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Rapor Notu 

 

 

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

yapılan bireysel başvurulardan, basın taramalarından ve yerel kaynaklardan edinilen 

bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Raporda yer alan bazı veriler, iddiadır. Ancak, 

tarafımıza ilgili kurum, mercii veya kişilerden, iddiaların aksini ispatlayacak beyan ve 

açıklamalar yapılmadıkça, iddialar doğru ve gerçek olarak kabul edilecektir.  
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İHD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 yılı Kadın Hakları İhlalleri Raporu’nu 

açıklamak üzere sizlerle bir aradayız. 2015 Yılı Türkiye’de ağır insan hakları ihlallerinin 

yaşandığı bir yıl olmuştur. Biz bu ihlalleri kadın boyutuyla bugün sizlerle paylaşıyoruz. 

Kadınlar, sırf kadın oldukları için dünyanın her yerinde cinsel, fiziksel, psikolojik ve 

ekonomik şiddetin her türlüsüne benzer şekilde maruz kalmakla birlikte, kadınlara yönelik 

hak ihlalleri, 2015 yılının Ağustos ayından bu yana Kürdistan’da 7 Kente bağlı 19 ilçede, 59 

kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile korkunç bir şekil ve boyut kazanmıştır. Hukuka 

aykırı ve sınırsız bir şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile yasak kapsamına alınan 

ilçeler tarifi ve telafisi imkansız saldırıların hedefi olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm sivil 

yurttaşlar her türlü saldırıya maruz kalma tehlikesi altında yaşamlarını sürdürmeye 

çalışmakta, insanlar kendi yaşam alanlarında, bahçelerinin içinde saldırıya uğramakta ve 

yaşamlarını yitirmektedir. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri günlerce evden ya da vuruldukları 

yerden alınamamakta, yaralananlar hastaneye götürülememektedir. Devam etmekte olan bu 

çatışmalı süreç ile on binlerce insan evinden zorla çıkarılmış, göçe zorlanmış, barınma, 

beslenme, sağlık, eğitim hakları ihlal edilmiştir. Yasaklı ilçeler, adeta cezaevlerine 

dönüştürülmüştür.   

 

Bu çatışmalı süreçte, evrensel değerler yerle yeksan olmuş, temel hak ve özgürlükler askıya 

alınmış, yaşam hakkı başta olmak üzere, kötü muamele ve işkence yasağı ihlal edilmiştir. 

Derneğimize yapılan kadın başvurularında son dönemlerde gözaltına alınan kadınlara yönelik 

olarak gözaltında taciz, tecavüz tehdidi ile kadının kimliğini hedef almak suretiyle çıplak 

arama yapılarak cinsel işkence uygulandığı tespit edilmiştir.  Yine yaşanan bu çatışmalı süreç 

ile özellikle politik sebeplerle cezaevlerinde tutuklu yada hükümlü bulunan mahpuslar 

üzerinde baskılar ve keyfi muameleler artmaktadır. Özellikle kadın mahpuslara yönelik 

gerçekleştirilen ve hukuka aykırı olarak yapılan çıplak arama uygulamaları, nakil sırasında, 

hastaneye veya duruşmaya götürülme esnasında kendilerine yönelik sözlü tacizlerle cinsel 

işkence yapılmaktadır. Bu dönemde cezaevlerinde sürgünler artmış, beslenme, ısınma, sağlık 

ve hijyen koşulları yeterince sağlanmamaktadır.  

 

Yine kamuoyuna yansıyan basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde Gaziantepte, IŞİD'in 

elinde esir olarak tutuğu Ezidi kadın ve çocukları, Türkiye'deki köle irtibat bürosu aracılığı ile 

satışa çıkardığı, IŞİD'in Türkiye'de açtığı irtibat büroları ile yaptığı köle satışını sağladığı, 

IŞİD’in elindeki kadın ve çocukları köle pazarından almak isteyen yakınlarının yüklü paralar 

vererek onları satın alma suretiyle kurtarmaya çalışması, insan onurunu ayaklar altına alan, 

asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçudur.  

 

Türkiye kadına yönelik ayrımcı politikaların devlet eliyle sürekli üretildiği ve kadının hedef 

haline getirildiği bir ülkedir. Başbakan Davutoğlu’nun çocuk doğurmayı vatani bir hizmet 

olarak görmesi, Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı’nın; “kadına şiddet yoktur, algıda 

seçicilik vardır” “zorla güzellik olur” açıklamaları, Diyanet işleri Başkanlığı’nın, bir babanın 

9 yaşından büyük kızına şehvet duymasının haram olmadığı yönündeki fetvaları, Kadının 

bedeni, kimliği, cinsiyeti üzerinde uygulanan politikaların somut halidir. Kadına şiddeti 

meşrulaştıran, kadını sadece annelik ve çocuk bakımı üzerinden tanımlayan, kadın bedenini 

“devletin bekası” için araçsallaştıran bu yaklaşım, kadının kendi kaderini tayin etme hakkını 

elinden almayı, onu kamusal alandan soyutlayarak eve kapatmayı amaçlamaktadır. 
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Kadınlara yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemleri, aslında hem iktidar mekanizmalarıyla 

hem de yargısal kararlarla korunmaktadır. Hukuk sisteminin halen cinsiyetçi öğelerden 

arındırılmamış olması, yargı ve kolluk güçlerinin kadının mağduru olduğu vakalardaki 

uygulamalarında kadına önyargılı ve ötekileştirici yaklaşımı, erkeği koruma ve aklama 

refleksi kadınları korumasız bırakarak yaşamı çekilmez hale getirmektedir. Özellikle “iyi 

hal”, “saygın tutum”,  “haksız tahrik”, adı altında erkek faillerin cezalarında indirime 

gidilmesi, onları adeta cezasız bırakmakta, benzeri suçları önlemede caydırıcılığını yitirmekte 

ve adalete olan güveni sarsmaktadır.  

 

Kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da ayrımcılığa uğramakta, kayıt 

dışı istihdam edilmekte, emekleri görünmez kılınmakta ve mobinge maruz kalmaktadırlar. 

Özellikle kayıt dışı istihdam edilen kadınlar, sosyal hak ve güvencelerden yararlanamamakta 

ve adeta kölelik koşullarında çalıştırılmaktadırlar. Yine kadınlar çalıştıkları işyerlerinde, 

üslerinin yada çalışma arkadaşlarının mobingine maruz kalmakta ve çalışma barışı 

hedeflenerek, iş ile ilişikleri kesilme noktasına gelmektedir. 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.  

 Sokağa çıkma yasağı uygulamalarında özellikle kadın ve çocukların yaşadığı 

travmalar ile kadınların sosyo-psikolojik durumları göz önünde bulundurularak, 

çatışmalı ortam ve göç nedeni ile ortaya çıkan travmaların giderilmesi için çalışmalar 

yürütülmelidir. 

 İktidar ve kurumlarının belli kademelerinde bulunan yetkililer kadına yönelik şiddeti 

meşrulaştıran söylemlerden vazgeçmeli, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran 

söylemlere karşı adli makamlarca etkin soruşturma yürütülmelidir. 

 Kadına yönelik şiddet davalarında uygulanan “iyi hal”, “saygın tutum”, “haksız 

tahrik” indirimleri kaldırılmalıdır. 

 Kadına yönelik şiddetin medyada görünürlüğünde, dil ve uslüba dikkat edilmeli, haber 

dili doğru kullanılarak etik değerlere önem verilmelidir. 

 Kayıt dışı kadın işçi çalıştıran işverenlerin takibi yapılarak, gerekli idari ve cezai tüm 

yaptırımlar uygulanmalı kadınların özlük hakları güvence altına 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. Köle 

pazarları ve bürolarını açan, buna kayıtsız kalan tüm ilgililer hakkında derhal gerekli 

soruşturma ve kovuşturmanın yapılarak failler cezalandırılmalıdır. 

 

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. 

 

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU
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KADINLARIN YAŞAM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 

 
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülenler ve Yaralananlar 

 

18 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Handan Altunterin ve Ayşe 

Topdemir isimli kadınlar vurularak yaralandı.  

 

31 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 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. Anne Ay ve kızı ağır yaralı olarak Silopi 

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anne Ay, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

02 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 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. 

  

05 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Hasırlı Mahallesi'nde güvenlik 

güçleri tarafından etrafa rast gele açılan ateş sonucu Saliha Opçin (39) isimli kadın yaralandı. 

Yaralı kadın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

05 Eylül 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Zinet Dirican (30) ve Meryem İşcen 

(40) isimli yurttaşlar vurularak ağır yaralandı.  

 

06 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda haber takibi yapan JINHA muhabiri Şehriban Aslan hafif şekilde 

yaralandı.  

 

09 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Yafes Mahallesi'nde zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu, evinin önünde 

oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) isimli kadın, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. 

Polis ablukası nedeniyle ambulansın mahalleye girmesine izin verilmemesi sonucu, iç kanama 

geçiren Süne yaşamını yitirdi.  

 

09 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesinde Tank Taburu'nda 

konuşlanan keskin nişancı polisler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Yaprak 

Sokak'taki evinin önünde bekleyen Mülkiye Geçgel (48) isimli kadın, karnına isabet eden 

kurşunla yaralandı. Batman Devlet Hastanesi'nde devam eden tedavisi sırasında kalp krizi 

geçirerek Geçgel, 07 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirdi.  
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10 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesinde keski nişancı polisler 

tarafından açılan ateş sonucu, Maşallah Edin (35) isimli yurttaş yurttaş yaşamını yitirdi. 

 

12 Eylül 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Mülkiye Taşkın (45) isimli kadın, 

karnına isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

13 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Fatihpaşa Mahallesi'nin Kurşunlu Camii yakınlarında oğlunu aramaya çıkan 80 

yaşındaki Makbule Ermiş isimli kadın, açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.  

 

16 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ilinde, Bahçelievler, Yenimahalle ve Dicle Mahallesi'ne 

zırhlı araçlarla giren polis ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, yurttaşların tepkisine 

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. 

 

27 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir eve roketatar mermisinin 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. 

 

28 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesi, 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. Silopi İlçe Devlet 

Hastanesi’ne kaldırılan Tutuk, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

02 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Hayriye Hüdaverdi (70) isimli kadın 

ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Hüdaverdi, tüm müdahalelere rağmen 6 Ekim 

2015 tarihinde yaşamını yitirdi. 

 

04 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ilinde, güvenlik güçleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş 

sonucu, evinin kapısında bekleyen Sevgi Kargun isimli yurttaş ayağına isabet eden kurşunla 

yaralandı.  

 

04 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Tekel Mahallesi'nde caddeden karşıdan karşıya geçerken geçmekte olan 3 çocuk 

babası Engin Gezici (24) isimli yurttaş, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 

vurularak yaşamını yitirdi. Yeğeni Gezici'nin vurulduğunu öğrenen ve olay yerine giden 

halası İsmet Gezici de, açılan ateş sonucu karnından vurularak yaralandı.  

 

07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Silvan'da ki sokağa çıkma yasağı ve 

sivil ölüm olaylarını protesto etmek isteyen yurttaşlara yönelik gerçekleşen polis 

müdahalesinde, Sinem Bal (20) isimli kadın kafasından isabet eden bir cisim ile yaralandı. 
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07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Şehit Harun Mahallesi'nde bulanan İlçe 

Jandarma Komutanlığı'ndan atıldığı iddia edilen bombaatarlar, mahalleye isabet etti. Yaşanan 

patlamalar sırasında Fatma Yiğit, Evin Harput vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.  

Fatma Yiğit isimli kadın, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

07 Kasım 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından açıldığı iddia 

edilen ateş sonucu Sibel Çapraz isimli kadın yaralandı. 

 

15 Kasım 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında,  Fırat Mahallesi Başyurt Sokak'ta bulunan evinin ikinci katından çocukları ile 

birlikte merdivenlerden indiği sırada Selamet Yeşilmen isimli kadın, kobra tipi zırhlı 

araçlardan açıldığı iddia edilen ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 

kurşunlarla yaşamını yitirdi. Yeşilmen yanında bulanan Fikret (17) ve Sevcan (9) isimli iki 

çocukları da, kollarından ve ayaklarından kurşunla yaralandı.  

 

15 Kasım 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Devrim Mahallesi'ndeki Newroz Alanı'nın yakınlarında bulunan Şerif Başak 

Apartmanı'nda bulunan evinin balkonuna çıkan Şirin Bilgin (37) isimli kadın, güvenlik 

güçleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, sırtından vurularak yaralandı.  

 

17 Kasım 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Abdulkadirpaşa Mahallesi Coşan 

Sokak'ta bulunan evinin önünde bulunan 3 çocuk annesi Halime Güner (35),  sağ ayağından 

vurularak yaralandı.  

 

16 Kasım 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

sırasında, polis ve özel harekat timleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Şerife Keleş 

(30) isimli kadın, karnına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı.  

 

25 Kasım 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma sırasında, Nur 

Mahallesinde güvenlik güçleri tarafından etrafa rastgele atılan gaz bombası fişeğinin isabet 

etmesi sonucu, Dilber Yıldız (47) isimli bir kadın yaralandı.  

 

06 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dicle Mahallesinde polis ve özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu Rabia 

Taylan (49) isimli yurttaş yaralandı.  

 

07 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta sokak başında konumlanan özel harekat 

timleri tarafından açılana ateş sonucu Emine Kayran isimli kadın, vücuduna isabet eden 

kurşunlarla yaralandı.  

 

07 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Dicle Mahallesi'nde bulunan Tunç Caddesi üzerinde polisler atıldığı iddia edilen bir 

bombaatar mermisin göğsüne isabet etmesi sonucu, Fehime Akti (56) isimli kadın ağır 

yaralandı.  Mardin Devlet Hastanesi'nde götürülen Akti, yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamadı.  
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14 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Ayşe Aytekin (60) isimli kadın, 

ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.  

 

14 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Safa Mahallesi'nde başlayan 

şiddetli çatışmalar sırasında güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Hatice Gezginci 

(45) ve gelini Sacide Gezginci (26) isimli yurttaşlar da, açılan ateş sonucu yaralandı. Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde getirilerek tedavi altına alınan Sacide Gezginci (26) sol kolunu 

kaybetti.  

 

16 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından atılan top atışları sonucunda, 2 çocuk annesi Hatice Şen 

(30) isimli kadın vurularak yaşamını yitirdi.  

 

17 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Yafes Mahallesi'nde polis tarafından rast gele atıldığı iddia edilen bomba atarların 

bir eve isabet etmesi sonucu, Halime Çömlek ve çocuğu Aras Çömlek yaralandı.  

 

19 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu Yusuf ile Halit İnan kardeşler ve Halit 

İnan'ın eşi Taybet İnan isimli yurttaşlar ağır yaralandı. Yaralanan Taybet İnan (57) ve kayını 6 

çocuk babası Yusuf İnan (40), kay kaybından yaşamını yitirdi. Taybet İnan’ın cenazesi abluka 

nedeniyle, 1 hafta boyunca vurulduğu yerden alınamadı.  

 

20 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu 7 aylık hamile Güler Yanalak (32) 

isimli kadın, karnına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde 

tedavi altına alınan Yanalak'ın, ameliyatla bebeği alındı.  

 

20 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde evinin damına çıkan 9 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe 

Buruntekin isimli kadın, özel harekat polisleri tarafından açılan ateş sonucu, vurularak 

yaşamını yitirdi.  

 

20 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi mahallesinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Zeynep Yılmaz 

(40) isimli kadın vurularak yaşamını yitirdi. Yılmaz vurulduğu sırada yanında bulunan bebeği 

Yusuf Soslu (1), evin içine isabet eden mermi ile sırtından yaralandı. Yaralı bebeğin sağlık 

durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

 

20 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Gırnavas Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Emire Gök vurularak 

yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, hayvanlarına yem vermek üzere 

bahçeye çıkan Gök, İpekyolu'nda konumlanan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 

boynundan ve ayağından aldığı kurşunlarla yaşamını yitirdi.  

 

22 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, şarapnel parçalarının 

vücuduna isabet etmesi sonucu Cahide Çıkal isimli kadın yaşamını yitirdi.  
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22 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu, evi taranan Sebahat Kılıç (28) 

isimli kadın yaşamın yitirdi.  

 

23 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Azime Aşan (50) isimli yurttaş 

yaşamını yitirdi.  

 

24 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, askerlerce tanklardan atılan top mermilerinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 engelli 

çocuk annesi Şirin Altay, ensesine şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 

Altay, 24 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, Batman Özel Medical Park Hastanesi'ne tedavi 

gördüğü sırada yaşamını yitirdi. 

 

25 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Nahide Çıkmaer (40) isimli kadın, 

çenesinden ve kolundan vurularak yaralandı. 

 

 

26 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Sur mahallesinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu kurşunların bir eve 

isabet etmesi sonucu, Miray İnce (6 aylık-bebek) yaşamını yitirdi. Bebeği beyaz bayraklarla 

ambulansa taşıyan bebeğin ninesi Saliye İnce sırtından ve dedesi Ramazan İnce’de (74) 

ayağından kurşunla yaralandı. Ramazan İnce, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde 

yaşamını yitirdi.  

  

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 

 

11 Şubat 2015 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, gribal enfeksiyon şikayetiyle 3 

Şubat 2015 tarihinde gittiği Nusaybin Devlet Hastanesi'nde serum verilip evine gönderildikten 

sonra komaya giren Sevgi Dilmen (26), bir hafta sonra tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. 

Aile, hastanede görevli doktor ve hemşireler hakkında, çocuklarının ölümüne sebebiyet 

verdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  

 

30 Nisan 2015 tarihinde Kars’ın Digor ilçesinde, Kocaköy köyünde ikamet eden 7 aylık 

hamile Nurgül Çağdavul (21), başlayan ağrıları nedeniyle gittiği Kars Harakani Devlet 

Hastanesi'nde, bir hafta süreyle iğne vurularak eve gönderildi. 30 Nisan 2015 tarihinde tekrar 

hastaneye giden Cağdavul, fiş sırasındayken yere yığılarak yaşamını yitirdi. Çağdavul 

yaşamını yitirirken, karnındaki 7 aylık bebeği kurtarmak için yapılan ameliyata rağmen bebek 

de yaşamını yitirdi.  

 

19 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Silvan ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenen Hanife Durak (80) isimli kadın kalp krizi geçirdi. 

Abluka nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Durak, yaşamını yitirdi.  
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04 Eylül 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, şiddetli patlamalar nedeniyle Xetban Bülbül (65) isimli kadın kalp krizi geçirdi. 

Abluka nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Bülbül, yaşamını yitirdi.  

 

22 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Amine Duman (70) isimli kadın fenalaştı. 

Abluka nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Duman, yaşamını yitirdi.  

 

28 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenerek fenalaşan Kumru Işık (85) isimli kadın, kalp krızi 

geçirdi. Abluka nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Işık, yaşamını yitirdi. 

 

29 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenen Zeynep Demir (65) isimli kadın, kalp krizi geçirdi. 

Abluka nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Demir, yaşamını yitirdi.  

 

Faili Meçhul Saldırı Sonucu Ölen ve Yaralanlar 

 

20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde, bulunan Amara Kültür Merkezi'nde 

gerçekleşen bombalı saldırıda 11’i kadın 33 yurttaş yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 

kadınların isimleri: Hatice Ezgi Saadet, Nazlı Akyürek, Ece Dinç, Ferdane Kılıç, Nazegül 

Boyraz, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Ayda Ezgi Şalcı, Polen Ünlü, Duygu Tuna, Nurcan 

Kaçmaz.  

 

Silahlı Çatışmalar Sırasında Ölen ve Yaralananlar 

 

07 Ağustos 2015 tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde, bulunan Bebleşin Jandarma 

Karakolu’na yönelik HPG militanları tarafından patlayıcı yüklü bir araçla eylem 

gerçekleştirildi. Saldırı ardından çıkan çatışmada, çatışmanıın bulunduğu alanda bir araç 

içersinde seyahat eden Zübeyde Demir isimli kadın yaralandı.  

 

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Selahattin Mahallesi'nde 

bulunan Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleşen bombalı saldırı sonucu, o esnada 

sokakta geçen Saniye Kaplan (65) ve Amine Yerlikaya (29) isimli kadınlar yaralandı.  

 

16 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Tekeli köyünde bulunan askeri 

taburundan atılan havan topları sonucu, köyde bulunan Sevgi Dayan isimli kadın, şarapnel 

parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.  

 

05 Eylül 2015 tarihinde Dersim ilinde, merkezde bulunan Şehit Naif Karabulut Karakolu'na 

HPG militanları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı ardından çıkan çatışma sırasında, 

Ayten Günhan (26) isimli kadın, kendisine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Dersim 

Devlet Hastanesi'nde götürülen Günhan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

Sınır Hatlarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalar 

 

29 Ocak 2015 tarihinde, Rojava'nın Cizîre Kantonu'na bağlı Dêrik kenti ile Şırnak'ın Cizre 

ilçesi arasındaki sınırda bulanan Uğur Sınır Jandarma Karakolu'nun açtığı telefon üzerine, 

Cizre Devlet Hastanesi'nden bir ambulans sınıra gitti. Ambulans karakolun bahçesinde 
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Rojavalı bir kadına ait olduğu belirlenen bir cenazeyi alarak Cizre Devlet Hastanesi'ne getirdi. 

İsmi belirlenemeyen kadının vücudunda kurşun izleri olduğu belirlenirken, kadının kim ya da 

kimler tarafından öldürüldüğü konusunda bilgi edinilemedi.  

 

01 Ağustos 2015 tarihinde, Federe Kürdistan sınırında bulunan Kandil Bölgesine yönelik 24 

Temmuz tarihinden itibaren hava saldırısı düzenleyen Türkiye savaş uçakları, Kandil'in 

Zergelê köyünü bombaladı. Çok sayıda roketin isabet ettiği köyde 10 sivil yaşamını yitirdi. 

Bombardıman sonucu yaşamını yitiren 10 yurttaş arasında, Êyşê Xıdır isimli kadının olduğu 

da belirlendi. 

 

15 Ağustos 2015 tarihinde, Türkiye sınırında bulunan Rojava'nın Girê Spî kentine bağlı Girê 

Sor köyü yakınlarında 40 kişilik sivil bir grup, zırhlı araçlardan açılan ateşle tarandı. 

Askerlerin açtığı ateş sonucu isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yaşamını yitirdi. Aralarında 

çocukların da bulunduğu 9 kişi ise yaralandı.  

 

10 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Dağlıca bölgesinde 

karakollardan dağlık ve ormanlık alanlara doğru rastgele yapılan top, obüs ve havan atışları 

sonucu, sınır hattında bulunan Oremar köyünde bir ev isabet aldı. Bu sırada evde bulanan ve 

ismi öğrenilemeyen bir kadın, şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. 

 

Kuşkulu Kadın Ölümleri 

 

20 Ocak 2015 tarihinde Siirt ilinde, merkeze bağlı Meydan Dere köyünde ismi 

öğrenilmeyen bir kişinin oturduğu evde tabancasını temizlediği sırada 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.  

 

14 Şubat 2015 tarihinde Sivas ilinde, Alibaba Mahallesi'nde 14 Şubat tarihinde, lise son 

sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz (19) yatağında ölü bulundu. Yılmaz’ın şüpheli ölümü üzerine 

savcılık tarafından inceleme başlatıldı.  

  

18 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, İskender Paşa Mahallesi Büyük 

Akar Sokak'ta, Adile Öztürk adlı kadın, evinin banyosunda çıplak vaziyette cenazesi bulundu.  

 

19 Şubat 2015 tarihinde Urfa ilinde, merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı 

Nurdağ köyleri arasında kalan bölgede, vücutlarının bir kısmı toprağa gömülü biri kadın 2 

kişiye ait ceset bulundu.  

 

15 Mart 2015 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde anestezi 

uzmanı olarak çalışan Denizli nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Feyza Fırat, evinde ölü olarak 

bulundu.  

 

12 Nisan 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, 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. 

  

27 Nisan 2015 tarihinde Kars ilinde, Arpaçay Yolu üzerinde bulunan Ötegen Petrol'de, 

Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Tuba Toptaş (21)  intiharın ettiği ileri 
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sürüldü. Ancak ölüm anına dair ortaya çıkan görüntülerde Toptaş’ın, Erdinç Ötegen isimli 

şahıs tarafından intihara zorlandığı görüldü.  

 

01 Mayıs 2015 tarihinde Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Işıkkaya Mahallesi'nde, 

kurşunlanarak katledilmiş 22-25 yaşlarında ismi belirlenemeyen bir kadın cenazesi bulundu. 

Diyarbakır’a getirilip bekletilen cenaze, 15 günlük resmi sürenin ardından, kadınlar tarafından 

defin edildi.  

 

04 Mayıs 2015 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde, Çelebibağı Mahallesi’nde Hasret Mete (18) 

isimli 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.  

 

19 Mayıs 2015 tarihinde Bingöl ilinde, Uydukent Mahallesi'nde, 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.  

 

18 Haziran 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çubuklu Mahallesi'nde 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.  

 

26 Haziran 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Mağara Mahallesi'ndeki yayla evinde 

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

vurulmuş halde ölü bulundu.  

 

31 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Alibardak köyü civarında 

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

tanımadığı öğrenilirken, kimliği ise tespit edilmedi.  

 

10 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Petekkaya köyü civarında 

bulunan eski mermer fabrikasında, 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen ve ismi 

belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu.  

 

20 Ekim 2015 tarihinde Elazığ ilinde, 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. 

 

05 Aralık 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esendere Beldesinde yol 

kenarında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 

35 yaşlarında yabancı uyruklu birine ait olduğu ve vücudunda yara izlerinin bulunduğu tespit 

edildi. 
 

14 Aralık 2015 tarihinde Urfa ilinde, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli ve isminin 

Hüsniye (35) olduğu öğrenilen kadın, evine gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu. 

 

http://www.beserhaber.com/haberleri/selda+alkan
http://www.beserhaber.com/haberleri/selda+alkan
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Kadın İntiharları 

 

14 Ocak 2015 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Pirinçli Mahallesi'nde ailesi ile birlikte 

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

girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaraladığı öğrenilen T.O.'nun, Derik Devlet 

Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

? Ocak 2015 tarihinde Van ilinde, ismi öğrenilemeyen Talay soyisimli 8,5 aylık hamile 

kadın, intihar girişiminde bulundu. Eşi Çetin Talay tarafından hastaneye yetiştirilen kadın ve 

karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.  

 

05 Şubat 2015 tarihinde Hakkari ilinde, Yenimahalle'de ailesi ile birlikte yaşayan Ö.A. adlı 

kadın, aldığı ilaçlar ile intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin sebebi öğrenilemezken, 

Ö.A., Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

10 Şubat 2015 tarihinde Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi F.Ö. isimli 

kadının, gece saatlerinde kampus içerisinde bulunan Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'da kaldığı 

binanın 5'inci katından atlayarak intihara kalkıştığı iddia edildi. Ağır yaralanan F.Ö., Dursun 

Odabaşı Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. 

  

06 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Gülay Ertop (45),  bir otelin odasında ölü 

bulundu. Otelde uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler durumu polise 

bildirdi. Polis tarafından girilen odada, Ertop'un yanında bir mektup ve ilaç kutuları bulundu.  

 

12 Şubat 2015 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, Kale Mahallesi'nde ikamet eden 19 

yaşındaki Şehnaz Demir isimli genç kadın, yattığı odanın kapısında bulunan çengele bağladığı 

eşarbıyla intihar etti.  

 

17 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Düzova köyünde, ailesiyle birlikte 

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

  

20 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Petekkaya köyünde yaşayan 

Serap Karakış (20) isimli genç kadının, silahla intihar girişiminde bulunması sonucunda ağır 

yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Karakış, kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdi. 
 

02 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 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 kadının, oturdukları binanın 7. 

katından aşağıya atlayarak intihar etti.  

 

03 Mart 2015 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle 

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

vurarak intihar ettiği iddia edildi.  

 

06 Mart 2015 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesinde, Yolaçan köyünde evli ve iki çocuk 

annesi Asya Akbulut (27), kendini tandır evinin tavanına asarak intihar etti.  
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12 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Leblebitaş köyünde yaşayan Ceylan 

Tosun isimli genç kadın, evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait av tüfeği ile intihar 

etti.  

 

18 Mart 2015 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde, Samanyolu köyünde, Gozel Polat isimli 

genç kadın, tavana astığı iple intihar etti.  

 

20 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Yenişehir Fidanlığı'nda bulunan Êzidî 

Kampı'nda 19 yaşındaki Heyfa İsmail Simokî isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. Kampta 

bulunan ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra, yan tarafta bulunan sera çadırına geçen 

Simokî'nin, başına bağladığı kendi şalını çadır şişlerine bağladıktan sonra boynuna geçirerek 

intihar ettiği ileri sürüldü. 

 

25 Mart 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, N.S. isimli genç kadın, tabanca ile 

kendini vurarak intihar etti.  

 

29 Mart 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğanlı Kampı'nda ikamet eden 

35 yaşındaki Besna Korkmaz isimli kadın, gece saatlerinde kendini asarak intihar etti.  

 

31 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Sırımkeser Mahallesi'nde Sümeyye 

Gümüş isimli kadın, ahırın tavanına asılı halde bulundu.  

 

03 Nisan 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 21 

yaşındaki N.N. isimli kadın, evin bir odasında kafasına dayadığı tabancayla intihar etti. Yaralı 

olarak Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 
 

04 Nisan 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Boğazkesen Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi 

Zeynep Almener (30) isimli kadının, tandır evinin tavanına bağlanan iple intihar etti.  

 

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

isimli genç kadın, evin tavanına asılı halde bulundu.  

 

29 Mayıs 2015 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde, Aşağı Sağmalı Mahallesi'nde Adalet 

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

Gülbiçen'in intihar ettiği iddia edildi. 
 

06 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Aşağıkonak köyünde Sultan 

Öztemel (25) adlı kadın, odasında tavana asılı halde bulundu.  
 

16 Ağustos 2015 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde, Direkli Mahallesi'nde ikamet eden 

Saime Kaçmaz (20) isimli kadın, evin tavanına iple asılı halde bulundu.  
 

26 Eylül 2015 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde, Selmanağa Mahallesi'nde ailesinin şiddetine 

mazur kalması üzerine, 2 ay önce Van'da bulunan bir sığınma evine yerleştirilen ve bir hafta 

önce ailesinin yanına döndüğü belirtilen Zeynep Kaya isimli genç kadın, evde tavana asılı 

halde bulundu.  

 

26 Ekim 2015 tarihinde Urfa'nın Suruç ilçesinde, Güler Koçyiğit Bulut isimli genç kadın, 

5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.  
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26 Ekim 2015 tarihinde Urfa ilinde, TOKİ Polis lojmanlarında oturan siber suçlar şubesinde 

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

iddia edildi.  

 

03 Kasım 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Z.G.(21) isimli kadının, Ilısu köyü 

yakınlarında bulunan Dicle Nehri'ne atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Z.G'ye ait cenaze, 11 

Kasım 2015 tarihinde Güçlükonak yakınlarında bulundu. 

 

Aile İçi Şiddet 

 

07 Şubat 2015 tarihinde Kars'ın Selim ilçesinde, Oluklu köyünde evli ve 2 çocuk babası 

Bilal Durmuş isimli şahıs, 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.  

 

14 Şubat 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik İlçesi'nde, ilçede boyacı ustası olarak 

çalışan İbrahim Yılmaz (30), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi MeryemYılmaz'ı 

(28) bıçaklayarak öldürdü.  

 

22 Şubat 2015 tarihinde Maraş’ın Elbistan İlçesinde, 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 

bıçağı ile eşi Mehtap Özcan ve 5 yaşındaki kızı Yeliz’i öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı 

boğazına saplayarak intihar etti. 

  
05 Mart 2015 tarihinde Erzurum Merkez Yakutiye ilçesinde, Sanayi semti Çağlayan 

Mahallesi'nde, Rabia Akpınar (59) boşanmak istediği eşi Mehmet Akpınar (60) tarafından, 

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

kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. 

 

12 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde 

otomasyon görevlisi olarak çalışan Berna Ava, hastaneye gelen eşi Barzani Ava ile tartıştıktan 

sonra, darp edildi.  

 

14 Mart 2015 tarihinde Van ilinde, merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde Necla Al 

isimli kadın, Sanat Parkı'nın önüne geldiği eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kollarından 

ve bacaklarından yaralanan Al, tedavi altına alındı. 

  

17 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuran M.A., şu 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 
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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.” 

 

19 Mart 2015 tarihinde Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, işlediği cinayet nedeniyle 16 yıl 

hapis cezasına çarptırılan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Metin Avcı, kendisine ziyarete gelen eşi 

Leyla Avcı’yı, görüştüğü ve ‘Pembe Oda’ adı verilen yerde, meyve bıçağıyla boğazını 

keserek öldürdü. Ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.  

 

24 Mart 2015 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde 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., kaldırıldğı 

hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.  

 

24 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Susemgul Uzun, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim olan Suar Uzun ile evliliğimizden oğlum dünyaya geldi. 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.” 
  

21 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Çayırdere köyünde yaşayan 3 

çocuk annesi Hacer Aladak (30) isimli kadın, eşiyle sorunlar yaşadığı ve bu yüzden de bir 

süre sığınma evine yerleşti. Eşiyle barışması sonrası kısa bir süre önce yeniden evine döndüğü 

dönen Aladak, tartışma yaşadıkları eşi Musa Aladağ tarafından öldürüldü.  

 

27 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ ilinde, Yeni Mahalle İbrahim Paşa Sokak'ta oturan 68 

yaşındaki Hüseyin Y., belirlenemeyen bir neden dolayı 65 yaşındaki eşi Güler Y'yi mutfakta 

ekmek bıçağı ile 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü.  
 

29 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ ilinde, Merkez Sürsürü Mahallesinde bir sitede oturan 

asansör firması sahibi olan Gökhan T., eşini vurarak yaraladı.  

 

30 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Eda Balkaya, şu 

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 

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
http://www.milliyet.com.tr/elazig/
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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.” 
 

10 Haziran 2015 tarihinde Malatya ilinde, 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’ı bıçaklayarak 

öldürdü.  

 

18 Haziran 2015 tarihinde Van'ın Muradiye ilçesinde, Karaoğlan mahallesinde ikamet 

eden 66 yaşındaki Sohbet Arabacı adlı diyaliz hastası kadın eşi Sabri Arabacı tarafından keser 

ile darp edildi. Yaralı kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.  

 

18 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep’in Nizip İlçesinde, 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.  
 

31 Temmuz 2015 tarihinde Siirt'in Eruh İlçesinde, Payamlı köyünde 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.  

 

07 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, üniversite sınavını kazanan Ş.G., 

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

kadın gitmekte ısrar etti. Baba S.G., genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Şiddete anne ve 

kız kardeş karşı çıkınca onlarda feci şekilde darp edildi. Evden kaçan Ş.G., Diyarbakır 

merkezde bulunan anneanne ve teyzesinin evine sığındı. Buraya gelen baba S.G ve erkek 

kardeşleri, bu defa 3 kadını sokağa çıkarıp linç etmeye çalıştı.  

 

10 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, ismi öğrenilemeyen 

bir polis, eşini bıçakla birçok yerinden yaraladı. Komşuları tarafından özel bir hastaneye 

kaldırılan kadın, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

22 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, 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. Site sakinlerinin 

polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili polislerce gözaltına alınan baba Sadık 

Toprak, emniyette alınan ifadesinde eşinin kızlarını öldürdüğünü, kendisinin ise bunun 

üzerine eşini bıçakla öldürdüğünü ileri sürdü.  

 

04 Kasım 2015 tarihinde Iğdır ilinde, Ercan Akkuş (27) isimli şahıs, sabah 04.00 sıralarında 

eline aldığı bıçak ile bağırmaya başladı. Akkuş'un, "Öldürecekler bize, saldırıyorlar", 

"Hepimizi yok edecekler" diye bağırdığını duyarak uyanan eşi Dilber Akkuş (26) eşini 

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep/
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sakinleştirmeye çalıştı. O sırada elindeki bıçağı eşinin göğsüne saplayan Ercan Akkuş, diğer 

odadan kendisini sakinleştirmeye gelen kardeşi Murat Akkuş'u da sırtından bıçaklayarak ağır 

yaraladı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilber Akkuş, kurtarılamyarak 

yaşamını yitirdi. 

 

15 Kasım 2015 tarihinde Antep'in İslahiye ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayşegül 

Bülbül (28) ile 4 yaşındaki olu Yasin Bülbül evde boğazları kesilmiş halde bulundu.  

 

12 Aralık 2015 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Zübeyde Alkan (22) isimli kadın, eşi 

tarafından bıçaklanarak katledildi.  

 

12 Aralık 2015 tarihinde Antep ilinde, Kolejtepe Mahallesi'nde bir araç içinden sokakta 

yürüyen  Semra Azgın ve Elif Kınacı isimli kadın kardeşin üzerine ateş açıldı. İki kadın olay 

yerinde yaşamını yitirdi. Katledilen kadınların ağabeyi olduğu öğrenildi. 

 

Toplumsal Alanda Şiddet 

 

07 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Ş.Ç., şu 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 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.” 

 

08 Şubat 2015 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde, iki aile arasında nedeni öğrenilemeyen bir 

sebeple çıkan kavga sonucu, başına gelen taş darbeleri ile Cemile Teymurtaş (38) ağır 

yaralandı. 

 

13 Ocak 2015 tarihinde Diyarbakır Ergani ilçesinde, Eğitin Sen tarafıdan yapılan 

açıklamada, bir öğretmenin çalıştığı köyde cinsel tacize uğradığını açıkladı. 
  

13 Şubak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan E.Ö., şu beyanlarda 

bulundu: “Geçen yıl Ocak ayında Kızım Baran Nazlıcan, bilmediğimiz kişiler tarafından 
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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.”  
 

17 Mart 2015 tarihinde Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde, Yıldızkent semtindeki 

Şifa Sokak’ta yaralı bir kadın bulunduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ve 112 

Acil ekipleri bölgeye intikal ettirildi. Yapılan incelemede, sokakta park halinde bulunan bir iş 

makinesinin altında kanlar içinde bir kadın cenazesi buldu. 30 yaşlarına ve ismi 

öğrenilemeyen kadının 10 yerinden bıçaklanarak katledildikten sonra iş makinesinin altına 

atıldığı öğrenildi.  

  

29 Mart 2015 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde, Yağmurca  köyünde, Çalış ve Yağan 

aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada, 

Keve Çalış olay yerinde, Özgül Yağan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda 

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

yitirdi.  

 

31 Mart 2015 tarihinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Develi Mahallesi'nde 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 

kaydedilirken, ailesinin, 6 gün önce 2 çocuk annesi kızlarının kayıp olduğu yönünde emniyete 

başvurduğu öğrenildi. 

 

10 Nisan 2015 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde, İkizler köyünde Sonçiçek Kocaağa (30) 

isimli kadın, gece saatlerinde dışardan gelen silah sesleri üzerine evinin penceresinden dışarı 

baktığı sırada omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şirvan Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılan yaralı kadın, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
 

15 Nisan 2015 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Ersoylu Mahallesi'nde yaşayan 

Suriyeli 22 yaşındaki Ahi Mahmud isimli kadın, evinde boğazı kesilmiş bir halde bulundu.  

 

12 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, 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. Üniversite protestoya yol açan yaşanan taciz olayının ardından 

yakalanarak gözaltına alınan Hüseyin Aslan, tacize uğrayan öğrenciler tarafından teşhis 

edilmesinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne çıkartıldı. Savcılık ifadesi alınan zanlı, "Cinsel 
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taciz" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne 

çıkartılan Aslan, tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 

 

12 Mayıs 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 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 polis 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. Öfkeli kalabalık grup polise saldırırken, grup çevredeki diğer yurttaşlar tarafından 

sakinleştirildi. Olay yerine gelen polislere teslim edilen tacizci polis, zırhlı araç ile Cizre 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

12 Haziran 2015 tarihinde Malatya ilinde, Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir 

birahanede çalışan Canan Koçoğlu adlı kadın, birahanede boşandığı eşinin 

kardeşi Ramazan A. (34)’nın saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan kadın kaldırıldığı 

hastanede, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. 

 

28 Haziran 2015 tarihinde Adıyaman'ın Besni ilçesi, Yeni Besni Mahallesi Narinler 

Caddesi'nde oturan Şahin B, evine gelen, yaklaşık 6 ay önce boşandığı Sevgi Pektaş (41) ile 

bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin B, üzerindeki 

tabancayla Sevgi Pektaş'a ateş etti. Pektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. 

  

17 Kasım 2015 tarihinde Muş ilinde, İstasyon Caddesi Bahçelievler Durağı'ndaki bir giyim 

mağazasına giden Yunus Dinçer isimli genç, burada çalışan kadın arkadaşı M.K'yi 

beraberinde getirdiği kaleşnikof marka silahla tehdit ederek rehin aldı. M.K.'yi rehin alarak 

mağazanın ikinci katına çıkaran Dinçer, bir süre konuştuğu kadını ayağından vurarak yaraladı. 

Genç kadını yaralayan Dinçer, daha sonra ise intihar etti.  

 

 

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 

İHLALLER 
 

Gözaltına İşkence ve Kötü Muamele 
 

07 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 

Emine Bayar, İHD-TİHV heyetine şu beyanlarda bulundu: “Sabah 07:00 dan akşama 

kadar bize işkence yapmaya devam ettiler. Her gelen bizi dövüyordu.  Ellerimiz kelepçeliydi. 

Başımızı duvarlara vurup durdular. Kaburgalarım kırıldı. Emniyetin 2. Katında, ifademizin 

alındığı yerde bizi dövdüler. Ben bayıldım birisi ‘onları bana getirin’ dedi. ‘Onları öldürür 

sonra da olay yerine atarız’ diyorlardı. Yaralı olanı insanlık için götürdük, ancak polislerin 

saldırısına maruz kaldık. Silahı üzerimize sıktılar. Yaralı olana araçta silah sıkıldı ve orada 

öldürüldü. Arabada olan Celalettin Kanat’ı da yaraladılar. O da şimdi Şırnak devlet 

hastanesinde yatıyor. Onun da durumu ağır. Polisler yaralı olana silah sıkmasaydı, yaşamını 

yitirmezdi. Polis onu bilerek öldürdü. Arabanın kapısını açıp arabanın içinde ona silah 

sıktılar. Avukatlar gözaltında bize ulaşmamış olsalardı, kesinlikle bizi de öldüreceklerdi. 

http://www.milliyet.com.tr/malatya/
http://ramazan.milliyet.com.tr/
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İşkence yapanları görürsem tanırım, zaten bizi döveni çok iyi tanıyorum. Sultan lakaplıdır, 

uzun boylu, zayıf, yuvarlak yüzlü, beyaz sakalı, saçları dökülmüş. Hastaneden infaz edileni 

gördük, ama kimin vurduğunu görmedik, polisler silahla taradığı için bizde şoka girdik. Polis 

sayısı çok olduğu için kimin vurduğunu bilmiyoruz. Ancak kamera görüntülerine bakılırsa, 

kimin vurduğu ve bizlere yapılan işkenceyi görürüsünüz” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

01 Ekim 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, gözaltına alınan KJA aktivisti 

Şehriban Altınışık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerin işkencesine ve hakaretlerine maruz 

kaldı. Polisler tarafından zırhlı araçlarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Altunışık’ın 

kolu alçıya alındı.  

 

05 Kasım 2015 tarihinde, JİHNA isimli haber ajansında çıkan bir habere göre, Ankara 

Sincan Cezaevinde bulunan Ş.Ç. (21) ile L.T. (18) isimli kadınlar, gözaltında maruz kaldıkları 

işkence ve cinsel saldırıya göndedikleri mektup ile anlattı. Ağustos ve Eylül aylarında polis 

tarafından ateşli silahla vurulduktan sonra gözaltına alındıklarını ve ardından 

tutuklandıklarının belirten kadınlardan S.Ç., şunları anlattı:“17 gün boyunca hastanede 

gözetim altında tutuldum. Urfa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadem alındı. Yalan ifade vermeye 

zorlandım. Ellerim arkadan kelepçelenip başıma beyaz torba geçirildi. Emniyet Müdürlüğü 

binasının alt katına indirildim. Orada biri gömleğimin düğmelerini açtı, göğsümü sıkmaya 

başladı. Bir kişi de göremediğim için ne olduğunu anlayamadığım bir aletle kasıklarıma 

vurdu, cinsel uzantılarımı bu aletle sıkmaya başladı. Bunları yaparken sürekli cinsel içerikli 

küfürler ediyordu. Biri bana 'Biz IŞİD'iz, siz Türk polislerine dua edin' dedi. Kasıklarıma 

vuran kişi ise kasıklarıma vurarak, 'üremeyin, üremeyeceksiniz' diyordu. Başıma dipçikle 

vurdular. İstedikleri ifadeyi vermeyeceğimi söyleyince silahın mekanizmasını çekip başını 

ağzıma soktu ve 'seni öldürür atarız, kimsenin haberi olmaz' diyorlardı” şeklinde anlattı. 

Kadınlardan L.T ise, taciz ve kaba şiddet gördüğünü, cinsel organlarına ve kasıklarına 

vurulduğunu söyledi.  

 

27 Kasım 2015 tarihinde Erzurum ilinde, gittiği Atatürk Üniversitesi'ndeki sınıfında 

arkadaşlarının yanında gözaltına alınan Z.İ. isimli kadın öğrenci, götürüldüğü İl Emniyet 

Müdürlüğü’nde polislerin ağır işkencelerine maruz kaldığı söyledi. Z.İ. gözaltı sırasında 

yaşadıklarını şöyle anlattı: "Beni ikamet ettiğim yerden de alabilirlerdi. Ama sadece teşhir 

etmek amaçlı beni okulumdan ve sınıfımın içerisinden aldılar. İlk başta 'Sınavım var. 

Sınavdan sonra gözaltına alın' dedim. Baktım bir polis 'Hocan sınav yapmayacak gel sen' 

dedi. Zaten herhangi bir gözaltı kararı olduğuna dair bir belge de göstermediler. Kolumdan 

tutup onca öğrencinin içersinde götürdüler. Dışarıda bir polis beni fakültemde bulunan faşist 

öğrencilere gösteriyordu. Ama sesi gelmiyordu ne dediğini duyamadım. Bana sürekli 'terörist' 

diyerek hakaret ediyorlardı. 'Senin teröristlerle ne işin var, bak güzelsin de. Onlar seni 

kullanıyor. Daha sonra seni yalnız bırakacaklar.' diyerek, beni çırılçıplak soydular. 

Kullandığım pede kadar her şeye baktılar. Onur kırıcıydı. Rencide etmek için ellerinden gelen 

her şeyi yaptılar. Daha sonra bağırarak, çıplak halde hareket etmemi ve hızlıca oturup 

kalkmamı söylediler. Kabul etmeyince bağırıp çağırıp zorla yaptırdılar. Beni yarım saat 

kadar çıplak beklettiler. Çok zoruma gitti ve onur kırıcıydı. Çok ağladım. Bir anda çıplak 

haldeyken kanamam oldu. Onlar ise hiç aldırış etmeden dalga geçiyorlardı. Ağrılarım 

başladı. Daha sonra hastaneye gittim ve halen ağrılarım devam ediyor. Sürekli kullandığım 

şallara bakıyorlardı. 'Neden bunları kullanıyorsun teröristsin' diye hakaret edip, sürekli 

bağırıyorlardı. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bunları bir insan bir insana yapamaz. 

Çıplak aramanın ardından elbiselerimi giyerken kapı aralığında erkek polislerin kapı 

aralığında bana baktığını fark ettim. Sorgu odasından çıktığımda ise polisler, 'Canımın içi', 
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'Bebeğim' ve 'Canım' gibi sözlerle taciz ettikten sonra, fiziksel tacizde bulunup sürekli üzerime 

bağırdılar." 

 

24 Kasım 2015 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde, 14 kişi ile gözaltına alınan T.M. (22) 

isimli kadın, gözaltında işkence ve tacize maruz kaldığı iddiasında bulunarak, yaşadıklarını 

şöyle anlattı: "Sosyal medyadaki paylaşımlarım ve katıldığım basın açıklamasından dolayı 

alındığımı düşünüyordum. Ağabeyim ve kardeşim ile birlikte ayrı noktalarda gözaltına 

alındık. İşkence ve tacize maruz kaldık, işkence ve taciz 4 gün boyunca devam etti. Gözaltı 

süremiz dolmasına rağmen avukatımla görüştürülmedim. Gözaltına aldıkları herkesi bir 

salonda akşam 20.00'e kadar gözlerimiz bağlı, ellerimiz kelepçeli, ayakta tuttular. Oturmamız 

yasaktı. Oturmak isteyenlere hakaret ediliyordu. Yaşlılar vardı onlar dayanamıyor 

düşüyorlardı. Su istiyorduk vermiyorlardı. 'Bayılana kadar oturmak yok' deniliyordu. 

Bayıldığımız vakit böyle bir hakka sahip olacağımız söyleniyordu. Sorguya alınacağımı 

sandım ama beni 10 dakika boyunca taciz ettiler. Polis göğüslerime dokunuyordu, elleri ile 

beni sarıyordu. Beni 20 dakika sonra tekrar sorgu odasına aldılar. Artık öldürülen polisle 

ilgili sorular yöneltmeye başladılar. Bu esnada yine tacize uğruyordum. Bana hakaret 

ediyorlardı ve özellikle cinsellikten bahsediliyordu. Birçok ayrıntıyı da anlatmaya 

utanıyorum. Polisler 'Neden sevgilin yok, lezbiyen misin, lezbiyensen söyleyelim cezaevinde 

tek hücreye koysunlar, cinsellikten bahsederken neden cevap vermiyorsun?' tarzında sapıkça 

sorular yönelttiler." 

 

Diyarbakır ilinde 06 Eylül 2015 tarihinde gözaltına alınan Şükran Yıldız (27) ve 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 8 Kasım 2015 tarihide gözaltına alınan Gülizar Akad (23) 

isimli kadınlar tutuklu bulundukları Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mektup 

göndererek, gözaltında yaşadıklarını anlattı. Yıldız'ın gönderdiği mektup söyle: "6 Eylül 2015 

günü Amed Körhat Mahallesi'nde gözaltına alındım. Polisler bana 'Dur demeden' ateş 

açmaya başladılar. Üstelik elimde herhangi bir yanıcı yakıcı madde olmadan. Ben kendimi 

eğince direk gelip beni yere yatırdılar ve rastgele vurmaya başladılar. Elimi arkadan 

kelepçelediler. O esnada bir polis sırtıma oturdu. Orada da sırtıma yumruk atıyordu sırtıma. 

Bana yumruk atarken serçe parmağı kırıldı, yerinden çıktı. Sonra bunun üzerinden tutanak 

tutup, 'kendisinin saldırması sonucu oluştu' dedi. Bu yumruklama işleminden sonra giden 

gelen vurmaya başladı. Yüzüme biber gazı sıkıldı. İyice etkisiz hale getirildim. Tekmeler 

yumruklar sıklaştı.  'Karnına vurun çocuğu olmasın' diyorlardı. Üstümü arama bahanesiyle 

vücudumun belirli yerlerini sıkıp taciz ettiler. Sonrada bir polis parmağıyla bana tecavüz etti. 

Bu çok ağırdı. Aynı anda çığlık çığlığa kalmıştım. Sonra da bayılmıştım. O halde beni 

nezarethaneye götürdüler. Çıplak arama dayatıldı. Ve çıplak arama yapılırken erkek polisler 

de içeri alındı. Küfür ve hakaret devam etti. Ben itiraz edince dövüldüm. Ancak bu defa 

durumum kötüleşince hastaneye kaldırıldım. İki gün yoğun bakımda 8 gün de hastanede 

kaldım. Bu işkenceler sonucunda iki kaburga kemiğim kırıldı ve akciğerime batması sonucu 

akciğerim patladı. Ameliyat edildim raporlarım mevcuttur. 8 günün sonunda o halde 

savcılığa çıkarılıp tutuklandım.” Gözaltında tecavüzle tehdit edilen Akad'ın gönderdiği 

mektup ise şöyle: "8 Kasım 2015 günü saat 15.00-16.00 sıralarında Bismil'de gözaltına 

alındım. Gözaltına alınma nedenim politikti. Nezarethanedeyken bir polis gelip 'milletin 

evinde niye kalıyorsun, 65 yaşındaki adamın evinde ne işin var' diyerek imalarda bulundu. 

Ben karşı çıkıp müdahale edince, 'Sana tecavüz ederim' tehdidinde bulundu ve kapıyı açıp 

beni korkutmak için üzerime yürüdü. Yine orada da darp edildim. Sonra da kapıyı üzerime 

kapattılar. Gece saatlerinde sürekli hücrenin önünden geçerek, 'Geldim birazdan geleceğim' 

sözlerle psikolojik işkence yapmaya başladılar. Gece 01.00-02.00 sularında beni yukarı ifade 

odasına aldılar. Kelepçeyi açarken aynı polis bana fiziksel tacizde bulundu. Yine kulağıma 
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'Bu gece geleceğim' beni bekle gibi sözler sarf etti. Bana ifade imzalatmaya çalıştılar. Kabul 

etmeyince yine darpla, işkenceyle aşağı indirildi. Ertesi gün Diyarbakır TEM'e getirildim.  

Yolda 2 özel harekat polisi iki yanımda oturarak beni aralarında sıkıştırarak, bir de öyle 

işkence yaptılar. Yol boyunca kelepçelerimi açmayıp sonuna kadar sıktılar. Yolda 'Essedullah 

Timleri burada, Tayyip babanın askerleriyiz, polisleriz. Tayyip babamızı üzüyorsunuz. Biz de 

sizi üzeceğiz' gibi sözler söylediler. Sonrasında adliyeye götürüldük. Zaten avukatla hiçbir 

şekilde görüştürülmemiştim. Adliyede saatlerce bekletildik. Ben lavaboya gitmek istedim. Aynı 

polis beni lavaboya götürürken kulağıma 'Bu defa olmadı bir dahakine kesin sana tecavüz 

ederim' dedi. Sonra bana dik dik bakıp ahlaksızca el kol hareketlerinde bulunarak çirkince 

kahkaha atmaya başladı. Ben de avukatı gösterip şikayet edeceğimi söyledim. Bağırıp 

çağırmaya başladım. 'Ağzını burnunu kırarım s..' deyip durdu. Mahkemeye geçtiğimizde 

savcıya olup biteni anlattım. Tacizden, tecavüz tehdidinden bahsettim. Kadın savcı beni 

oturtarak 'Ona biz bakmıyoruz' dedi. Ama aynı polisin aleyhimde tuttuğu tutanağı imzaladı. 

Bunlara rağmen başka bir savcıya çıkarıldığımda avukat aracılığıyla suç duyurusunda 

bulundum. Bu defa da 'Güvenlik' gerekçesiyle polisin adı değiştirildi. Şikayetim üzerine bu 

polis ben cezaevine getirilene kadar da bana küfür edip benzer tehditlerde bulundu. Son 

dakikaya kadar da 'Beni unutma buradayım' dedi. Sonra da cezaevine getirildim.”  

 

19 Aralık 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine, Diyarbakır E Tipi Kapalı 

Cezaevinden başvuru yapan Gülizar Akad, özetle şu beyanlarda bulundu: “Ben HDP 

Üyesim ve seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulundum. 

08.11.2015 tarihinde ilçede ikamet eden İ.B.’nin evinde misafir kaldığım sırada, düzenlenen 

polis baskınında gözaltına alındım. Götürüldüğüm Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, 

kendisine İZA diye hitap edilen bir kadın polis tarafından çırılçıplak soyularak, cinsel 

işkenceye maruz kaldım. Daha sonra Emniyet binasındaki nezarethanede görevli, adını daha 

sonradan öğrendiğim ve savcılıkta da teşhis ettiğim K.B. isimli polis memuru tarafından 

kelepçe takılıp çıkarılması sırasında, yine cinsel tacize maruz kaldım ve bununla birlikte 

tecavüz ile tehdit edildim. 09.11.2015 tarihinde Bismil’den Diyarbakır TEM Şubesine 

götürülürken de, yine ellerim arkadan kelepçelendi ve cip tarzı bir araca bindirildim. Bu 

sırada yanımda bulunan iki polis memuru, bir sağ bacağıma diğeri de sol bacağıma oturmak 

suretiyle cinsel tacize maruz kalarak yolculuk etmek zorunda kaldım. Yol boyunca ‘Siz Tayyip 

babamızı üzersineniz, karşı gelirseniz bizde sizi üzeriz, ESEDULLAH Tim burada’ denilerek 

tehdit edildim. Diyarbakır TEM Şubeye vardığımda, bana karşı gerçekleşen bu cinsel içerikli 

saldırılarak dayanamayıp bayıldım. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra kendime 

geldim. Bir gün burada kaldıktan sonra 10.11.20105 tarihinde, yeniden Bismil’e ellerim 

arkadan kelepçeli vaziyette götürüldüm. İlçe Emniyet Müdürlüğünde K.B. tarafından 

kelepçelerimin çözüleceği bahanesiyle, tekrar nezarethaneye götürüldüm. Götürülürken K.B. 

tarafından ellerimin ve kalçalarımın okşaması suretiyle, cinsel saldırıya maruz kaldım. 

11.11.2015 tarihinde, Bismil Adliyesi’ne götürülmek üzere nezarehaneden K.B. isimli şahıs 

tarafından kelepçelendim. Bu esnada da ellerimi okşamak suretiyle, yine cinsel saldırıya 

maruz kaldım. Bismil Adliyesinde savcılıkta ifade vermek üzere beklediğim esnada, görevli 

polis memurlarına lavaboya gitmek istediğimi belirttim. Adliyede kadın polis memurları 

bulunmasına rağmen, K.B. isimli şahıs tarafından lavaboya götürüldüm. Kelepçelerim 

çıkarılırken, ellerimi okşayan bu şahıs, ‘bu defa olmadı, kurtuldun ama bir daha ki sefere seni 

elimden kaçırmayacağım, kaçamayacaksın’ diyerek cinsel içerikli tehditlerde bulundu. Bunun 

üzerine lavaboya gitmekten vazgeçerek, bu şahsa tepki gösterdim. Daha sonra ifadeyi 

beklerken, K.B. isimli şahsın, bu saldırılarına daha fazla dayanamayarak, bunları avukatıma 

anlatacağımı söyledim. Bunun üzerine K.B. adlı şahıs, bunları söylememem konusunda darp 
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etmekle tehdit etti. Maruz kaldığım cinsel saldırıya, ifade verdiğim savcılığa anlattım. 

Akabinde K.B. isimli şahsı teşhis ettim.” 

 

19 Aralık 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine, Diyarbakır E Tipi Kapalı 

Cezaevinden başvuru yapan Şükran Yıldız, özetle şu beyanlarda bulundu: “06.09.2015 

tarihinde akşam Saat 20.00 civarından Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Körhat 

Mahallesinden evimin bulunduğu aynı ilçedeki Fatih Mahallesine doğru gittiğim sırada silah 

sesleri duydum. Silah seslerinden duyduğum korku üzerine, panik halde koşmaya başladım. 

Bu esnada iki polis memuru önüme kesti. Akabinde polis memurları tarafından yüzüstü 

yatırıldım. Sayılarını hatırlamadığımı polislerden bazıları sırtıma oturdu, bir yandan da 

‘karnına vurun çocukları olmasın, kimin piçini doğuracaksınız? Sana tecavüz edeceğim’ 

şeklinde cinsel tehditlerde bulundular. Yere yatırılmış vaziyette bulunduğum sırada, arama 

bahanesiyle polis memurlarından biri, göğüslerime dokundu ve cinsel organıma parmağını 

sokmaya çalıştı. Daha sonra TEM şubeye götürüldüm. TEM şubede saatlerce ayakta 

bekletildim. Daha sonra kumral, saçları boyalı, gözleri açık renkli ve dışa çıkık, 25-30 

yaşlarında 165-170 cm boylarında olduğunu tahmin ettiğimi bir kadın polis memuru yanıma 

gelerek, ‘Soyun seni çıplak arayacağız’ dedi. Ben bunu reddedince, kısa boylu, uzun kır saçlı 

ve saçları arkadan bağlı, 40-45 yaşlarından bir erkek polis memuru ‘Ya soyun yada ben 

gelirsem sana ne yapacağımı gösteririm’ diyerek tehdit etti. Tecavüze maruz kalma 

korkusuyla, istemeyerek soyunmaya çalıştım. Ancak yakalandığım sırada darp edilmem 

nedeniyle soyunamadım. Bu sırada bahsettiğim kadın polis memuru, saçlarımı çekerek ve 

küfür ederek yumruk atmak suretiyle darp etti. Soyunduktan sonra, iç çamaşırımı çıkarmayı 

reddettim. Bunun üzerine kadın polis memuru, iç çamaşırlarımı zorla çıkardı. Bu uygulama 

gerçekleştirilirken, bulunduğum odanın kapısı açık ve erkek polis memurları kapının önünde 

bulunuyordu. Arama bittikten sonra, bir evrak getirilip, tarafımca imzalanması istendi. Bunu 

reddedince, tekrar darp edildim. Bu darp neticesinde, daha fazla dayanamayıp baygınlık 

geçirdim. Daha sonra polis memurları tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine 

götürüldüm. Hastaneye vardığımızda, bir kadın hemşirenin hakaretine de maruz kaldım. 

Hastanede MR’ım çekildi. Kaburgalarımın kırılmış olduğu anlaşılınca, Diyarbakır Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne sevk edildim. Ancak, bu sevk sırasında sevki yapan doktorlara, 

sevkimin yapılmasının engellenmesi yönünde baskı yapıldı. Ancak, doktorun ‘Götürmezseniz 

ölecek’ demesi üzerine, sevkim gerçekleştirildi. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan 

sonra, ameliyat oldum ve tedavim tamamlandı. Daha sonra tekrar TEM şubeye götürüldüm. 

Ardından savcılığa sevk edildim.” 

 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 

 

07 Mayıs 2015 tarihinde Ağrı ilinde, AKP tarafından düzenlenen mitinge katılan Aygül 

Nayci isimli kadın, yapılan aramayı protesto etmek için zafer işareti yaptı. Zafer işareti yapan 

Nayci’ye önce alandaki polisler müdahale ederken, ardından da Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun korumaları müdahale etti. Darp edilmek suretiyle yerde sürüklenen Nayci, 

miting alanının dışına çıkarılarak gözaltına alındı. 

 

11 Ağustos 2015 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde, merkezde bulanan Aşağı Alagöz köyü 

yol ayrımında yolu kapatıp, kimlik kontrolü yapan HPG militanları ile Özel Harekat Timleri 

arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Ekin Van kod isimli HPG militanı Kevsel Altürk 

yaşamını yitirdi. 16 Ağustos tarihinde, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan ve Altürk’e ait 

olduğu tespit edilen fotoğraflarda, Altürk’ün çırılçıplak kalacak şekilde elbiselerinin 

üzerinden çıkartıldığı ve bedenine işkence edilerek teşhir edildiği ortaya çıktı. 
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14 Ağustos 2015 tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, Hacıbekir Mahallesi'nde gün 

boyu zırhlı araçlarla devriye gezen polisler, Hisar Sokak'ta Tekyaşar ailesinin bulunduğu eve 

girdi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskından önce, polisler evin içine gaz bombası attı. 

Ardından eve giren polisler bu kez, aralarından Şehriban Tekyaşar (21) isimli kadının da 

bulunduğu 6 aile ferdinin feci şekilde darp ettiği etti. Yaralanan aile fertleri ambulans ile 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

  

14 Ağustos 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Hayriye Çakan, şu 

beyanlarda bulundu: “14.08.2015 tarihinde sabah saat 6.00’da evimize polisler tarafından 

baskın düzenlendi. Kar maskeli, uzun namlulu silahlarla 20’ye yakın polis kapıyı 

tekmeliyordu. Bunun üzerine kapıyı açtım. Kapıyı açmamızla birlikte evde buluna iki kızım ve 

iki oğlum ve benim başıma silah dayadılar. Çocuklarımı yere yatırmışlardı. Ardından 

evimizde bulunan bütün eşyaları dağıtıp, gelişi güzel arama yaptılar. Evimizde hiçbir şey 

bulamadılar. Aramadan sonra 15 yaşındaki oğlum Nurullah’ı gözaltına aldılar. Oğlum ne 

için götürdüklerini sorduğumdan ise bana “eylemlere katılmıştır” dediler. Evimizin 

arandığına ve çocuğumuzun gözaltına alınmasına yönelik tutulan tutanak bana imzalattırıldı 

ama kopyasını bana vermediler. Uygun olmayan bir saatte evimizin basılması, bana ve 

çocuklarıma yönelik kötü muamelede bulunmasına ve çocuğumun haksız bir şekilde gözaltına 

alınmasını kabul etmiyorum. Bu nedenle evimizi basan, bize hakaret eden polisler hakkında 

suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep 

ediyorum.” 

 

14 Eylül 2015 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, gözaltına alınan Şeyhmus Çelik’in 

(44) evine baskın düzenleyen polisin, aile fertlerine kötü muamele bulunduğu ve tehdit ettiği 

idda edildi. Çelik'in eşi Suheyla Çelik, baskın sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Polislerin 

gözleri dönmüştü. Evimizi darmadağın ettiler. Benim ve engelli çocuğumun kafasına silah 

dayadılar. Çocuğuma küfür ve hakaret ettiler. Oğlumun engelli raporu var dedim. 'Bizimde 

raporumuz silahımızdır' cevabıyla karşılık verdiler. Engelli oğluma 'Bugün babanı sonra 

seni... Size de sıra gelecek elbet' dediler. Bütün eşyalarımızı dışarıya attılar. Ağızlarına gelen 

bütün küfürleri ettiler. Onların yapmış olduğu insanlık dışıdır. İnsan insana yapmaz bunu. 

Eşimi suçsuz yere aldılar" 

 

04 Ekim 2015 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Kümbet Mahallesi'nde özel harekat 

polisi tarafından bir eve baskın düzenlendi. Ev baskınında 15 yaşındaki S.A.'yı bulamayan 

polis, o esnada evde olan anne Münevver Aysoy, amca Ferhat Aysoy ve Sehernaz Aysoy 

isimli aile fertlerini darp etti.  

 

18 Eylül 2015 tarihinde Muş’un Varto ilçesi, kırsalında savaş uçakları ile yapılan 

bombardıman sırasında yaralı olarak yakalanan HPG militanı Ayşe Topçu, yaralı halde 

askerlerin ağır taciz ve işkence uygulamalarını maruz kaldığını belirtti. Tutuklu bulunduğu 

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mektup gönderen Topçu şunları anlattı: “18 Eylül'de yaralı 

olarak ele geçtim. Ele geçtiğimde askerlerin hem sözlü hem de fiziki tacizine maruz kaldım. 

Beni buldukları yerden yaralarım olmasına rağmen sürükleyerek çıkardılar. Beni çırılçıplak 

soyup karakola götüreceklerini söylediler. Yine askerler cinsiyetçi küfürler ederek 'Bombayı 

üstüne bağlayıp patlatalım' tarzında konuşmalar yapıyorlardı. Daha sonra üzerimdeki 

elbiseleri çıkararak çıplak bir halde fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Bu sırada da fiziksel 

tacizde bulundular. Helikopterde de sözlü ve fiziki tacizleri devam etti. Muş'ta hastaneye 

götürülmem gerekirken TEM'e götürüldüm. Orada uzun süre ters kelepçeli halde bekletildim. 
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Daha sonra hastaneye götürdüklerinde herhangi bir muayene yapılmadan tekrar sorgu 

sürecine girdiler. Üç gün boyunca hiç bir sağlık personeli yanıma gelmedi. Yaralarımın 

pansumanı bile yapılmadı. Çok kirli bir odada, ellerim yatağa kelepçeli bir şekilde 

bekletildim. Askerler zaman zaman gelip burada da fotoğraflarımı çektiler, polisler ise sürekli 

doktorlara 'Bu kadın askerlerimizin katilidir' diyerek, tedavi etmelerine izin vermiyorlardı. 

Hastanede üç gün kaldım ve doğru düzgün bir tedavi yapılmadan cezaevine getirildim."  

 

24 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma 

sırasında vurularak yaşamını yitiren Serhat Doğan'ın cenazesini abluka nedeniyle dışarı 

çıkarılamaması nedeniyle, Barış Anneleri Meclisi Üyelerinin girişimleri sonucu mahalleden 

alındı. Ayhan Doğrual ve Nezire Baran isimli Meclis Üyesi kadınlar/anneler, cenazesinin 

alınması sırasında güvenlik güçleri tarafından maruz kaldıkları uygulamaları anlattı.  

Nezire Baran şunları anlattı: “Ayhan Doğrual ile birlikte Dağkapı'ya gittik. Burada yapılan 

aramanın ve kimlik kontrolünün ardından polis bize “Buraya girerseniz sizin güvenliğinizi 

almıyoruz. Başınıza bir şey gelirse sorumlusu biz değiliz” dedi. Bize bir belge imzalatıldı. 

Dört Ayaklı Minare'nin olduğu sokağın başında bekleyen onlarca özel harekat timi elleri 

tetikte başımızda bekliyordu. Çok sayıda kamera da bizi çekiyordu. Biz minarenin oradan 

mahalleye girmeyi beklerken, kadın polis bizi orada kurulmuş perdeli bir küçük yerin içine 

koydu. Başımdaki tülbentten üstümde ne varsa çıkarttırdı bana. Beni çırılçıplak soyduktan 

sonra elleriyle bana dokunarak taciz etmeye başladı. Bunun üzerine tepki gösterdim. Ama 

bana dönüp 'Benim görevim' bu dedi. …Büyük bir uğraştan sonra cenazeye ulaşabildik. 

Cenaze bir tabutun içerisindeydi, çıkarıp sedyeye koyduk. Güçlükle cenazeyi tek başımıza 

taşıdık. Gelirken yıkıntılar arasında açtığımız yoldan geçmeye çalıştık. Cenazeyi taşıyıp yüz 

metre polislerin yakınına gelince yeniden silahlar patlamaya başladı. Bizi gördükleri gibi 

hepsi silahları bize doğrultup 'Şimdi biz ne dersek onu yapacaksınız, yoksa sizi tararız' 

dediler. Sedyeyi yan çevirdik. Cenazenin ayaklarını açmamızı, kafasını kaldırmamızı istediler. 

Sonra bize yüzünü göstermemizi söylediler. Defalarca cenazeyi bize döndürtüp durdular. 

İyice baktıktan sonra yanlarına götürmemizi söylediler. Ayhan Doğrual ise şunları anlattı: 

“Cenazeyi sadece ambulans şoförüyle ambulansa taşıdıktan sonra yeniden çıplak aramaya 

maruz kaldık. Kulübede önce üzerimizde ne varsa çıkarttırdılar. Ayakkabıların astarının 

altına kadar bakıyorlardı. Bizi anadan doğma soydular, saç tellerimizin içine kadar baktılar. 

Bizi arkadan ve önden parmakla taciz ettiler" 

  

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 

 

30 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bulunan siyasi 

tutuklulardan Fatma Gökhan ve Pınar Kekik, yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle 

hastaneye götürülürken askerlerin hakaret ve şiddetine maruz kaldı. 30 Eylül günü yaşanan 

olayda, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülen tutsaklardan 

Fatma Gökhan, doktora muayene olduğu sırada kadın komutan İ.Ü., odada kalmak istedi. 

Bundan rahatsızlık duyması nedeniyle doktordan İ.Ü.'nün odadan çıkmasını isteyen Gökhan, 

önce İ.Ü.'nün hakaretlerine maruz kaldı. Daha sonra ise İ.Ü.'nün talimatıyla muayene odasına 

giren askerler, Gökhan'ı hastanenin 3'üncü kattaki muayene odasından kapıda bekleyen ring 

aracına kadar yerde sürükleyerek götürdü. Bu duruma tepki gösteren Pınar Keklik de Gökhan 

ile birlikte ring aracında darp edildi. Gökhan ve Kekik'e "görevli memura mukavemet ve 

slogan atmak" gerekçesiyle soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında alınan 

savunmaların ardından her iki tutsağa 5 günlük hücre cezaları verildi.  

 



 

 

 28 

? Kasım 2015 tarihinde Elazığ E Tipi Cezaevi'nde, bulunan Bahar Demir ve Aysel Koç 

isimli tutuklular Bayburt M Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sürgünden olayından önce Sevinç 

Sönmez, Bahar Demir, Aysel Koç ve Alev Yarar isimli tutuklu kadınların, cezaevinde 

gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi. 

 

23 Aralık 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuru yapan Aziz Tatlısoy, şu 

beyanlarda bulundu: “Eşim olan Herdem Tatlısoy, 29 Mart 2013 yılında örgüt üyeliğinden 

gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme sonucunda 7,5 yıla mahkûm edildi ve cezaevine 

gönderildi. Şuanda hükümlü olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Eşimi 

hastaneye getirmişlerdi. Hastane dönüşü kadın gardiyanlar tarafından küfürlü hakaretlere 

maruz kaldığı, çıplak aramaya tabi tutulduğunu ve tehdit vari bir şekilde ayağından şişleriz 

ve seni insan ederiz denilmiştir. Ben eşi olarak yapılan bu haksızlıklardan dolayı 

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

 

 

Çalışma Yaşamı ve Ekonomik Hakları Yönelik İhlaller 
 

07 Nisan 2015 tarihinde Maraş'ın Nurhak ilçesinde, bulunan Nurhak Lisesi'nde beden 

eğitimi öğretmenliği yapan Çilem Sakine Coşkun'a, öğrencilerin yaptığı "kardan kadın"la 

fotoğraf çektirmesi nedeniyle ve "toplum değerleri ile örtüşmeyen bir karede görüntülenmek" 

gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

 

14 Nisan 2015 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 

çalışan SES üyesi 20 hemşirenin görev yeri,  gerekçesi açıklanmayan nedenlerden dolayı 

başka bir hastaneye geçici ve süresiz olmak üzere değiştirildi. 

 

14 Nisan 2015 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli 

hemşire Sadiye Korul, hastane yönetimi tarafından gerekçesi açıklanmayan nedenlerden 

Savur Devlet Hastanesi'ne sürgün edildi. Korul’un, hastane yönetiminin rencide edici 

yaklaşımlarının maruz kaldığı belirtildi.  

 

26 Ağustos 2015 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Silvan Belediye Eşbaşkanı 

Yüksel Bodakçi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.  
 

08 Eylül 2015 tarihinde, Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya, Mardin Valiliği İl Mahalli 

İdareler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen tebligatla görevinden uzaklaştırıldı.  

  

08 Eylül 2015 tarihinde, Silvan Belediye Eşbaşkanı Yardımcısı Ayser Yapıcı görevlerinden 

uzaklaştırıldı. 

 

11 Eylül 2015 tarihinde, Cizre Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret, İçişleri Bakanlığı'nın 

talimatı ile görevden alındı.  

17 Eylül 2015 tarihinde,  Edremit Belediyesi Eşbaşkanı Sevil Rojbin Çetin, İç İşleri 

Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 

  

14 Ekim 2015 tarihinde, Batman Belediye Eşbaşkanları Gülistan Akel ve Sabri Özdemir ile 

17 Belediye Meclis Üyesi görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan DBP'li belediye 

meclis üyeleri şöyle: "M.Ali Nasıroğlu, Bayram Demir, Gülten Tangüder, Hamide Çelik, 

Hülya Baltaş, Vildan Ergül Tileği, Necmi Dilmac, Sabahat Acar, Nevaf Taş, Zehra Gönül, 
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Mehmet Kara, Burhan Şat, Nasır Taş, M. Hakki İpek, Ayhan Sevim, Ufuk Bulut, ile Balpınar 

Belde Belediyesi Meclis üyesi Cemal Erdinç, İl Genel Meclis Başkanı Emine Aslan, İl Genel 

Meclis üyeleri; Şükrü Aslan, Mehmet Salih Altun."  

 

15 Ekim 2015 tarihinde, İçişleri Bakanlığı'nın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne 

gönderdiği talimatla haklarında soruşturma başlatılan Yüksekova Belediye Ruken Yetişkin ve 

Tacettin Safalı ile Belediye Meclis üyesi Nazife Evin görevinden uzaklaştırıldı.  

 

16 Ekim 2015 tarihinde, Van'ın merkez ilçelerinden İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Aygül 

Bidav, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.  

 

28 Ekim 2015 tarihinde, Erçiş Belediye Eşbaşkanı Diba Keskin, İçişleri Bakanlığı tarafından 

görevinden uzaklaştırıldı. 

  

03 Kasım 2015 tarihinde, Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, 

Tarım Orkam Sen Genel Kadın Sekreteri Suzan Kotay hakkında, Ağrı'da düzenlenen Suruç 

katliamı protestosuna katıldığı gerekçesiyle memurluktan uzaklaştırılması kararı verildi.  

 

 

 

 


