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AÇIKLAMA 

 

 

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

yapılan bireysel başvurulardan, yerel kaynaklardan edinilen bilgilerden ve basın 

taramalarından (Milliyet, Hürriyet, Sabah, Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Özgür Gündem, 

Cnnturk, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, ETHA, DİHA, DHA, JİNHA, ANHA, 

Bianet.org, El Cezire, BBC, Yüksekova Haber, Van TV, Özgür Gün TV, T24) derlenerek 

hazırlanmıştır. 

 

Raporda yer alan bazı veriler, iddiadır. Ancak, ilgili kurum veya kişilerden, iddiaların 

aksini ispatlayacak beyan ve açıklamalar yapılmadıkça, iddialar doğru ve gerçek olarak 

kabul edilecektir. 

 

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

güncellenecektir. Rapordan çıkarılabilir veya kesinlik kazandırılarak raporda tutulmaya 

devam edilecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Kadına Yönelik Şiddet, Bir İnsanlık Suçudur! 

 

25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde Diktatörlük rejime karşı Özgürlük 

mücadelesi veren Mirabel Kardeşlerin tecavüze uğrayarak katledilmelerinin ardından, 1999 

yılında 25 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından  ‘’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma 

Günü’’ olarak kabul edilmiştir. 

 

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

kalmaktadırlar.  Kadınlar erkek ve devlet işbirliğiyle, eve kapatılarak aile kurumuna 

hapsedilmekte, kamusal alandan dışlanarak varlıkları yok sayılmakta, siyasete katılımları 

ayrımcı politikalarla engellenmektedir. Bu nedenle kadınlar tarih boyunca eşitsizliğe, baskıya, 

şiddete karşı mücadele vermektedir. Kadınların örgütlü mücadelesiyle yaşamda ve yasalarda 

her türlü ayrımcılığın son bulması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla “Kadınlara 

Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme” (CEDAW) ile her türlü şiddetle 

mücadele konusunda taraf devletlere belli standartlar getiren ve sorumluluklar yükleyen 

“İstanbul Sözleşmesi” yürürlüğe girmiştir.  

 

Ancak Türkiye’de kadınlara yönelik yaşanan hak ihlalleri, yasal düzenlemelerin kadınları 

korumaya yetmediğini ve uluslar arası sözleşmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini 

göstermektedir.  Siyasal iktidarın ve medyanın cinsiyetçi dili kadına yönelik ayrımcılığı 

beslemekte ve şiddeti adeta normalleştirmektedir. Kadınların yaşamına ve kararlarına karşı 

“mırıldanma”yı kendine hak gören eril zihniyet, kadını her türlü saldırının hedefi haline 

getirmektedir. Yargıya intikal eden kadınlara yönelik şiddet ve cinayet davalarında hala “iyi 

hal”, “haksız tahrik” indirimleri uygulanmakta, özellikle çocukların mağduru olduğu tecavüz 

davalarında, “rıza” faktörü tartışılmakta ve erkek failler yargı eliyle ya cezasız kalmakta ya 

da olması gerekenden daha az cezaya çarptırılmaktadır. Bu cezasızlık hem adalete olan güveni 

zedelemekte hem de kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin artmasına sebebiyet 

vermektedir. 

 

25 Kasım 2015 ile 25 Kasım 2016 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

1 (bir) yıllık Kadına yönelik Şiddet Raporu’muzda yer alan tespitlere göre; 94 kadın güvenlik 

güçlerinin ya da failin erkek olduğu aile içi ve toplumsal yaşamda maruz kaldıkları saldırılar 

sonucunda yaşamını yitirmiştir. En az 39 kadın maruz kaldığı şiddet nedeniyle yaralanmış ve 

ilgili mercilere başvuru yapmıştır. Yine en az 26 kadın gözaltında, gözaltı yerleri dışında ve 

cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır. 

 

2015 yılının Temmuz ayında Bölgemizde başlayan çatışmalı süreç ve ardından ilan edilen 

sokağa çıkma yasakları bölge halkına adeta yaşamayı yasaklamıştır. Bu yasaklar süresince, 

yüzlerce sivil insan yaşamını yitirmiş, yaralanmış, işkence ve kötü muameleye maruz 

kalmıştır. Süresi ve sınırı belli olamayan ve gece gündüz kesintisiz devam eden sokağa çıkma 

yasakları ile yurttaşların barınma, beslenme, sağlık, eğitime ulaşmalarını imkânsız kılmış ve 

insanlar adeta ölüme terk edilmiştir. Çatışmalı süreçten kaynaklı olarak yaratılan 

mağduriyetlerin başında kadınlara ve çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen hak ihlalleri 

yer almaktadır. Bu dönemde öldürülen kadınların bedenleri kolluk kuvvetlerince teşhir 

edilmiş, cesetleri günlerce sokak ortasında bekletilmiş, cenaze törenlerine ailelerin katılımı 

engellenmiş, yasaklı ilçelerin sokakları ile evlerin duvarlarına cinsiyetçi yazılamalar 

yapılmıştır.   
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Türkiye’de OHAL ilanı ile hukukun askıya alındığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. 

Gözaltı sürelerinin 30 güne kadar uzatılması, 5 gün avukat ile görüş yasağı, dosyalara konulan 

gizlilik kararları kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etmiştir. Gözaltı birimlerinde ve 

cezaevlerinde kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen çıplak arama uygulaması, işkence ve 

kötü muamele hat safhaya ulaşmıştır. Cezaevlerinde nakiller sırasında kadın mahpuslara 

yönelik olarak gerçekleştirilen ihlaller gün geçtikçe artmaktadır. Hasta mahpusların en temel 

insan hakkı olan yaşam hakları insan onuruna bağdaşmayacak şekilde cezaevlerinde 

tutulmaları nedeniyle ihlal edilmektedir.  

 

Seçilmiş Belediye Eş başkanları ile milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanması, 

demokratik siyaset yapma olanağını ortadan kaldırmıştır. Eş Başkanlığın hedef alınarak 

soruşturmaların başlaması, kadın kazanımlarını yok etmeyi hedeflemektedir.  

 

OHAL KHK’sı ile kapatılan 370 Sivil Toplum Kuruluşu’nun önemli bir bölümünü kadın 

dernekleri oluşturmaktadır. Dernek kapatmalarıyla kadın örgütlülüğü ve mücadelesi hedef 

alınmıştır. Derneklerin kapatılma kararı, İfade ve örgütlenme özgürlüğü hakkının ihlali 

niteliğinde olup Türkiye’nin taraf olduğu BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa 

İnsan hakları sözleşmesine aykırıdır.  

 

Sonuç olarak diyoruz ki; 

 

 Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için toplumsal alanda çalışmalar 

yapılmalı, kadına yönelik şiddeti meşru gösteren politikalara son verilmelidir. 

 Kadına yönelik şiddetin sona ermesi amacıyla, yapılacak tüm çalışmalarda kadın 

kurumları ile insan hakları örgütlerinin önerileri doğrultusunda yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. Politikaların hayata geçirilmesi için ilgili tüm kadın ve sivil toplum 

örgütleriyle işbirliği yapılmalıdır.   

 Gözaltı birimleri ile gözaltı yerleri dışında kadına karşı gerçekleştirilen işkence, cinsel 

işkence ve kötü muamele uygulamalarına son verilmelidir. 

 Kadın cinayeti suçunu işleyen faillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 

cezalandırılması için yasal değişiklik yapılmalıdır. 

 Kadına karşı gerçekleştirilen taciz, tecavüz, katliam dosyalarında haksız tahrik, iyi hal 

indiriminden vazgeçilmeli, soruşturmaların etkin yürütülebilmesi için, kadının beyanı 

esas alınmalıdır. 

 Medyanın dili cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerden arınmalı, kadına yönelik her türlü 

şiddet kınanmalıdır. 

 OHAL uygulamasına son verilmelidir. OHAL gerekçesi ile derneklerin kapatılma 

kararları geri alınmalıdır.  

 OHAL gerekçesiyle düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına, örgütlenme özgürlüğü 

hakkına, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkına, toplantı ve gösteri yapma hakkına, basın 

özgürlüğüne dokunulmamalıdır.  

 Seçilmiş Belediye eş başkanları ile milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır. 

 

Biz insan hakları savunucuları, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurguluyor, 

kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcı politikalar sonlanana dek mücadelemize kararlılıkla 

devam edeceğimizi ifade ediyoruz. 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) DİYARBAKIR ŞUBESİ - KADIN KOMİSYONU 
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  ÖLÜ YARALI 

 

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

YARGISIZ İNFAZ (Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar)  21 19 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralanlar 2  

Silahlı Çatışmalar Sırasında Ölen ve Yaralananlar 8 6 

Sınır Hatlarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalar 8 3 

Kuşkulu Kadın Ölümleri 9  

 

Kadın İntiharları 

İntihar 8 

Teşebbüs 3 

 

Aile İçi Şiddet 

Ölü 28 

Yaralı/Şiddet 9 

Cinsel istismar 1 

 

Toplumsal Alanda Şiddet 

Ölü 10 

Yaralı/Şiddet 2 

Cinsel istismar 2 

 

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 11 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 9 

Cezaevlerinde İşkence 6 

 
 

 



 

 

 7 

 
 
 

KADINLARIN YAŞAM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 

YARGISIZ İNFAZ 
(Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına Uymama) 

 
Polis ve Jandarma tarafından öldürülenler ve Yaralananlar 

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

Mahallesinde güvenlik güçleri tarafından 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 harekât 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 harekât 

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 tarafından 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.  

 

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.  

 

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.  
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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 harekât 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 harekât 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.  

 

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

sırasında, özel harekât 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. 
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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.  

 

01 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

Yafes Mahallesinde bulunan bir eve, güvenlik güçleri tarafından atılan top mermilerinin 

isabet etmesi sonucu Hediye Erden (50) isimli kadın, toplardan saçılan şarapnel parçasının 

vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Uzun süre bulunduğu evden çıkartılamayan Erden, 

kan kaybından yaşamını yitirdi.  

 

05 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Karşıyaka Mahallesinde zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu DBP PM Üyesi Sêvê 

Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır, KJA Aktivisti Fatma Uyar isimli kadınlar 

yaşamını yitirdi.  

 

06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından atılan bir top mermisinin Nur Mahallesi'nde bulunan bir 

eve isabet etmesi sonucu, Hüsniye Bağdur ve Hezni Dadak isimli kadınlar ağır şekilde 

yaralandı.  

 

09 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu, karın 

bölgesine şarapnel parçası isabet eden Rahime Göral isimli genç kadın yaralandı. 

 

19 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, DBP Bağlar ilçe Eşbaşkanı Reyhan 

Kavak sırtından vurularak ağır yaralandı. Kavak'ın Sur ablukasına ara verildiği 11 Aralık 

2015 tarihinde ilçeye gittiği ve yasağın tekrar uygulanmaya başlamasından kaynaklı ilçeden 

çıkamadığı öğrenildi. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 

güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, Helin Öncü (20) isimli kadın yaralandı. Abluka 

nedeniyle hastaneye götürülemeyen Öncü için, AİHM’e tedbir alınması başvurusunda 

bulunuldu. Alınan tedbir kararı ile Öncü, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.  

 

19 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, zırhlı polis araçlarından açılan ateş 

sonucu Dılşah Ak isimli kadın ve yanında bulunan kızı Sevgi Ak (10) yaralandı. Olay yerine 

gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Dılşah Ak yaşamını yitirdi. Bacağından 

yaralanan Sevgi Ak, ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 21 

Şubat 2016 tarihinde, Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada “19/02/2016 Cuma günü 

güvenlik tedbiri görevini icra eden bir zırhlı aracımızda oluşan teknik bir arızadan dolayı 

ateşleme mekanizması harekete geçmiş, olay sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 

bir vatandaşımız da yaralanmıştır.” denildi. Açıklamanın devamında, olay ile ilgili adli ve 

idari soruşturma başlatıldığı ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. 
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19 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, ilçede mahsur kalan Fatma Ateş (55) isimli kadın, isabet eden şarapnel parçaları ile 

ağır yaralandı. Saatler sonra ambulansın bulunduğu yere getirilen Ateş, götürüldüğü 

hastanede iç kanama ve kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.  

 

18 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Et Balık 

Kurumu Caddesi'nde yürüyen 1'i kadın 3 kişiyi durduran polis, 3 kişiyi yüzükoyun yere 

yatırdı. İsminin Rukiye olduğu belirtilen kadın, yerde uzandığı sırada polis tarafından açıldığı 

iddia edilen ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Barbaros Mahallesi'nde güvenlik güçleri tarafından tank atışları ile gerçekleştirildiği 

iddia edilen bombardımanda, evlerinin bahçesine top mermisinin isabet etmesi sonucu aynı 

aileden Abuzeyit Tan isimli yurttaş ile Zeynep Tan ve Meryem Tan isimli kadınlar yaralandı. 

Aynı mahalledeki başka bir evde ise, Zülfiye Şalk (70) isimli kadın vurularak yaşamını yitirdi. 

Şalk’ın 2 yaşındaki torunu Esra Şalk ile Abdulkkerim, İsmail, Çiçek, Sami ve Meryem Şalk 

isimli aile üyeleri ise ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından 

Batman’a sevk edilen Esra bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak 

Mahallesi'ndeki evine top mermisi isabet eden Behiye Erener (45) isimli kadında vurularak 

ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 

yaşamını yitirdi. 

 

10 Nisan 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, devriye gezen zırhlı araçlardan 

etrafa rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu, evinin penceresinden giren kurşunun koluna 

isabet etmesi sonucu Diri Özses (54) isimli kadın yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne 

götürülerek tedavi edilen Özses, daha sonra taburcu edildi. 

 

18 Nisan 2016 Van Merkez İpekyolu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde bulunan Van Gölü 

Endüstri Meslek lisesi yakınında çıkan çatışmada 2 Özel Harekat polisi yaralandı. 

Yaralanan polislerden Abdullah Delibaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdi. Çatışmanın ardından mahalledeki özel harekât polisleri tarafından bir eve baskın 

düzenlendi. Baskında polis tarafından açılan ateş sonucu Remziye Bor isimli 7 aylık hamile 

kadın, göğsüne ve boynuna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Bor, Van 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 

alındı. Bor ile konuşan Avukat Necmettin Çoruh, şunları belirtti:"Polislerin kendisine iki el 

ateş açtığını, hamile olduğunu söylemesine rağmen yerdeyken boynuna bir el daha ateş 

açıldığını söyledi." Bor’un 7,5 aylık olan bebeği Neval 25 Nisan 2016 tarihinde, sezaryenle 

alındı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutularak 

tedavisine devam edilen Bor, 17 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.  

 

01 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. 

Sokak'ta özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod 

isimli HPG militanı Mahmut Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekât 

timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser 

Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı belirtildi. Adil Gür'ün küçük 

yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi gözümüzün 

önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün 

de ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu.  
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18 Temmuz 2016 tarihinde Hakkâri Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde, 

yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ot biçen çocuklarına eşi ile birlikte kahvaltı götüren 55 

yaşındaki Sürmi İnce isimli kadın, askerler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu 

vurularak ağır yaralandı. Eşi tarafından yapılan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 

yaralı kadın, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

 

18 Ağustos 2016 tarihinde Muş iline bağlı Sunay Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet 

Caddesi'ndeki Barutçu Apartmanı'na özel harekât polisleri tarafından baskın düzenlendi. 

Elazığ Üniversitesi öğrencisi olan Kübra Barutçu'nun hakkında yakalama kararı olduğu 

gerekçesiyle düzenlenen baskında ev didik didik arandı. Yapılan aramanın ardından gözaltına 

alınan kızı Barutçu’yla birlikte gitmek isteyen anne Melahat Barutçu ile polisler arasında 

yaşanan tartışmada, polisin silahının ateş alması sonucu Barutçu göğsünden yaralandı. 

Barutçu, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

 

04 Ekim 2016 tarihinde Bitlis iline bağlı Çobansuyu köyü çevresi ve kırsal bölgeler, akşam 

saatlerinde savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu.  Yapılan bombardıman sırasında, 

köyün yaklaşık 500 metre ilerisindeki bahçelerinde bulunan köy sakinlerinden Radife Erdemir 

isimli bir kadın bombardımanda yaşamını yitirdi.  Abdulbaki Bizans isimli bir köy sakini ise 

yaralandı. 

 
Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölenler ve Yaralananlar 

 

06 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Sur Mahallesi Çalı Sokak'taki evinde kalp krizi geçiren Zerin Uca (22) isimli 7 

aylık hamile kadın, 112 Acil Servis ambulansının 1,5 saat geç gelmesi nedeniyle yaşamını 

yitirdi. Uca'nın ailesinin ambulansa geç geldiği için tepki göstermesi üzerine sağlıkçılar 

aileye, "Polis arama noktalarında tuttu o yüzden geç kaldık" yanıtını verdi. Yaşamını yitiren 

Uca'nın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

10 Mayıs 2016 tarihinde Van’ın Muradiye ilçesinde, rahatsızlanarak İlçe Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorlar tarafından "Bir şeyi yok" denilerek evine yollanan 9 

yaşındaki Filiz Turgal, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.  Çocuklarının ihmal sonucu 

yaşamını yitirdiği iddiasında bulunan aile fertleri, Filiz'in doktorlar tarafından ayakta 

muayene edilerek, "Bir şeyi yok" denilip bir şurup yazılarak, gönderildiğini öne sürdü.  

 
Silahlı Çatışmalar sırasında Ölen ve Yaralananlar 

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

sırasında, çatışma seslerinden etkilenen Âmine Duman (70) isimli kadın fenalaştı. Abluka 

nedeniyle hastaneye götürelmesine izin verilmeyen Duman, yaşamını yitirdi.  

 

23 Aralık 2015 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde,  ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, nerden açıldığı belli olmayan ateş sonucu evinin bahçesinde 

buluanan Necmi Kılıç (70) ve kızı Sabahat Kılıç (34) vurularak yaşamını yitirdi. Necmi 

Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç (50) ise ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisine 

devam edilen Kılıç, 06 Ocak 2016 tarihinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
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28 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenen Kumru Işık (85) isimli kadın, fenalaşarak kalp krizi 

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. 

 

03 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 

bir eve, nerden ve kim tarafından atıldığı belli olmayan bir top mermisinin ibaset etmesi 

sonucu, Melek Alpaydın (28) isimli kadın yaşamı yitirdi.  

 

08 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Anıtpark civarında 

evinden işe giden Gurbet Yıldırım isimli kadın, eline ve bacağına isabet eden kurşunlarla 

yaralandı. KYK'ye bağlı Muazzez Tümer Kız Öğrenci Yurdu'nda Ayşe Nur Polat (23) isimli 

öğrenci ise, yurdun camından içeri giren merminin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, Cudi Mahallesi'nde çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Leyla Elsuyu (85) 

isimli kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında, çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Narınç Kızıl (52) isimli kadın kalp krizi 

geçirerek yaşamını yitirdi.  

 

14 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi Yayla Sokak'ta yaşayan 

Mehmet ve Emame çiftinden 4 gündür (10 Ocak 2016 tarihinden bu yana) haber alamayan 

komşuları, çiftin evine gitti. Kapısı kırılarak girilen evde, Şahin çifti katledilmiş halde 

bulundu. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Selim Gezginci, şu 

beyanlarda bulundu: “14 Aralık 2015 tarihinde Dargeçit’in Sofa mahallesinde, geçim 

kaynağımız olan hayvanlarımıza yem vermek üzere, güvenlik gerekçesiyle komşumuz olan 

Murat Demir’in evinde kalıyorduk. Eşim Sacide bu evden çıkarak annem Hatice ile birlikte 

hayvanlara yem vermeye giderken sol elinde tuttuğu beyaz bayrağa rağmen, doğrudan 

taranıyorlar. Bu taramanın nereden ve kimden geldiğini bilmiyoruz. Eşim sol kolundan 

vuruluyor. Kaburgaları kırılıyor. Akciğer zedeleniyor. Tek mermi ile kol ve omuz arasındaki 

bölümün tamamı parçalanıyor. Bu nedenle sol kolu bir bütün olarak kesildi. Yaklaşık 20 gün 

Dicle Üniversitesinde tedavi gördü. Annemi Midyat Devlet Hastanesinde 5 gün boyunca hiç 

kimse ile görüştürmediler. Bu taramada, annem ise arkasından gövdesinin sol tarafından 

yaralanıyor, bir böbreği ve dalağın bir kısmı alındı. Yemek borusu zedelendi. Annem yaklaşık 

17 gün Midyat Devlet Hastanesinde kaldı. Eşim ve annem sabah saat 08.00 civarında 

yaralanıyorlar. Ambulansı babam arıyor. Ambulans gelmiyor. “hastanızı siz getirin” 

diyorlar. Babam el arabasıyla eşimi yaklaşık 500 metre mesafede bulunan mezarlığın 

karşısına kadar taşıyor. Zırhlı araçtan eşimin el arabasından yere indirilmesi için anons 

yapılıyor. Babam mecburen onu yere indiriyor. Gelip eşimin üstünü aradıktan sonra onu 

hastaneye 10.00 gibi önce Dargeçit hastanesine götürüyorlar. Babamı alıp, emniyette 

götürüyorlar. Babamın gidip annemi almasına izin vermiyorlar. Emniyette babamın ifadesi 

alınıyor. Sonra babam dönüyor. Aynı şekilde annemi el arabasına kadar getiriyor. Annemin 
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üstü de aynı şekilde aranıyor. Ancak saat 12.00 gibi hastaneye ulaştırabiliyorlar. Amcam 

elinde beyaz bayrakla babama eşlik ediyor, ateş edilmesin diye. Ama annemi alırken amcamın 

babamla gitmesine kolluk kuvvetleri izin vermiyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı 

talep ediyorum.”  (İHD Diyarbakır Şubesi) 

 

15 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

sırasında çıkan çatışmalarda, 8 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Zübeyde Alkış (45) isimli 

kadın, penceresinden içeri seken şarapnel parçaları sonucu kafasından yaralandı.  

 

03 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit 

Caddesi'nde patlayıcının imha edildiği sırada kopan parçaların isabet etmesi sonucu, Leyla 

Geçgen isimli yurttaş yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgen, tedavisinin 

ardından taburcu edildi.  

 

Sınır Hatlarında öldürülenler ve yaralananlar 
 

14 Şubat 2016 tarihinde, TSK tarafından, Rojava bölgesinde bulunan Ezaz kırsalına obüs 

atışlarıyla bombardıman yapıldı. ANHA’nın geçtiği habere göre, Bombardıman sonucunda 

Meryemîn köyünde Fatme Qasim isimli bir kadın yaşamını yitirdi.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde, Rakka’dan gelerek Türkiye sınırına geçmek isteyen bir gruba, 

Türkiye askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Qutna Îbrahîm (70) ile kızı Nehla 

Ehmed (30)  yaralandı. Ayağından yaralan anne ile karnında yaralanan kızının Roj 

Hastanesi'nde götürülerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

28 Haziran 2016 tarihinde, Rojava’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çocuk ve kadınların 

bulunduğu bir gruba, Türkiye askerleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu,  7 yaşında 

bir çocuk ile 7 kadın yaşamını yitirdi. 14’ü çocuk olmak üzere 16 yurttaş ise yaralandı. 

Yaşamını yitirenlerin ve yaralananların isimleri öğrenilemedi. 

 

27 Eylül 2016 tarihinde, Rojava bölgesinden Serekaniye kantonundan sınırı geçerek Türkiye 

geçmek isteyen Şaha Cedan isimli kadın ve Xelef Ehmed (4) ve Şehed Mecid Ehmed isimli 

çocuklarına, Türk askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 2 çocuk yaşamını 

yitirirken, anneleri ağır yaralandı. 

 
Kuşkulu Kadın Ölümleri 

 
05 Aralık 2015 tarihinde Hakkâri'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. 

 

11 Şubat 2016 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi Çay 

Mahallesi'nde Funda Ölçü (30) isimli kadının evinde temizlik yaptığı sırada yerini değiştirdiği 

av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. İddialara göre, ailesini ziyaret 

etmek üzere gittiği Kozluk'tan annesiyle birlikte Veysel Karani'ye dönen Ölçü, evinde 
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temizliğe başladı. Annesi ve eltisinin evde bulunduğu esnada dolabın üstünde bulunan av 

tüfeğini yerinden kaldıran Ölçü, tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. 

 

24 Şubat 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Hellaç köyünden geçen derede bir 

kadın cenazesi bulundu. Kadının cansız bedenini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. 

Olay yeri incelemesinin ardından Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadının 

üzerinden kimlik çıkmadı.  

 

20 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesi Kırkküren köyünde, Maide Çetin isimli 

kadına ait ceset mısır tarlasında bulundu. Diyarbakır’da ikamet eden ve Harran Üniversitesi 

öğrencisi olan Çetin, 9 ay önce Mardin’in Savur İlçesi Kırkküren Köyü’nde yaşayan Bayram 

Çetin ile evlendi. 6 aylık hamile olan Maide Çetin’in, mısır tarlasında pompalı tüfekli intihar 

ettiği ileri sürüldü. Aile kızlarının intihar edebileceğini ihtimal vermediklerini söyleyerek, 

intihar iddialarını yalanladı. 

 

29 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 

evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan İpek Yol (25) isimli kadın, evinin damında silahla 

vurulmuş halde ölü bulundu. Sahur vakti meydana gelen olayın intihar olduğu iddia edilirken, 

silah sesini duyan aile hemen ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının 

yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anestezi bölümünde 

çalıştığı öğrenilen İpek Yol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

14 Temmuz 2016 tarihinde Siirt ili Barış Mahallesi'nde yurttaşlar yoğun koku gelen eski su 

deposuna baktıklarında kimliği belirlenemeyen bir kadına ait cenaze olduğunu gördü. Haber 

verilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine geldi. İnceleme yapan nöbetçi 

cumhuriyet savcısı ise cenazenin bütünlüğünün bozulmaması için su deposunun duvarlarının 

yıkılarak çıkarılmasını istedi. Ekiplerce su deposuna ait duvar yıkıldıktan sonra çıkarılan 

cenaze, kimlik tespiti için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 

16 Ağustos 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesi Karataşlar Mahallesi Sahil Yolu 3. İskele 

civarında Sevda Yürekli (23) isimli genç kadın ölü bulundu. Sabah saatlerinde çevredeki 

yurttaşlar tarafından fark edilen ve gölden çıkarılan Yürekli, olay yerine çağırılan sağlık 

ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 
11 Ekim 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde, 23 yaşındaki 

Nurşen Padak, isimli kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Sabah saatlerinde ailesi ile 

birlikte tandır evinde kahvaltı yaptığı belirtilen Padak'ın kahvaltı sonrası evin mutfağına 

gittiği ve uzun süre gelmediğini belirten komşuları, Padak'ın gelmemesi üzerine annesinin 

mutfağa gittiğini ve burada Padak'ın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştığını iddia etti. 

Padak'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

 
Kadın İntiharları 

 
19 Mart 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, F.G. (28) isimli kadın kendini iple 

asarak intihar etti. F.G., olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

22 Mart 2016 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde, köprüye çıkan A.Ç. isimli kadın, 

intihar teşebbüsünde bulundu. Psikolojik bunalım sonucu köprü korkuluklarına çıkarak intihar 
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etmek isteyen kadın, olay yerinde bulunanlar tarafından ikna edildi. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

 

28 Mart 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, Emine Kaçar (90) isimli kadın, tavana 

astığı iple intihar etti. Kaçar olay yerinde cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

 

06 Nisan 2016 tarihinde Batman ili Kozluk ilçesinde, 9 ay önce görücü usulü ile evlenen 

Zeynep E. (23) isimli kadın, evinde kendini tavana asarak intihar etti. Olaya ilişkin savcılık 

tarafından soruşturma başlatıldı.   

 

24 Nisan 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesinde, intihar ettiği öne sürülen 6 aylık 

hamile Hacer Taş (20) isimli kadın ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Taş eşi ve eşinin 

ailesi tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Taş’ın intihar olayından hemen önce ailesini 

aradığını söyleyen hala Şükriye Boz, şunları anlattı: “Annesini ve kız kardeşini aramış, ‘Beni 

dövdüler, çenem oynuyor yemek yiyemiyorum. Beni kurtarın buradan, ben burada kocam, 

kayınpederim, kaynanam tarafından dövülüyorum, aç bırakılıyorum, yemek vermiyorlar’ 

demiş, sonrada telefonu birden kesilmiş.”  
 

27 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, Ş.K. (55) isimli kadın, Fırat Nehri 

üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Suda 

boğulmak üzereyken çevredekilerin yardımı ve itfaiye, sağlık ekipleri ile polis ekipleri 

tarafından kurtarılan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 

21 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, 14 Nisan Mahallesi'nde yaşayan 

Nejla Çetin'in (23) isimli kadın, evde asılı bulundu. Bir çocuk annesi genç kadının cenazesi, 

İlçe Devlet Hastanesi'nin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

 

13 Temmuz 2016 tarihinde Urfa Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Mahmut Yıldız üst 

geçidine çıkan 35 yaşındaki Basire Doğan isimli kadın, intihar girişiminde bulundu. 

Belirlenemeyen nedenle üstgeçide çıkan kadın, aşağı atlayarak ağır yaralandı. Doğan, 

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.  

 

05 Ağustos 2016 tarihinde Adıyaman ili Besni ilçesinde, Besni İlçe Hastanesinde görevli 

hemşire Esra Kaygısız (21), Erdemoğlu Mahallesinde bulunan 4. kattaki evinin balkonundan 

atlayarak intihar girişimde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaygısız, tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 

17 Ekim 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesine bağlı Germen (kırsal) Mahallesi’nde, 

Sevim K. (20) isimli kadın bilinmeyen bir sebeple av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. 

Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç 

kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

17 Ekim 2016 tarihinde Urfa ilinde Viranşehir ilçesine eczacı olduğu öğrenilen Yasemin 

E. (44), bilinmeyen bir nedenden dolayı evde iple kendini tavana asarak ihtihar etti. Öğle arası 

eve giden kocası tarafından bulunduğu ileri sürülen Yasemin E.’nin sağlık ekipleri tarafından 

yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

http://www.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/saglik/
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Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 
 

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. 

 

05 Şubat 2016 tarihinde Antep ilinde, Düztepe Mahallesi'nde bir evi basan Yusuf Taş isimli 

şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi Tuba Taş (21) ile barışma ve bir araya gelme talebini 

iletmek üzere, Tuba Taş’ın teyzesi Şenel Çakmak’ın evine gitti. Burada red cevabı alan Yusuf 

Taş, eşi Tuba Taş, teyzesi Şenel Çakmak ve evde bulanan Ahmet Çakmak (16), Duran Taş 

(23) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi, yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Taş, olay 

yerinden kaçtı. Polis tarafından aranan Taş’ın amcası Mustafa Taş (45), eşi Gülay Taş (44) ile 

çocukları Türkan (20), Furkan (16) ve Gül (14) ise evlerinde ölü bulundu. Amca Taş ve 

ailenin aranan şahıs tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. 

 

09 Şubat 2016 tarihinde Urfa Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde, 

Selma Kiraz (33) isimli kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kadının eşi tarafından darp 

edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 10 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; 11 yıldır 

evli olan Selma Kiraz'ın çocukları olmadığı için eşi İsmail Kiraz, kuma getirerek birlikte 

yaşamaya başladı. Selma Kiraz, 9 Şubat'ta yaşamını yitirirken, İsmail Kiraz, eşinin eceli ile 

öldüğünü belirtip mahalle mezarlığında toprağa verdi. Selma Kiraz'ın yaşamını yitirmesi 

ardından çift arasındaki geçimsizlik ve kuma olayını öğrenen jandarma, Selma Kiraz'ın 

yaşamını yitirmeden önce darp edildiğini tespit etti. Bunun üzerine 09 Mart 2016 tarihinde 

gözaltına alınan İsmail Kiraz, cinayeti itiraf etti. 

 

03 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Cami Mahallesi'nde ikamet eden 

Samiye Özer (21), eşi Eyüp Özer tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Karın, kol ve 

bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Samiye Özer, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği belirlendi.  

 

08 Mart 2016 tarihinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, H.K. adlı şahıs, ailesinin 

yanında yaşamaya başlayan eşinin kaldığı köye giderek, eşinin kardeşleri Şükran Durmaz (20) 

ve Hediye Durmaz (18) ile 5 yaşındaki kızı Arjin'i katletti. Katliam sırasında evde bulunanlara 

da ateş açan H.K., 12 yaşındaki H.D. ile 2 yaşındaki A.K. isimli çocukları da  ağır yaraladı. 

Katliamın ardından evde bulunanları da bir süre rehin alan H.K., gözaltına alındı.  

 

10 Mart 2016 tarihinde Antep ilinde, kız kardeşi Ayşe Ş.'nin evine diğer kardeşleriyle 

birlikte giden İ.Ş. ile kız kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma 

kavgaya dönüşmesi ardından, İ.Ş. belinden silahı çekerek kız kardeşine ateş etti. Ayşe Ş. Olay 

yerinden yaşamını yitirdi.  

 

28 Mart 2016 tarihinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesinde, 

Halil İbrahim Kızılkaya (42) isimli kişi, aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı 

iki çocuk annesi ve özel güvenlik görevlisi eşi Neslihan Kızılkaya’yı (31), ekmek bıçağı ile 

boğazını keserek öldürdü. Ardından bıçağı göğsüne saplayan Halil İbrahim Kızılkaya, intihar 

girişiminde bulundu. 
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11 Nisan 2016 tarihinde Antep ilinde, gördüğü şiddet nedeniyle başvurduğu mahkemeden 

eşi Ferit Coşkun hakkında "Evden uzaklaştırma" kararı aldırtan 3 çocuk annesi Filiz Coşkun, 

sabah saatlerinde eşi tarafından katledildi. 

 

13 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, D. Uğur (21), eşi Ömer Şerif 

Uğur'un bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen ambulans ile Selahattin Eyyubi Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Edinilen bilgilere 

göre; 6 yıldır evli olan genç kadın eşinden gördüğü şiddet üzerine annesinin evine gitti. 

Saldırgan eş, kimsenin evde olmadığı bir saate eve gelerek 1 çocuk annesi Uğur'a bıçakla 

saldırdı.  

 

05 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak ilinden, yaşadığı sağlık sorunlarından 

dolayı tedavi olmak için gittiği Diyarbakır ilinde, 16 Nisan 2016 tarihinde eşi tarafından 

alınarak Cizre’ye getirildiği belirtilen 2 çocuk annesi Afife Olcay'dan bir daha haber alınmadı. 

20 Nisan 2016 tarihinde telefonla aranan aileye, Olcay’ın cenazesinin Malatya Adli Tıp 

Kurumu'nda olduğu belirtildi. Malatya’ya giden ve kızlarının cenazesini teşhis eden aile, 

Olcay'ın cenazesinin Şırnak ili Çavuş köyünde bir çoban tarafından bulunduğunu öğrendi. 

Köy yakınlarında vahşice katledilen Olcay'ın ortadan kaybolan eşi Mehmet Olcay'ın 

bulunması için arama başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

31 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Başkale ilçesinde, 6 ay önce evlendiği Zafer 

Çobandede’den şiddet gördüğü için ailesinin evine yerleşen Sibelcan Çobandede (22) isimli 

kadın, kaldığı eve gelen eşi Zafer Çobandede tarafından silahla vurularak katledildi. 

 

Antalya ilinde Abdullah Gezici ile evlenen Emine Gezici, Erzincan ili Tercan ilçesine 

yerleşti. 10 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Gezici, hem eşinin hem de eşinin 

ailesi tarafından işkenceye maruz kaldı. Komşuları tarafından jandarmaya haber verilmesi 

üzerine hastaneye kaldırılan Gezici, ailesi tarafından Antalya'ya getirilerek Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uğradığı şiddet nedeniyle kolu, bacağı kırılan ve 

başından yaralanan Gezici, kayınpederi tarafından kafasına kürekle vurulduğunu, ahıra 

kapatılarak aç ve susuz bırakıldığını, burnunun bıçakla kesilmek istendiğini söyledi. Olayın 

jandarmaya yansıması ardından gözaltına alınan Abdullah Gezici, tutuklandı. 

  

15 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Kovancı İlçesi  Bahçelievler Mahallesi 3 çocuk 

annesi Serpil Sağır, tartıştığı eşi Ali Kaya Sağır tarafından ekmek bıçağı saldırıya maruz 

kaldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ağır yaralı kadın, 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Kaya Sağır ise, cinayetin ardından intihar etti.  

 

29.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan N.D., şu beyanlarda 

bulundu: “3 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Eşimin ikinci evliliği ilk eşinden boşanarak 

benimle resmi nikâhlı evlendi. Evlendiğimiz günden beri şiddet ve kötü muamele görüyorum. 

Eşim, oruspu, dansöz gibi kadını aşağılayan sözler kullanıyordu. Bana devamlı sözlü şiddet 

ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Eşim Mardin Artuklu’ya bağlı Gülağaç mahallesinde imamlık 

yapıyor. Evimle ve çocuklarımla ilgilenmiyor. Yemeğimi döküyor, televizyon kablosuna kadar 

kesiyor. Sürekli beni evden kovuyor ve tehditler yapıyor. Öldürürüm seni diyor. Babanın evine 

git diyor. Eve gelmiyor sadece cinsel anlamda birleşme olduktan sonra ayrı odaya geçiyor. 

Benden ters ilişki istiyor. İzin vermediğimde dövüyor ve aybaşıyken ve loğusa dönemlerinde 

benle ilişkiye giriyor ve zorluyor. Bu duruşundan dolayı kadınsal hastalıklarım olmuştu ve 
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rahmimi baktırmak zorunda kaldım. Buna rağmen o dönem yine ilişkiye girdi. Ailesi de beni 

istemiyor ve sürekli beni tehdit ediyorlar. Eşimin babası ve ağabeyi beni taşlarla ve sopalarla 

vurdular. Darp raporu aldım. Eşim bana boşanma davası açtı. Mağdurum, ailem de beni 

istemiyor ve boşanma diyorlar. Bir hafta Mardin konuk evinde kaldım. Çocuklarımın 

psikolojisi bozuldu. Eve geri dönmek zorunda kaldım. Ailemin yanındayım. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 

 

18 Temmuz 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, Mehmet Altundere (70) isimli 

şahıs, tartıştığı kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdü. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 

ikamet eden ve eşi öldüğü için ikinci evliliğini yapan Mehmet Altundere (70), tartıştığı 

eşinin Mardin'in Savur ilçesindeki babaevine gitti.  Altundere, burada yeniden tartışma 

çıkması üzerine Kayınbabası İsa Akbaş, Kayınvalidesi Şehriban ve baldızı Nadire'yi silahla 

vurdu.  Ağır yaralanan 3 kişi,  Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı. 

 

22 Temmuz 2016 tarihinde Van ili Başkale ilçesinde, Berivan Bayram isimli kadın, eşi 

Rıdvan Bayram tarafından silahla vurularak katledildi. Yaşanan olayın ardından Rıdvan 

Bayram kaçarken, Berivan Bayram’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

05.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Bademci, 

şu beyanlarda bulundu: “Benim kızım Gamze Bademci, görücü usulü ile yaklaşık 6 yıl önce 

Niyazi Düşerge ile evlendi. Bu evlilikten 2 erkek çocukları oldu. Kızım evlilik süresince ara 

ara şiddet görüyordu. Bu nedenle benim yanıma geliyordu. Kayın babası sürekli araya girip 

barıştırmak istiyordu. Kayın baba araya girince bende yeniden eşiyle birlikte yaşadıkları eve 

kızımı gönderdim. Bildiğim kadarıyla kızıma şiddet uygulayanlar; eşi Niyazi, eşinin amcası 

Hacı, kayın validesi Zekiye ve görüncesi Hidayet, Özlem ve Fatma Düşerge’dir. Özellikle 

benim korucu olmam nedeniyle kızıma daha çok şiddet uyguladılar. Hatta en son Niyazi ve 

Hacı kızıma o kadar çok şiddet uygulamışlar ki dişini kırmışlar. Çok yakın bir tarihte kızımın 

boşandığı haberini aldım. Fakat kızım gördüğü şiddet nedeniyle ciddi ruhsal sorunlar 

yaşadığından şuanda Diyarbakır Akıl ve Ruh Sağlığı Polikliniği servisinde yatmaktadır. 

Kızımın rızaen boşandığına ve çocuklarının velayetini isteyerek kocasına bıraktığına 

inanmıyorum. Kızıma çok eziyet ettikleri ve çok şiddet uyguladıkları için kızım şuan psikiyatri 

kliniğinde yatıyor. Kızıma bunları yapan yukarıda adı geçen kişilerin yargılanmalarını ve 

cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  

 

30 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu TOKİ 1. 

Konutları'nda, Doğan Pala İsimli şahıs, eşi Çiğdem Pala'yı evin yatak odasında tabancayla 

başından vurarak katletti. Eşini katleden zanlı, cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. 

 

06 Eylül 2016 tarihinde Maraş ili Elbistan ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Tülay 

Gülbeyaz Şahin'in (36) Cumhuriyet Mahallesinde ki evini av tüfeği ile basan Mehmet Şahin 

isimli şahıs, eşini, kayınbabası Hasan Gülbeyaz (66) ve kayınvalidesi Cennet Gülbeyaz'ı (57) 

ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Gülbeyaz ile 

Cennet Gülbeyaz yaşamın yitirdi, iki çocuk annesi Tülay Gülbeyaz ise yoğun bakım 

ünitesinde tedavi altına alındı. Zanlı ise, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/diyarbakir
http://www.hurriyet.com.tr/index/mardin
http://www.hurriyet.com.tr/index/gitti


 

 

 19 

20 Eylül 2016 tarihinde Malatya ili İnönü Mahallesi İstasyon Caddesinde, Muhammed K. 

(24) isimli şahıs, eşi Zekiye K’yı (22) bıçakla boğazını keserek katletti. Şahıs polise teslim 

olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

20 Eylül 2016 tarihinde Antep ilinde, boş bir arazide vücudunda bıçak ve kurşun izleri 

bulunan ve Türkan Mavi’ye (39) ait olduğu belirlenen bir ceset bulundu. Yapılan otopside 

bıçaklandığı ve kurşunlandığı saptanan 4 çocuk annesi kadının cenazesi, işlemlerinin ardından 

yakınlarına teslim edildi. Polis, cinayeti işlediği öne sürülen firari durumdaki Mavi’nin eski 

eşi emekli polis memuru Bozan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.  

 

27.09.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran F.B. şu beyanlarda bulundu: 
“Evlendiğimden beri eşim alkol kullanıyordu. Bu yüzden bana hakaret, küfür ediyor; fiziksel 

şiddet uyguluyordu. 2 defa polise şikâyet ettim ama şikâyetimi geri aldım. Beni döverken 

çocuklarımın bu duruma şahit olması psikolojilerini kötü etkiliyordu. Beni sürekli tehdit 

ediyordu. 3 defa uyguladığı şiddet yüzünden kadın sığınma evinde kaldım. Aileme hakaret 

ediyor, psikolojik olarak yıpranmama neden oluyordu. Dün yine çocuğum elimdeyken bana 

saldırdı ve evden çıkmamı söyledi. En son dayanamadım çıktım. Daha önce de benzer şekilde 

evden çıktığım olmuştu. Psikolojim iyi değil, sürekli intihar edeceğim düşüncesi ağır basıyor 

ama çocuklarım için bu fikirden vazgeçiyorum. Eşimden boşanmak istiyorum bu yüzden 

gerekli hukuki desteği talep ediyorum.” 

 

06 Ekim 2016 tarihinde Urfa ilinde, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Halil 

İbrahim Eker (36) isimli kişi, eşi Havva Eker'i (27) katletti. Daha sonra 3 çocuğunu alarak 

kayıplara karışan Eker'in yakalanması için çalışma başlatıldı. 

 

01 Ekim 2016 tarihinde Malatya ilinde, Celal Birişik (40) isimli şahıs, eşi ve 3 çocuk annesi 

Seycan Birişik’i (27) tabancayla katletti. Bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan A.H.’yi de 

yaralayan Celal Birişik, olaydan sonra kaçtı.  

 

11 Ekim 2016 tarihinde Urfa ili Merkez ilçesi Haliliye ilçesine bağlı Çukurdorum 

Mahallesi'nde bulunan baba evine ziyarete gelen ve yeni evlendiği öğrenilen Zeynep Aksoylar 

(18) isimli kadın, bıçaklanarak öldürüldü.  18 yaşına yeni girdiği için resmi nikah kıyılmadığı 

öne sürülen genç kadının ailesi tarafından uyuduğu odada bıçaklanarak öldürülmüş halde 

bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

17 Ekim 2016 tarihinde Van ili Tuşba İlçesinde, A.A. (33) isimli şahıs, evde bilinmeyen bir 

nedenle çıkan tartışmanın ardından eşi M.A.’yı (29) tabancayla vurarak katletti. Daha sonra 

aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

23 Ekim 2016 tarihinde Batman ilinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 

K.G. sokakta para vermediği için karısı F.G.'yi (28) ve annesini bıçakladı. K.G.'nin karısı 

F.G.'ye bir yıldır şiddet uyguladığı öne sürüldü. Kadınlar, K.G.’den şikâyetçi olmadı. 

 

29 Ekim 2016 tarihinde Erzincan ilinde, cezaevinden firar eden Seçkin Oğuz (30) isimli 

şahıs, Hocabey Mahallesi 1052. sokakta eşinin bulunduğu eve gitti. Eşiyle bir süre tartışan 

Seçkin Oğuz, eline aldığı bıçak ile eşi Güler Mete Oğuz’u (26) katletti. Daha sonra karakola 

giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Kadınlar 
 
03 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 10 katlı iş 

merkezinin terasına çıkan Nurettin Demir isimli kişi, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. 

Yaşamını yitiren Demir’in intihar ettiği yere 500 metre mesafede bulunan Kadın Doğum 

Hastalıkları Hastanesi önünde intihardan 6 saat sonra terk edilmiş otomobilde kadın cesedi 

bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen kadının intihar eden Nurettin Demir’in nişanlısı Songül 

Demir olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma sonunda Songül Demir’in bir süre önce nişanlısı 

tarafından Sason İlçesi’nden Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmesi için getirildiği 

belirlendi. Nurettin Demir’in nişanlısını içinde öldürdüğü otomobili de kiraladığı ortaya çıktı. 

 

20 Ocak 2016 tarihinde Batman ilinde, merkez Aydınlık Evler Mahallesi 1221’inci 

Sokak’ta bulunan Suriyeli Halil ailesinin evine akşam saatlerinde giren şahıslar, 2 kızı ile 

birlikte yaşayan ancak bu sırada evde yalnız olan Bahriye Halil’in (62) altınlarını çalmak 

istedi. Bahriye Halil, bir taraftan şahısları engellemeye çalışırken, diğer taraftan da çığlıklar 

atarak, yardım istedi. Bu sırada, şahıslardan biri elindeki bıçak ile Halil’in boğazını kesti. 

Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şahıslar daha sonra Bahriye Halil’in bileklerini 

keserek kolundaki bilezikleri çaldı. Yaşlı kadının 2 yüzük ve küpelerini de alan şahıslar 

kayıplara karıştı. 

 

15 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Ninova AVM 

önünde M.B. (31) isimli bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, birlikte 

olduğu D.Ç'nin (32) evli olduğunu öğrenen M.B., ilişkisini kesti. Ancak M.B.'yi ilişkilerini 

ailesine söylemekle tehdit eden D.Ç., son bir kez görüşmek istedi. M.B.'yi tehdit ile 

görüşmeye ikna eden D.Ç. alışveriş merkezi önünde buluşup bir süre konuştuktan sonra 

tartışmaya başladı. M.B. ısrarla ayrılmak istediğini ve ilişkilerinin sona erdiğini söyleyerek, 

D.Ç.'nin yanından hızla ayrıldı. Bunun üzerine peşinden koşan D.Ç., belinden çıkardığı 

tabanca ile M.B.'yi vurarak öldürdü. D.Ç. ardından da aynı silahla kafasına sıkarak, intihar 

etti. D.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.B. ise kaldırıldığı Gazi 

Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını 

yitirdi. 

 

24 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın Siverek ilçesinde, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta 

bulunan Çeltik Mahallesi'ndeki bir fıstık tarlasında bir kadına ait cenaze bulundu. İhbar 

üzerine tarlaya giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda darp izleri bulunan 

kadının, kafasının ezilerek vahşice öldürüldüğü belirlendi. Cenazeye ait kimlik tespit 

edilemezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlçede oturan 6 çocuk babası Hüseyin 

Karacığa ile 3 yıl önce evlenen Fatma Karacığa (31), 8 Mart günü aniden ortadan 

kaybolmuştu. Cesedin Fatma Karacığa’ya ait olabileceği üzerinde duruluyor.  

 

29 Mart 2016 tarihinde Elazığ ilinde, yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Afet 

Çağlayan, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

30 Mart 2016 tarihinde Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesinde ikamet eden 

Sibel Çadırcı (37), Mahmut Zafer Organ tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre; 

Korukent sitesinde oturan Çadırcı ailesinin evine giren Organ, genç kadına cinsel saldırıda 

bulundu. Kendisini koruyan Çadırcı, katil zanlısı Organ'ın 12 yaşındaki kızı S.Ç.'ye yönelmesi 

üzerine çocuğunu korumaya çalıştı. Bu sırada Çadırcı'nın kafasına demir çubukla vuran 

Organ, yere düşen 3 çocuk annesi genç kadını boğarak katletti. Daha sonra evden bir miktar 
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ziynet eşyası alan katil zanlısı Organ, haber verilmesi üzerine polis tarafından 

yakalandı. Çadırcı'nın cansız bedeni ise otopsi için Urfa ATK’ye kaldırıldı. 

 

12 Nisan 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, bir okulda öğretmenlik yapan 21 

yaşındaki Z.K. kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmak istendi. Iğdır yolunda kimliği 

belirsiz 3 kişi tarafından arabayla kaçırılmak istenen genç kadının süratle yol alan arabadan 

atlaması sonucu, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin olayı görmesi üzerine 

Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne, ardından da Van'a sevk edilen kadının, yoğun bakım 

ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

09 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, adliye yakınlarında elinde av tüfeği bulunan Y.K. 

isimli bir şahıs, husumetli olduğu ileri sürülen kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan A.K.'nin 

bulunduğu araca ateş açtı. Araçtaki A.K. ile o sırada kaldırımda bulunan ve olayla ilgisi 

olmayan E.K. isimli bir kadın yaralandı. A.K. kendi kullandığı araçla Şehitkamil Devlet 

Hastanesi'ne giderken, yaralı kadın E.K. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan 

ise polis tarafından yakalandı.  

 

16 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Akdere Mahallesi'nde 3 katlı evin en üst katında 

oturan 5 çocuk annesi Bediha Köroğlu (45), mutfak penceresinden dışarıyı seyrederken, 

Beşiktaş takımının şampiyonluğunu kutlama sebebiyle bir taraftarın ateşlediği tabancadan 

çıkan kurşun başına isabet etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunla kanlar 

içerisinde yere düşen kadın, eşi Ahmet Köroğlu tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Köroğlu, Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen 

kurtarılamadı. 

 

Ağrı ili Diyadin ilçesi, Taşkesan köyünün Ket mezrasında korucu olan Ahmet Aktaş (40), 19 

yaşındaki bir kadını silah zoruyla bir hafta boyunca alıkoydu. 26 Mayıs 2016 tarihinde 

edinilen bilgilere göre, Evli olan Aktaş, Iğdır’da silah zoruyla alıkoyduğu kadını, kendisi gibi 

korucu olan kuzeni Ercan Aktaş’ın evine getirerek, cinsel saldırıda bulundu. Korucuların 

kadını tuttukları odada telefonlarını unutması üzerine kadın, korucuların odada unuttuğu 

telefonla jandarmayı aradı. Kadının bulunduğu eve yapılan baskında, Ahmet ve Ercan Aktaş 

gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Tamamlanan ifade işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edilen 2 korucu, tutuklandı. Tutuklanan korucuların aynı zamanda 

silahlarına da el konuldu. Yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, alıkonulan kadın 

ise sığınma evine gönderildi.  

 

15 Temmuz 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde, 

vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede boğazı 

kesilerek öldürülen bir kadına ait ceset buldu. Cesedin 21 yaşındaki Nurşen Şenkal'a ait 

olduğu belirlendi. Ceset Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldı.  
 

04 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi İskenderpaşa 

Sokağı'nda, çay ocağı sahibi Medeni Kastarlı ve kardeşi Adnan Kastarlı, uyuşturucu satan 15 

kişiyi uyarmasıyla sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle uyuşturucu satıcıları 

silahlarını çekerek, çay ocağına ve sokağa rastgele ateş açtı. Saldırıda çay ocağı önündeki 

Kastarlı’ın eşi Hüzna Kastarlı sol göğsünden aldığı kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Akrabaları Mehmet Kastarlı ve sokaktan geçen ismi öğrenilmeyen bir yurttaş yaralandı.  
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12 Ağustos 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların 

barındığı AFAD'a bağlı Telhamut Çadır Kenti'nde, kamptaki duşa kabinlerde banyo yapan 

H.K. isimli mülteci kadın, kampta özel güvenlik elemanı olarak çalışan Sinan Gültekin isimli 

şahsın cinsel saldırına maruz kaldı. Kadının çığlıkları üzerine yardıma koşan diğer kamp 

sakinleri, yakaladıkları Gültekin'i linç etmek istedi. Gültekin'i öfkeli sığınmacıların elinden 

jandarma kurtardı. Karakolda alınan ifadesinin ardında Gültekin, serbest bırakıldı. 

 

25 Eylül 2016 tarihinde Mardin ili Merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde, 

Ayşe A. (21) isimli kadının, başı kesilerek öldürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye 

giden jandarma ekipleri, katil zanlılarını cesedi yakmaya çalışırken yakaladı. Şahıslar, 

ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, genç kızın cenazesi otopsi içinMardin Adli Tıp 

Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. 

 

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 
 

25 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." 

 

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 
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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', 

'Bebeğim' ve 'Canım' gibi sözlerle taciz ettikten sonra, fiziksel tacizde bulunup sürekli üzerime 

bağırdılar." 

 

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 

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 
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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.” 

 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alındıktan 

sonra tutuklanan Ayfer Başlığ isimli yurttaş, bulunduğu cezaevinden İHD Şırnak Şubesi'ne 

mektup göndererek gözaltında işkenceye maruz kaldığını anlattı. Başlığ şunları anlattı: “Ben 

Ayfer Başlığ, Silopi Belediyesi Meclis Üyesiyim. Tutuklandığım gün ailemle birlikte 

mahallemizdeki insanlarla hendek dışındaki Yıldız Halı Sahası'na götürüldük. Erkeklerin 

kimliğini kontrol ettikten sonra otobüslere bindirip Yenişehir Mahallesi'ndeki kapalı spor 

salonuna götürüldük. Polis GBT'lerimize baktı. Kardeşim ve benimle birlikte birçok kişi 

gözaltına alındı. İlk önce çıplak arama yaptılar ve sıraya dizdiler. Saat 14.30 civarıydı, 

hepimizin suratını duvara döndürmüş yüksek sesle küfrediyorlardı ve kafamızı yukarı 

kaldırmamıza izin vermiyorlardı. Birkaç polis, yanımdaki üç gence dayak atmaya başladı. 

Kafalarını duvara vurdular. Kanlar içinde yere düşüp bayıldılar, üzerlerine su döktüler. Saat 

20.00'a kadar bu şekilde bekletildik. Daha sonra çok soğuk bir nezarete alındım. Battaniye 

istedik, ıslak battaniye verdiler, gece boyunca ağlama ve bağrış sesleri geliyordu. Sanırım o 

gençlere işkence ediyorlardı. Bize 'başınızı kaldırırsanız alnınızın çatısından vururuz' 

tehdidinde bulundular. Aynı gece geç saatlerde beni çağırdılar, sorgu başladı. Kardeşim ve 

diğer gençleri gördüm. Hepsinin yüzünde işkence izleri vardı. Mehmet Deniz isimli genci 

bizden ayrı tuttular. 3 polis öldürdüğünü söylüyorlardı, sık sık işkence edip küfür ediyorlardı. 

4'üncü gün sabah Şırnak'a getirildik. Oraya gelen bir asker bize laf atıp terörist olduğumuzu 

bizi öldüreceğini söyledi. Ben de çok kızdım ve 'sizsiniz terörist' dedim. Göğsünde bulunan 

bıçağı göstererek 'bunu bir teröristten aldım, hepinizi bu satırla keseceğim' dedi. Ben de ona 

'sen IŞİD'li misin?' dedim aramızdaki kavga büyüdü. Ha bire ölümle tehdit ediyordu, 

nezaretin önü askerlerle dolmaya başladı. Her gelen asker bize ağza alınmayacak küfürler 

ediyordu. O sırada bir asker çıkıp susmamı söyleyip küfretti. Ben susmadım 'bizi rahat 
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bırakın' dedim. Silahını çıkarıp 'sus seni vururum' diye tehdit etti. Yanındaki askerler onun 

elini tuttu o an elindeki silah patladı. Arkadaşları onu uzaklaştırdı. Duvara baktığımda bir 

delik vardı. Ardından bir süre geçti şahit olan askerlerden biri geldi fotoğrafımızı çekmek 

istedi, izin vermedik. Askerin yüzü açıktı. Bir süre sonra duvardaki deliği kapattılar. Beni 

oradan alıp otobüse bindirdiler. Biz 8 kişiydik, devlet hastanesine götürülüp sağlık 

raporlarımızı aldık. Hastaneden sonra tekrar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildim. 

Yolda götürülürken yine küfür ettiler. Bir saat sonra cezaevine götürüldüm." Ayrıca İHD 

Şırnak Şubemiz, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 4’ü kadın (Mizgin Kazak, Ayfer 

Başlığ, Halime Yavuz, Rezan Kırıcı) 41 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bulanan ve kendileri ile görüşülerek başvuruları 

alınan 4’ü kadın 41 kişi, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade etmiştir. 

  

07 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, gözaltına alınan Şırnak Belediyesi çalışanı 

Zeynep Kayaş, İdil Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldı. İşlemlerinin 

ardından serbest bırakılan konu ile ilgili şunları anlattı: "GBT kontrolü yapıldıktan sonra bizi 

bıraktılar. Ama o andan itibaren polisler beni takip etmeye başladı. Rojava Derneği'nin gıda 

deposuna yani çarşıya gideceğim sırada polisler beni büyük bir suç işlemiş gibi yaka paça 

zırhlı araca bindirdi. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Karakola götürdüler ve aramamın 

olduğunu söylediler. Polis beni emniyet müdürlüğünde çıplak aradı. Çıplak aramaya maruz 

kaldığım için psikolojik açıdan çök kötü durumdayım. Etkisinden hala kurtulamadım." 

 

Urfa ili Siverek ilçesinde, 1 Haziran'da "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile tutuklanan 

İnci Korkankorkmaz isimli kadın, Özgür Gündem gazetesine yazdığı bir mektupla gözaltında 

işkenceye maruz kaldığını ve kendisine işkence eden polisin tecavüz tehdidine uğradığını 

belirtti. 16 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre,  korkankmaz tutuklu bulunduğu 

Siverek T Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupta şunları anlattı: "Argo kelimeler ve küfürler 

edildi. Sorguda tanımadığım fotoğrafları tanımam konusunda bana baskı uyguladılar. Ben 

kabul etmeyince de işkence ve taciz ettiler. İşkence sırasında kriz geçirdim ve hastaneye 

götürdüler. Doktor polislere 'sabah iyiydi ne oldu bu kadına' diye sorunca polisler benim 

cevap vermeme izin vermeden doktorla uzlaşıp darp raporu vermesini engellediler. Tekrardan 

beni işkencehaneye götürdüler ve işkence devam ettiler. Savcılığa işkence ve tacize maruz 

kaldığımızı söylememize rağmen ciddiye bile almadı bizi.” 

 
 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 

07 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Bahçelievler, Dicle ve Yenimahalle’de çıkan olaylar 

ile ilgili haber takibinde bulunan JİNHA muhabirleri Dilan Karamanoğlu ve Aysel Işık, 5 

yaralının getirildiği bilgisi üzerine gittikleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde, maskeli özel harekat 

timlerinin saldırısına maruz kaldı. Özel harekat timleri, morg kapısında bekleyen Dilan 

Karamanoğlu'na tekmelerle saldırdı.  

 

16 Şubat 2016 tarihinde Van ilinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde bulunan Bayırlı Sokak’ta bir 

eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında Zarife Bor isimli kadın, kafalarına silah 

doğrultan polislerin kendilerine hakaretler savurduğunu söyledi. Polislerin, ağabeyi darp 

edilirken müdahale etmek isteyen kızına da saldırdığını söyleyen anne Bor, şunları anlattı: 

“Kızım, ‘Bırakın abimi’ diye bağırdığı anda bir özel harekat timi boğazından tutup beton 

zemin üzerine attı. Kızımın vücudunda darp izleri oluştu.”  
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25 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma 

yasağına ilişkin gözlemlerde bulunan İngiltere Parlamentosu üyesi Natalie McGray, cep 

telefonuyla görüntü kaydı yaptığı ve o esnada polisleri çektiği gerekçesiyle, polisler 

tarafından gözaltına alındı. 1,5 saat boyunca Balıkçılarbaşı'nda bulunan seyyar karakolda 

alıkonulan İskoç asıllı parlamenter, daha sonra serbest bırakıldı.  McGArry'nin götürüldüğü 

karakolda gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine polislerce kendisine bağırıldığı ve 

tartaklandığı belirtildi.  

 

02 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gündür devam eden ve gündüz 

saatleri ile süresi daraltılan sokağa çıkma yasağı sırasında, Kobanê Caddesi'nde evine gitmeye 

çalışan İHD Cizre Temsilcisi Avukat Filiz Ölmez, önü zırhlı araç ile kesildikten sonra polis 

tarafından darp edildi. Ölmez, yerde sürüklenerek zorla arca bindirildi. Ölmez'e araç içinde 

şiddet uygulayan polis, daha sonra Ölmez'i araç hareket halinde iken dışarı attı. Maruz kaldığı 

polis şiddeti ile ilgili konuşan Ölmez, polislere avukat kimliğini göstermesine rağmen 

hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti. Darp raporu alan Ölmez, Cizre 

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  

 

Van ilinde merkeze bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Haziran günü Hüsnü Sayıner isimli 

yurttaşın evine baskın düzenleyen özel harekât polisleri tarafından, Sayıner ve 18 yaşındaki 

kızına işkence yapıldığı iddiasında bulunuldu. İşkence ve kötü muameleye ilişkin Hüsnü 

Sayıner, şunları belirtti: “Evime baskın yapıldığı sırada komşumuzun evindeydim. Helikopter 

hareketliliğini fark edince dışarı çıktım ve ‘Evin sahibi sen misin?’ diye soran polisler, bir 

anda beni yere yatırarak, hakaret etmeye başladı. Evin etrafı 10'dan fazla zırhlı araçla 

sarıldı. Evin içinde kimsenin olup olmadığını sordular. ‘5 dakika içinde dışarı çıkmazlarsa evi 

yakacağız’ diyerek beni içeri gönderdiler. Beni içeri gönderdiler ve bütün çocuklarımın 

hepsini dışarı çıkardım. Sonra beni önlerine alarak kalkanları ile birlikte evin içini bir daha 

aradılar. Aramadan sonra yeniden dışarı çıkan polislere, "Ne arıyorsunuz, söyleyin ben de 

bileyim" diye sorduktan sonra, "Evinde teröristleri ve onların silahlarını saklıyorsun" 

denilerek bir kez daha darp edildim. ‘Kızına ve eşine senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz 

diye tehdit ettiler. Özel harekat polisleri bu sırada evin bahçesinde bulunan kızım ve eşime 

cop ve odunlarla vurdular. Eşim ve kızımı tandır evinin içine götürdüler. 10 polis kızımı baş 

aşağı sıcak tandırın içine koydular. 'Teröristleri evinizde barındırdığınızı söylemesen kızını 

yakacağız' diyerek, tehditler savurdular.” Sayıner’in kızı Sevda Sayıner şunları anlattı: “İlk 

önce komşunun evine gittiler, ondan sonra da bizim evimize geldiler. Beni çıkardılar dışarı, 

içeride kimsenin olup olmadığını sordular. Ondan sonra babamı tuttular, başına silahı 

dayayarak içeriye götürdüler. Beni tandır eve götürdüler. 10 kişi birlikte beni dövdü, 

tekmeledi. Ondan sonra biri kolumu arkaya çevirdi, biri kolumdan diğeri de ayaklarımdan 

tuttu. Bir tane polis de başımı tandırın içine koyup çıkardı. Bütün saçım yandı. O yüzden 

saçlarımı kestim ondan sonra beni tekmelediler dövdüler.” 

 

09.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Kıran, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben ve Nezahat TEKE 7.8.2016 tarihinde Siirt’teki Barış Annelerini 

ziyaret etmek için Diyarbakır’da sabah yola çıktık. Gidişte ve ziyaret esnasında da herhangi 

bir sorun yaşamadık.  Dönüşte akşam 17.15 civarında Siirt çıkışındaki kavşakta bulunan 

seyyar karakolda aracımız durduruldu. Araçta ben, Rabia KIRAN ve şoförümüz vardı. 

Silahlar çekilip “çıkın çıkın “ diye korkutularak durdurulduk. Biz de durup ne olduğunu 

sorduğumuzda bize ihbar olduğunu ve sizi aramamız gerektiğini söylediler. Şoförü indirip diz 

çöktürdüler arabayı da aradılar. Sonara beni ve Rabia KIRAN’ ı kadın polisler gelene kadar 

beklettiler. Kadın polisler gelir gelmez beni ve Rabia KIRAN’ ı kolumuzdan çekip seyyar 
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karakolun içine götürdüler. Bize size detaylı arayacağını söylediler. Tüm kıyafetlerimizi 

çıkardılar. Bizi defalarca oturup kaldırdılar. Otururken bizi taciz eder gibi baktılar. 

Kendimizi ifade etmemize izin vermeyip su istemimize bile bağırarak karşı çıktılar. 

Çantalarımızı dağıttılar. Bize onur kırıcı şekilde davranıldı. Çıplak arama onur kırıcıydı. 

Arama bitince elbiselerimizi verip gönderdiler.” 

 

09.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nezehat Teke, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben ve Rabia KIRAN Barış anneleri olarak 7.8.2016 tarihinde 

Siirt’teki Barış Annelerini ziyaret etmek için Diyarbakır’da sabah yola çıktık. Gidişte ve 

ziyaret esnasında da herhangi bir sorun yaşamadık.  Dönüşte akşam 17:15 civarında Siirt 

çıkışındaki kavşakta bulunan seyyar karakolda aracımız durduruldu. Araçta ben, Rabia 

KIRAN ve şoförümüz vardı. Silahlar çekilip “çıkın çıkın “ diye korkutularak durdurulduk. Biz 

de durup ne olduğunu sorduğumuzda bize ihbar olduğunu ve sizi aramamız gerektiğini 

söylediler. Şoförü indirip diz çöktürdüler arabayı da aradılar. Sonara beni ve Rabia KIRAN’ ı 

kadın polisler gelene kadar beklettiler. Kadın polisler gelir gelmez beni ve Rabia KIRAN’ ı 

kolumuzdan çekip seyyar karakolun içine götürdüler. Bize size detaylı arayacağını söylediler. 

Tüm kıyafetlerimizi çıkardılar. Bizi defalarca oturup kaldırdılar. Otururken bizi taciz eder 

gibi baktılar. Kendimizi ifade etmemize izin vermeyip su istemimize bile bağırarak karşı 

çıktılar. Çantalarımızı dağıttılar, cüzdanımı verirken paramı saymadım ama sonradan 200 TL 

nin eksik olduğunu fark ettim. Bize onur kırıcı şekilde davranıldı. Çıplak arama onur 

kırıcıydı. Arama bitince elbiselerimizi verip gönderdiler.”   

 

29 Ağustos 2016 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından çekildiği tahmin edilen ve sosyal 

medyada yayınlanan görüntülerde, çıkan çatışmalarda yaralanmış bir kadın HPG militanına 

yönelik çatışma bölgesinde bulunan asker ve köy korucuları tarafından işkence ve kötü 

muamelede bulunulduğu görülmüştür. Görüntüde ayağından yaralı olan kadın gerillaya 

askerler ve köy korucuları tarafından cinsiyetçi küfürler edilip ağza alınmayacak hakaretlerde 

bulunuluyor. Yine yerde sürüklenmeye çalışılan kadın militanın çığlıkları duyuluyor. Yapılan 

araştırmalarda 28 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan 

çatışmada yaralandığı öğrenilen kadın miliatanın isminin Avaşin Gabar kod isimli Saime 

Avşin olduğu öğrenilirken, işkence ve kötü muamele görüntüleri üzerine Avşin ailesi söz 

konusu güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu.  

 
04 Kasım 2016 tarihinde, gözaltına alınan HDP Eş başkanları ve milletvekillerinin getirildiği 

adliye binası önünde toplanan gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında DBP Eş 

Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve grupta bulanan 10 yurttaş gözaltına alındı. Zor kullanılarak 

gözaltına alınan Tuncel, polis tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi.  

 
Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 

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

isimli tutuklular Bayburt M Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sürgün 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 
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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. 

 

27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

bulunan ve böbrek hastası olan Hilal Ada, rutin kontrol için hastaneye götürüldüğü esnada 

ring aracında askerlerin fiziki ve psikolojik şiddetine maruz kaldı.  


