu hafif 

şekilde yaralandı.  

 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Eylül tarihinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Yafes 

Mahallesi'nde evinin önünde oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) adlı yurttaş, zırhlı 

araçlardan açılan ateş sonucu karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ablukası nedeniyle 

ambulansın mahalleye girmesine izin verilmemesi sonucu, saatlerce yaralı halde bekleyen 

Süne, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.  

 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Eylül tarihinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Cudi 

Mahallesinde, Tank Taburu'nda konumlanan keskin nişancının açtığı ateş sonucu Yaprak 

Sokak'taki evinin önünde bekleyen Mülkiye Taşkın (45) isimli kadın, karnına isabet eden 

kurşunla yaralandı.  

 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 Eylül tarihinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Cudi 

Mahallesinde, keski nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu, Zeynep Taşkın (18) ve 

kayınvalidesi Maşallah Edin (35) isimli kadınlar vurularak yaşamını yitirdi. Açılan ateş 
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sırasında 11 aylık olan Berxwedan Taşkın isimli bebek ile Ayşe Edin ve Ekrem Dayan isimli 

yurttaşlar da yaralandı. 

  

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde, Cizre‟de yaşanan 

sivil ölüm olaylarını protesto eden yurttaşlara polis gerçek mermiler ve gaz bombaları ile 

müdahalede bulundu. Müdahale sırasında evinin önünde oturan 18 yaşındaki Ruken Demir, 

zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu, kafasına isabet eden mermi ile olay yerinde yaşamını 

yitirdi.  

 

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 13 Eylül tarihinde, valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma 

yasağının ardından, Fatihpaşa Mahallesi Kurşunlu Camii yakınlarında oğlunu aramaya çıkan 

80 yaşındaki Makbule Ermiş isimli kadın, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 

ayağından yaralanandı.  

 

Şırnak'ta 16 Eylül tarihinde, Bahçelievler, Yenimahalle ve Dicle Mahallesi'ne zırhlı araçlarla 

giren polis ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, yurttaşların tepkisi üzerine gaz 

bombaları ve gerçek silahlarla müdahalede bulundu. Müdahale esnasında Dicle Mahallesi'nde 

kendi evininin önünde oturan Zehra Bartan isimli kadın, açılan ateş sonucu bacağından 

yaralandı.  

 

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 27 Eylül tarihinde, sokağa çıkma yasağı sırasında başlatılan 

polis operasyonu ile birlikte çatışmalar meydana geldi. Dumlupınar Mahallesi'nde polis 

tarafından atıldığı iddia edilen bir roketatar mermisinin, bir eve isabet etmesi sonucu 8 

yaşındaki Elif Şimşek isimli çocuk yaşamını yitirdi. Aynı evde bulunan diğer aile üyeleri anne 

Bedia Şimşek (45), kızları Avaşin (10), Pelda (13) ve oğlu Ahmet Şimşek ağır yaralandı.  

  

Şırnak‟ın Silopi ilçesi‟nde 28 Eylül tarihinde, Yeşiltepe Mahallesi‟ndeki evinden komşusuna 

gitmek üzere dışarı çıkan Latife Tutuk (23) adlı kadın, askeri lojmanlarda konuşlu askerler 

tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu ağır yaralandı.  

 

 

 

 

Kars'ın Selim ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Oluklu köyünde 7 Şubat tarihinde, 

evli ve 2 çocuk babası Bilal Durmuş, babası ve dedesi ile birlikte yaşadığı eve gelerek eşi 

Özlem (23) ve çocukları Hüseyin (3) ile Hanife'yi (1) alıp köyün yaklaşık 2 kilometre dışına 

götürdü. Durmuş, yanında götürdüğü pompalı tüfekle eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra 

aynı tüfekle intihar etti.  

 

Diyarbakır‟ın Çermik İlçesi'nde 14 Şubat tarihinde, ilçede boyacı ustası olarak çalışan 

İbrahim Yılmaz (30), tartıştığı eşi ve 3 çocuk annesi MeryemYılmaz'ı (28) bıçaklayarak 

katletti.  

 

Maraş‟ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi‟nde 22 Şubat tarihinde, Elbistan Belediyesi 

Yazişleri Müdürlüğü‟nde işçi olarak çalışan Mustafa Özcan, eşi Mehtap Özcan ile Çimenlik 

sokaktaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan, mutfaktan aldığı 

ekmek bıçağını eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz‟e saplamaya başladı. Anne ve kızı 
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olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Özcan ise aynı bıçağı boğazına saplayarak intihar 

etti.  

 

Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi semti Çağlayan Mahallesi'nde 5 Mart 

tarihinde, Rabia Akpınar (59) boşanmak istediği eşi Mehmet Akpınar (60) tarafından, 

başından vurularak ağır yaralandı. Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akpınar, 

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. 

 

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde 12 Mart tarihinde, hastanede otomasyon 

görevlisi olarak çalışan Berna Ava, bir süredir sorun yaşadıkları ve bilinmeyen bir nedenle 

hastaneye gelen eşi Barzani Ava ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi 

üzerine, Barzani Ava eşine şiddet uyguladı. Olaya müdahale eden Beyin Cerrahı Dr. Şerif 

Turhan, saldırgan eş tarafından boynundan ve kolundan bıçakla yaraladı. 

   

Van merkezde 14 Mart tarihinde, Necla Al isimli kadın, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 

Sanat Parkı önüne geldiği sırada eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Al'ın üzerine beş el 

ateş saldırgan eş, polis tarafından gözaltına alındı. Kollarından ve bacaklarından yaralanan 

Necla Al ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak 

tedavi altına alındı.  

 

17 Mart 2015 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesi’ne baĢvuruda bulunan M.A., Ģu 

beyanlarda bulundu: “2 yıl önce Muhammed isimli erkek arkadaşım telefondan bana cinsel 

içerikli mesajlar gönderirken o an itibariyle ağabeyim mesaj içeriğini gördü ve bana çok kötü 

şiddet uyguladı. Sol dirsek altına makas batırdı. Şuan bile izi var. Benim dışarı çıkmama, 

telefonda arkadaşlarımla görüşmeme izin vermiyorlar. Babam, annem ve ağabeyimdem şiddet 

gördüm ve en son annem hattımı kırdı. Ablamın görümcesi olan Kader Gülel, anneme benim 

sevgilim olduğunu söylemiş. Annem beni dövdü ve telefonumu aldı. Ablam da babamı arayıp 

sevgilim olduğunu babama söyleyeceğini söyledi. Bunun üzerine Diyarbakır’daki Derya 

ablama gittim. 2 gün orada kaldım. 1 günde arkadaşımda kaldım. Ben eve gitmek 

istemiyorum. 3 gündür eve gitmediğim için eve gidersem şiddet uygulayacaklarını biliyorum. 

Annem biraz önce benimle telefonda konuşunca eve gelirsen bekâret kontrolü isteyeceğim 

dedi. Ben hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görüyorum. Bu konuda sizden yardım talep 

ediyorum.”   

 

Sivas‟ta 19 Mart tarihinde, işlediği cinayet nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Sivas 

Cezaevinde bulanan Metin Avcı‟yı (29) ziyaret etmek için eşi Leyla Avcı (29) Sivas‟a geldi. 

Eşiyle görüşmek için cezaevine gelen Avcı, burada eşiyle birlikte cezaevlerinde eşler için 

hazırlanan „Pembe Oda‟ adıyla tabir edilen odaya geçti. Metin Avcı eşiyle birlikte yemek için 

odaya meyve tabağı ve meyve bıçağı getirdi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı Metin 

Avcı, meyve bıçağıyla eşinin boğazını keserek öldürdü. Avcı daha sonra da kendi bileklerini 

kesti.  

 

Van'ın Muradiye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 24 Mart tarihinde, zihinsel engelli olduğu 

belirtilen F.A.'nın, 20 yaşındaki ablası Şekernaz A.'yı av tüfeği ile yakın mesafeden ateş 

ederek yaraladığı iddia edildi. Ağır yaralanan Şekernaz A., Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki 

ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. 

 

24 Mart 2015 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesi’ne baĢvuruda bulanan Susemgul Uzun, 

Ģu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Suat Uzun ile evliliğimizden oğlum dünyaya geldi. 
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Daha sonra eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik baş göstermeye başladı. Ayrıca eşimin 

hayatında başka bir kadının olduğunu öğrendim. Eşime boşanma davası açtım. Ama eşim 

benim güvenliğimi tehdit etmeye başladı. Ayrıca birkaç defa üzerime araç sürdü. Bir 

keresinde şikâyette bulundum.23 Martta Kaymakamlığa başvuruda bulundum. Koruma talebi 

istedim ama hala bir yanıt gelmedi. Hiçbir şekilde aramadılar. HDP’ye de gittim, görüştüm, 

bana dönmediler. Ailem burada değil, annemi çağırdım, ben, oğlum ve annem birlikte 

kalıyoruz. Eşim tarafından tehdit edilmekteyim. Viranşehir sınırları içerisinde bana bir şey 

olursa bundan eşim ve ailesi sorumlu olacaktır. Çünkü burası küçük bir yer, herkes beni tanır 

ve hiç kimseyle bir sorunum olmamıştır. Ayrıca ben ve çocuğumda psikolojik destek almaya 

başladık. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  
 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine Çayırdere köyünde 21 Mayıs tarihinde, eşiyle yaşadığı sorunlar 

nedeniyle bir süre sığınma yerleşen evine 3 çocuk annesi Hacer Aladak (30) isimli kadın, 

eşiyle barışması sonrası geldiği evinde yeniden tartıştığı eşi Musa Aladağ tarafından 

öldürüldü.  

 

Elazığ'da Yeni Mahalle İbrahim Paşa Sokak'ta 27 Mayıs tarihinde, 68 yaşındaki Hüseyin Y., 

belirlenemeyen bir neden dolayı 65 yaşındaki eşi Güler Y'yi mutfakta ekmek bıçağı ile 13 

yerinden bıçaklayarak öldürdü.  
 

Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesinde bir sitede 29 Mayıs tarihinde, asansör firması sahibi olan 

Gökhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin ön caddesinde apartman sakinlerinden 3 

kişiyi yaraladı. Sitede bulunan evine giden şüpheli Gökhan T., daha sonra eşini vurarak 

yaraladıktan sonra oğlunu da rehin aldı.  

 

30 Mayıs 2015 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesine baĢvuruda bulunan Eda Balkaya, Ģu 

beyanlarda bulundu: “Eşim Emre Balkaya, 13.03.2015’te evi terk etti. Terk etmeden önce 

çeşitli sorunlar yaşıyorduk. Evlendiğimiz de benim çabalarım sonucu bir aylık işe girmişti. 

Düğün masraflarını, kredi çekerek karşıladık. Kredi benim üzerime ve şuan da icralık. 3,5 

yıldır evliyiz, aile desteği hiç olmadı. A 101 de çalışırken oradaki bir bayanla ilişkisi olduğu 

iş arkadaşları tarafından iletildi. Bunun üzerine tartışmalarımızı da inkâr etti. Yalnız başka 

arkadaşlarım da bu eşimi bu bayanla tekrar görmüşler. Hatta kredi kartımın bayanda 

olduğunu ve 150 TL harcama yaptığını tespit ettik. Evden ayrıldığı gün tartıştık ve beni darp 

etti. Kafama telefon fırlattı. Kafam kırıldı, şikâyetçi olmadım. Çocuğum için sustum. Evden 

ayrıldıktan sonra görüşmek istiyorum, komşular ailemi haberdar etmiş, gelip arayı bulmaya 

çalışıyorlar ama o bizimle görüşmek istemiyor. Yerini de bilmiyoruz. Ailesi beni tehdit ediyor, 

can güvenliğim de yok, çaresiz bir şekilde ortada kaldım. Sizden bir çözüm istiyorum. Ailem 

ve ben mağduruz, bu sorunu ivedilikle sonuca gitmesini istiyorum. Bu konuda hukuki destek 

sunmanızı talep ediyorum.” 

 

Malatya'da 10 Haziran tarihinde, İnönü Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 

Selahattin Güneş adlı kişi, önce yatak odasında uyuyan eşi Ayşe Güneş'i, ardından da 

yataklarında uyuyan çocukları 9 yaşındaki Miraç ve 5 yaşındaki Berrak Güneş'i de 

bıçaklayarak öldürdü.  

 

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karaoğlan mahallesinde 18 Haziran tarihinde, 66 yaşındaki 

Sohbet Arabacı adlı diyaliz hastası kadın eşi Sabri Arabacı tarafından keser ile darp 

edildi. Sohbet Arabacı'nın keser darbesi alan yaralanan eli dikilerek tedavi edildi.  

 

http://www.milliyet.com.tr/elazig/
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Gaziantep‟in Nizip İlçesi‟nde 18 Haziran tarihinde, fabrika işçisi olan Osman Köse eşi Arzu 

ve 2 çocuğunu alarak babasının çiftlik evine gitti. İddiaya göre Köse çifti arasında uyuşturucu 

kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Osman 

Köse, evde bulunan av tüfeğiyle 5 yıllık eşi Arzu Köse‟ye vurdu. Vücuduna isabet saçmalarla 

yaralana Arzu Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi.  
 

Siirt'in Eruh İlçesine bağlı Payamlı köyünde 31 Temmuz tarihinde, madde bağımlısı olduğu 

iddia edilen Ahmet Azğan (20) isimli bir genç, yaşadığı kriz sırasında evde bulunan av 

tüfeğini alarak annesi Şükriye Azğan'ı kafasından vurdu. Ardından tüfeği elinden almak 

isteyen kardeşini karnından vurarak ağır yaraladı. Anne Şükriye Azğan olay yerinde yaşamını 

yitirdi.  

 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 Ağustos tarihinde, üniversite sınavını kazanan Ş.G., okula 

gitmek istediğini söyledi. Baba S.G., okula göndermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadın 

gitmekte ısrar etti. Anne ve kız kardeş karşı çıkınca onlarda feci şekilde darp edildi. Evden 

kaçan Ş.G., Diyarbakır merkezde bulunan anneanne ve teyzesinin evine sığındı. Evi akşam 

saatlerinde basan baba S.G ve erkek kardeşleri, bu defa 3 kadını sokağa çıkarıp linç etmeye 

çalıştı. Evin önünde bulunan pazardan birilerinin olaya müdahale etmesiyle, çağırılan emniyet 

ekipleri tarafından saldırganlar bölgeden uzaklaştırıldı. 

  

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 10 Ağustos tarihinde, ismi öğrenilemeyen bir polis, eşini 

bıçakla birçok yerinden yaraladı. Komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadın, 

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

 

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 22 Eylül tarihinde, ilçeye bağlı Peyas Mahallesi'nde 

bulunan Öz Teknik Sitesi'nde bulunan evlerinde iddiaya göre, Havva Toprak (18) ile Kevser 

Toprak (23) isimli genç kadınlar, bayram harçlığı istedikleri için tartıştıkları anneleri Adalet 

Toprak tarafından evde bulunan pompalı tüfekle öldürüldü. Anne Toprak, kızlarını öldürmesi 

sonrası eşi Sadık Toprak tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü.  

 

Antep'in Emek Mahallesi'nde 20 Ekim tarihinde, Kahraman Gürsoy adlı şahıs, eşi Firdevs 

Gürsoy (51), gelini ve 4 çocuk annesi Hatice Gürsoy (31) ve 4 yaşındaki Muhammed 

Tunahan Gürsoy‟a ateş edip katletti. Daha sonra ise silahı başına dayayarak intihar etti. 

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.  
 

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mimar Sinan Mahallesinde 28 Ekim tarihinde, 

26 yaşındaki E.B isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 91 yaşındaki 

babaannesi Hüsne Bozdoğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürdü.  
 

 

07 Ocak 2015 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesine baĢvuruda bulunan ġ.Ç., Ģu 

beyanlarda bulundu: “Ben geçen yıl Nisan ayında internet cafede yazıştığım Emre Kaan 

TÜRK isimli kişi ile belli bir süre görüşmeye başladık. Benimle evlenmek istediğini, ciddi 

olduğunu, ailemle tanışmak istediğini söyledi. Ailemle tanıştı. Bana Selanik göçmeni ve asker 

olduğunu söyledi. Beni İstanbul’a çağırdı. Benim ve annemin maaş kartını istedi ve para 

aktaracağını söyledi. Sonrada öğrendiğim kadarıyla kartımdan para çekmiş. Sonradan 

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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İstanbul’da beni yalnız başıma bıraktı. Telefon açtı ve bana telefonda ona 15.000 TL 

göndereceğimi söylememi istedi ben de söyledim. Neden diye sordum, sorma sadece söyle 

dedi. Ben de söyledim. Bu arada benim sesimi telefona kaydetmiş. Yanında sonradan adının 

Nihat YILMAZ olduğunu öğrendiğim kişi beni arayarak senin yüzünden ona 3.000 TL para 

verdim. Bu parayı bana getireceksin dedi. Bende kendisine 400, 430 ve 830 TL olmak üzere 3 

defa para götürdüm. Beni eve çağırdı. Ben eve gitmeyeceğimi söyledim. Çağırdığı yere 

gittiğimde yukarı çıkmamı istedi. Evi yanık köşk sokağındaydı. Yukarı çıktım ve evi bayağı 

karanlıktı. Beni içeri zorla aldı. Beni koltuğa iteleyerek çamaşırlarımı soydu. Fotoğraflarımı 

çekti. Bana şantaj yaptı. Zorla benimle birlikte oldu. Bana tecavüz etti. Eğer tekrar para 

getirmezsen fotoğraflarımı paylaşacağını söyledi. Çok kötüydüm. Tecavüz dışında durumu 

yeğenlerime anlattım. Onlarda telefon kaydını alarak polise vermemi söylediler. Emniyette 

gittik. Emniyet telefon görüşmelerine devam edin dedi. 05.01.2015 günü beni tekrar arayarak 

Olimpiyat Düğün salonunun yanındaki petrole gelmemi söyledi. Sivil polisler gittik. Ben 

onunla görüşürken polisler yakaladı ve ifadesini aldıktan sonra serbest bırakıldı. Beni gasp 

eden, paralarımı alan, fotoğraflarımı zorla çeken, tecavüz eden Nihat YILMAZ isimli kişiden 

davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”   

 

Eğitin Sen Ergani Kadın Meclisi üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan 

Eğitim Sen Ergani Kadın Meclisi üyesi Ebru Kaymak, 13 Ocak'ta bir öğretmenin çalıştığı 

köyde cinsel tacize uğradığını açıkladı. Kaymak, "Saldırıya uğrayan kadın arkadaşımızın ve 

bu okulda çalışan diğer öğretmenlerinde ifadelerine göre tüm uyarılarına rağmen okulun en 

temel ihtiyaçları aylardır karşılanmadığı gibi güvenlik ve temizlik işleri amacıyla bir görevli 

de verilmemiştir" dedi. Öğlen arası çocukların evlerine gitmesini ve zaten korumasız, köyden 

uzak olan okul binasının ve çevresinin tenhalaşmasını bekleyen saldırganın planlı bir saldırı 

gerçekleştirdiğini aktaran Kaymak, "Zanlı yakalanarak tutuklanmış ve kurumlar konu ile 

hassasiyetle ilgileneceklerini beyan etmişlerdi” diye belirtti. 
 

Siirt'in Eruh ilçesinde 8 Şubat tarihinde, nedeni öğrenilemeyen bir sebeple Teğin ve 

Teymurtaş aileleri arasında çıkan tartışma ve taşlı kavga sırasında, başına gelen taş darbeleri 

nedeni ile Cemile Teymurtaş (38) isimli kadın ağır yaralandı.  
 

13 ġubat 2015 tarihinde ĠHD Diyarbakır ġubesine baĢvuruda bulunan E.Ö., Ģu 

beyanlarda bulundu: “Geçen yıl Ocak ayında Kızım Baran Nazlıcan, bilmediğimiz kişiler 

tarafından kaçırıldı. Kızımı kaçıranlar tehdit edip ve şiddet uygulanmışlardır. Kızımı 1 ay 

zorla evde tuttular. Önce kızımın onu kaçıranı sevdiği olabileceğini düşündüm ve bizde bir ay 

bekledik. Ama böyle olmadığını anladım. Kızımı almak için şikâyette bulundum ve emniyet 

kızımı geri getirdi. Mahkeme 1 yıl sürdü.  Ama sonuç olarak bir ceza almadı. Sadece kızımı 

kaçıranın 5 yıl içerisinde suç işlerse ceza vereceklerini söylediler. Kızımın psikolojisi bozuk, 

darp yemiş, işkenceye maruz kalmış ama mahkeme ceza vermedi. Ben tekrar üst mahkemeye 

şikâyetçi olmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” 
 

Erzurum‟un merkez Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtindeki Şifa Sokak‟ta 17 Mart 

tarihinde, yaralı bir kadın bulunduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine yapılan 

incelemede, sokakta park halinde bulunan bir iş makinesinin altında kanlar içinde bir kadın 

cesedi bulundu. 30 yaşlarında ve ismi öğrenilemeyen kadının 10 yerinden bıçaklandığı, 

ardından da iş makinesinin altına atıldığı öğrenildi.  

  

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yağmurca köyünde 29 Mart tarihinde, Çalış ve Yağan aileleri 

arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada, Keve Çalış 
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olay yerinde, Özgül Yağan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 

Kadriye Yağan (50) isimli kadın da, Diyarbakır'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.  

 

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde, vücudunun büyük 

bölümü yanmış olan ve Fidan Kaya isimli kadına ait olduğu belirtilen ceset boş bir arazide 

bulundu. Kaya'nın eşinden boşanmak üzere olduğu ve ailesinin yanında yaşadığı öğrenildi.  
 

Siirt'in Şirvan ilçesi İkizler köyünde 10 Nisan tarihinde, Sonçiçek Kocaağa (30) isimli kadın 

dışardan gelen silah sesleri üzerine evinin penceresinden dışarı baktığı sırada omzuna isabet 

eden kurşunla ağır yaralandı. 3 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Kocaağa'nın kaldırıldığı 

hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.  
 

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde 15 Nisan tarihinde, Suriyeli Ahi Mahmud 

(22) isimli kadın, evinde boğazı kesilmiş bir halde bulundu.  

 

Diyarbakır‟da 12 Mayıs tarihinde, Dicle Üniversitesi'nde ikinci öğretimde okuyan iki genç 

kadın, okuldan ayrılıp yurtlarına döndükleri sırada, Hayati Avşar Caddesi üzerinde park eden 

75 AK 271 plakalı bir aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize maruz 

kaldı. Caddeyi kullanarak yurda gitmek isteyen öğrenciler, uğradıkları fiziki ve sözlü tacizi 

polise bildirmelerine rağmen, bildirimden yaklaşık yarım saat sonra TEM şube ekipleri 

TOMA eşliğinde olay yerine geldi. Tacize maruz kalan öğrencilerden Konservatuar 2.sınıf 

öğrencisi Bahar Çiçek, "Yaklaşık yirmi dakika boyunca tacizci arabasını park etmiş halde 

oradan geçen kadın öğrencilere fiziki ve sözlü tacizde bulundu. Bu sırada üniversite 

güvenliğini ve polisi de bilgilendirdik. Ancak üniversite güvenliği olayın yurt dışında 

yaşanmasından dolayı olaya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bu sırada tacizci şahıs, 10'a 

yakın öğrenciyi taciz etti. Öğrenciler şahsı taşlamaya başlayınca şahıs arabasına binip kaçtı" 

ifadelerini kullandı.  

  

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Mayıs tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarının 

yer aldığı Konak Mahallesi istikametinden Cizre Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan şehir içi 

minibüsü Dörtyol mevkiinde aniden durdu. Duran aracın içerisinden ağlayarak çıkan iki 

kadını gören ilçe esnafı ve yurttaşlar, kadınların yanına giderek durumu öğrenmeye çalıştı. 

Kadınlardan birinin polis eşi olduğunu ve içerde arka koltukta oturan sivil giyimli bir kişi 

tarafından taciz edildiğini anlatması üzerine yurttaşlar, minibüsün içerisinde oturan şahsın 

kimlik bilgilerini istedi.  Tacizci Kayserili ve polis olduğunu belirtmesi üzerine yurttaşlar, 

tacizci polisi arabada rehin alarak, tacize maruz kalan kadından eşine haber vermesini istedi. 

Kadının eşini araması üzerine olay yerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araç sevk edildi.  

 

Malatya‟da 12 Haziran tarihinde, Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir birahanede çalışan 

Canan Koçoğlu adlı kadın, birahanede boşandığı eşinin kardeşi Ramazan A.‟nın (34) 

saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

  

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 28 Haziran tarihinde, Yeni Besni Mahallesi Narinler Caddesi'nde 

oturan Şahin B. evine gelen ve yaklaşık 6 ay önce boşandığı Sevgi Pektaş (41) tartışmaya 

başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin B, üzerindeki tabancayla Sevgi Pektaş'a ateş etti. 

Pektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.  

 

http://www.milliyet.com.tr/malatya/
http://ramazan.milliyet.com.tr/
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Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulanan siyasi tutuklu kadınlar Fatma Gökhan, Pınar 

Tikik ve Şükran Yıldız, 30 Eylül 2015 tarihinde tedavi amaçlı götürüldüğü Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askerlerin kollarına girmesine izin vermek istememeleri 

üzerine elleri kelepçeli bir şekilde, askerler tarafından hastanenin üçüncü katından aşağıya 

kadar sürüklendi. Fatma Gökhan isimli tutuklunun, aşağı sürüklendikten sonra ring içine 

fırlatılarak hakaretlere maruz kaldı.  

Antep‟te 5 Ekim tarihinde S.K. ve eşi M.K. arkadaşları ile Alleben Göleti‟ne piknik yapmak 

için gittiler. Piknik sonrası evlerinin yolunu tutan aile, 43 yaşındaki S.K.‟nın lavabo ihtiyacı 

üzerine yol kenarında durdu. Araçtan inen S.K., ormanlık alanda inerek ihtiyacını gidermek 

istedi. Bu sırada kimliği belirsiz 5 kişi, kadına sarkıntılık yaptı. Bunun üzerine kadının ailesi 

ve kimliği belirsiz şahıslar arasında kavga çıktı. M.K‟yı etkisiz hale getiren zanlılar, S.K.‟yı 

araçlarına bindirerek kaçırdılar. Ardından ormanlık alana götürdükleri kadına tecavüz ettiler. 

  

 

 

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Pirinçli Mahallesi'nde 14 Ocak tarihinde, ailesi ile birlikte 

ikamet eden T.O (21) isimli kadının, kimsenin olmadığı sırada evde bulunan silahla intihar 

girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan T.O., olay sonrası Derik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  

 

Hakkari Yenimahalle'de 5 Ocak tarihinde, ailesi ile birlikte yaşayan Ö.A. isimli kadın, aldığı 

ilaçlar ile intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin sebebi öğrenilemeyen ve hastaneye 

kaldırılan Ö.A., hastanede midesi yıkanarak tedavi altına alındı. 

  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi F.Ö. isimli kadının, 9 Şubat tarihinde gece 

saatlerinde kampus içerisinde bulunan Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'da kaldığı binanın 5'inci 

katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan F.Ö. olay yerine gelen ambulans 

ile Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 

  

Diyarbakır‟da 6 Şubat tarihinde, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Gülay Ertop (45),  iki gün önce yerleştiği bir 

otelin odasında ölü bulundu. Ertop'un yanında bir mektup ve ilaç kutuları bulundu. 

 

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde 12 Şubat tarihinde, 19 yaşındaki Şehnaz 

Demir isimli genç kadın, yattığı odanın kapısında bulunan çengele bağladığı eşarbıyla intihar 

etti.  

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde 17 Şubat tarihinde, ailesiyle birlikte 

yaşayan Gurbet Karataş (18) isimli genç kadın, evde tavana asılı olarak ölü halde bulundu.  

 

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Petekkaya köyünde 20 Şubat tarihinde, Serap Karakış (20) isimli 

genç kadının, silahla intihar girişiminde bulunması sonucunda ağır yaralandığı belirtildi. 

Hastaneye kaldırılan Karakaş, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
 

IŞİD çetelerinin saldırılarından kaçarak ailesi ile birlikte Diyarbakır‟ın Ergani ilçesine gelen 

ve belediye tarafından tahsis edilen evlerde kalan Şengalli Êzidî Faize Çukü isimli genç 
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kadının 2 Mart tarihinde, oturdukları binanın 7. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği iddia 

edildi.  Hastaneye kaldırılan Çukü, yaşamını yitirdi. 

  

Van'ın Muradiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart tarihinde, ailesiyle birlikte 

yaşayan 23 yaşındaki İclal Tavukçu isimli kadının, odasında silahla karnından kendini 

vurarak intihar ettiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Tavukçu, tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı.  

 

Van‟ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaçan köyünde 6 Mart tarihinde, evli ve iki çocuk annesi 

Asya Akbulut‟un (27), kendini tandır evinin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi.   

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Leblebitaş köyünde 12 Mart tarihinde, Ceylan Tosun‟un (18), 

evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Yaralı 

olarak hastaneye kaldırılan Tosun, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

Muş‟un Bulanık ilçesi‟ne bağlı Samanyolu köyünde 18 Mart tarihinde, Gozel Polat (18) adlı 

genç kadının tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi.  
 

Diyarbakır Yenişehir Fidanlığı'nda bulunan Êzidî Kampı'nda 20 Mart tarihinde, Heyfa İsmail 

Simokî (19) isimli kadının,  başına bağladığı kendi şalını çadır şişlerine bağladıktan sonra 

boynuna geçirerek intihar ettiği ileri sürüldü.  

 

Van'ın Çaldıran ilçesinde 25 Mart tarihinde, N.S. (18) isimli kadının tabanca ile kendini 

vurarak intihar ettiği iddia edildi. Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, 

yaşamını yitirdi.  

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı Kampı'nda 29 Mart tarihinde, Besna Korkmaz 

(35 ) isimli kadının, gece saatlerinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.  

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Sırımkeser Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde, Sümeyye Gümüş isimli 

kadın, ahırın tavanına asılı halde bulundu. Gümüş'ün, intihar ettiği ileri sürüldü. 

 

Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 3 Nisan tarihinde, 21 yaşındaki N.N. isimli 

kadının, evin bir odasında kafasına dayadığı tabancayla intihar ettiği iddia edildi. Genç kadın, 

Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde 4 Nisan tarihinde, 3 çocuk annesi 

Zeynep Almener (30) isimli kadının, tandır evinin tavanına bağlanan iple intihar ettiği öne 

sürüldü. 

 

Van‟da 16 Nisan tarihinde, ismi öğrenilemeyen Talay soyisimli 8,5 aylık hamile kadın, intihar 

girişiminde bulundu. Eşi Çetin Talay tarafından hastaneye yetiştirilen kadın ve karnındaki 

bebeği yaşamını yitirdi.  

 

Van Merkez Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 12 Mayıs tarihinde, Nurcan Yılmaz isimli 

genç kadın, evin tavanına asılı halde bulundu.  

 

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde 26 Mayıs tarihinde, Cemile 

Dayan isimli kadın evinde, tavana asılı halde bulundu.  
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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Sağmalı Mahallesi'nde 29 Mayıs tarihinde, Adalet Gülbiçen 

(35) isimli kadın, tandır evinde asılı bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gülbiçen'in intihar 

ettiği iddia edildi.  
 

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 1 Temmuz tarihinde, Dilara Özdemir (24) 

isimli genç kadın yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği öne sürülen genç 

kadının, eşinden sürekli şiddet gördüğü iddia edildi.  

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağıkonak köyünde 6 Temmuz tarihinde, Sultan Öztemel (25) adlı 

kadın, odasında tavana asılı halde bulunan bulundu.  

 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 31 Temmuz tarihinde, Ş.D.(16) isimli 

kız çocuğunun, yaşadığı evin çatı katından atlayarak intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. 2'nci 

kattan düşme sonucu ağır yaralanan Ş.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.  
 

Van'ın Çaldıran ilçesi Direkli Mahallesi'nde 15 Ağustos tarihinde, Saime Kaçmaz (20) isimli 

kadının, evin tavanına iple asılı halde cansız bedeni bulundu.  
 

Van'ın Erciş ilçesi Selmanağa Mahallesi'nde 26 Eylül tarihinde, Zeynep Kaya (18) isimli 

kadın, evde tavana asılan ipte ölü bulundu. Kaya‟nın intihar ettiği savunuldu.  

 

Urfa'nın Suruç ilçesinde 26 Ekim tarihinde, bir ay önce Uzman Çavuş Faysal Koçyiğit ile 

evlendirilen 18 yaşında ki Güler Koçyiğit Bulut isimli genç kadının 5'inci kattan atlayarak 

intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Aslen Suruç'un Gokkan köyünden olup Suruç'un 

Dikili Mahallesi'nde ikamet eden genç kadının evliliğinde sorun yaşadığı öğrenildi. 

 

Urfa'da 26 Ekim tarihinde, TOKİ Polis lojmanlarında oturan siber suçlar şubesinde görevli 

polis memuru Kemal Öz'ün, 1 çocuk annesi eşi Emine Öz'ün silah ile intihara ettiği ileri 

sürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öz, tedavi altına alındı. 
 

 

 

 

Siirt merkeze bağlı Meydan Dere köyünde 20 Ocak tarihinde, ismi öğrenilmeyen bir kişinin 

oturduğu evde tabancasını temizlediği sırada, tabancanın ateş alması sonucu aynı odada 

bulunan ve 2 çocuk annesi olan Halime Sezer (22) isimli kadın yaralandı. Kalbinden aldığı 

kurşunla ağır yaralanan Sezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

 

Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde 14 Şubat tarihinde, lise son sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz (19) 

yatağında ölü bulundu. Ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılarak vücudundan alınan 

örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yılmaz‟ın şüpheli ölümü 

üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı.  

  

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı İskender Paşa Mahallesi Büyük Akar Sokak'ta 18 Şubat 

tarihinde, Adile Öztürk adlı kadının, evinde banyoda çıplak vaziyette cenazesi bulundu.  

 

Urfa merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Nurdağ köyleri arasında kalan bölgede 

19 Şubat tarihinde, vücutlarının bir kısmı toprağa gömülü biri kadın 2 kişiye ait ceset 
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bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp 

Kurumuna gönderildi.  

 

Urfa‟nın Ceylanpınar ilçesi Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak çalışan Denizli 

nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Feyza Fırat, 15 Mart tarihinde evinde ölü olarak bulundu.  

 

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Güzel Yıldırım 

Çakar, kaybolmasının ardından oğulları tarafından kaybolduğu haberi verilmesi üzerine arama 

çalışmaları başlatıldı. Çakar'ın cenazesi, 12 Nisan tarihinde evine 200 metre uzaklıkta dere 

yatağında bulundu. 

  

Kars'ın Arpaçay Yolu üzerinde bulunan Ötegen Petrol'de 27 Nisan‟da, Kafkas Üniversitesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Tuba Toptaş (21)  intihar ederek yaşamını yitirdi. Ancak 

ölüm anına dair ortaya çıkan görüntülerde Toptaş‟ın, Erdinç Ötegen isimli şahıs tarafından 

intihara zorlandığının görüldüğü belirtildi. Kızı Tuba Toptaş‟ın, bir yılı aşkın bir süreyle 

Erdinç Ötegen tarafından evlenme vaadiyle kandırıldığını ve sürekli baskı ve şiddet 

gördüğünü anlatan anne Songül Toptaş ise, Erdinç Ötegen tarafından ölüme sürüklendiğini 

ileri sürdü.  

 

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkkaya Mahallesi'nde, 1 Mayıs'ta kurşunlanarak 

katledilmiş bulunan 22-25 yaşlarında bir kadın cenazesinin bulundu. Diyarbakır‟a getirilip 

bekletildiği cenaze 15 günlük resmi sürenin ardından, kadınlar tarafından defin edildi.  

 

Van‟ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi‟nde 4 Mayıs tarihinde, Hasret Mete (18) adlı kadın 

evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Eşinin ailesi tarafından yaralı halde hastaneye 

kaldırılan genç kadın yolda yaşamını yitirdi. 6 ay önce evlendiği öğrenilen Mete‟nin eşinin 

inşaat işlerinde çalışmak üzere şehir dışında bulunduğu belirtilirken, genç kadının amcası 

Ethem Ete, yeğeninin cenazesini gördüğünü ve kesinlikle intihar etmediğini vurguladı.  

 

Bingöl'ün Uydukent Mahallesi'nde 19 Mayıs tarihinde, imam nikahlı eşi Nazmi Başak ile 

yaşadığı tartışma sonrası evi terk ettiği öne sürülen Zübeyde Akbana (45) isimli kadın, 

emniyete yapılan kayıp ihbarı üzerine mahallenin sebze halinde bulunan metruk bir binada 

asılı halde bulundu.  

 

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde, L.K. (19) isimli 

genç kadın, evin bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen silah sesi üzerine ev 

sakinleri tarafından bulunduğu iddia edilen L.K.'nin intihar ettiği öne sürüldü.  

 

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Mağara Mahallesi'ndeki 26 Haziran tarihinde, mahalledeki yayla 

evinde eşinin ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Ayten Çelik (22) ateşli silahla başından 

vurulmuş halde ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan Çelik, yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 

konuşan Çelik'in kayınbabası İsmet Çelik, kendisinin olay öncesinde koyun kırptığını, bu 

sırada silah sesini duyduğunu ileri sürerek, silah sesi ile birlikte yayla evine gittiğini ve 

başından vurulan Ayten'i kanlar içinde bulduğunu söyledi.  

 

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin Alibardak köyü civarında 31 Temmuz tarihinde, kafasına 

iki el ateş edilerek katledilmiş bir kadın cenazesi bulundu. Köy sakinlerinin kadın tanımadığı 

öğrenilirken, kimliği ise tespit edilmedi.  
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyü civarında bulunan eski mermer 

fabrikasında 10 Ağustos tarihinde, 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir kadın 

cesedi bulundu. Cesedin kimliği belirlenmezken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

Elazığ'da 20 Ekim tarihinde, birlikte kaçtıkları öğrenilen Önder Çetin ve Selda Alkan isimli 

yurttaşların, silahla vurulmuş cesetlerine ulaşıldı. Önder ailesine ait boş bir evde cesetleri 

bulunan gençlerden Önder Çetin'in Selda Alkan'ı öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

http://www.beserhaber.com/haberleri/elaz%C4%B1%C4%9F
http://www.beserhaber.com/haberleri/selda+alkan

