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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, Yeniyaşam,
Cnnturk, TRTHaber, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, ETHA, DHA, AA, İHA,
Bianet.org, BBC, Sputnik, T24, GazeteDuvar, GazeteKarınca, Mezopotamya Ajansı,
JINNEWS) derlenerek hazırlanmıştır.
Raporda yer alan bazı veriler, tanık beyanlarına dayandırılan iddialardır. Ancak, ilgili
kurum veya kişilerden, iddiaların aksini ispatlayacak beyan ve açıklamalar yapılmadıkça,
iddialar doğru ve gerçek olarak kabul edilecektir.
İddialara ilişkin yeni veriler gündeme geldikçe, raporda yer alan ilgili bölümler
güncellenecektir. Rapordan çıkarılabilir veya kesinlik kazandırılarak raporda tutulmaya
devam edilecektir.
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DEĞERLENDİRME

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”
dolayısıyla hazırlamış olduğumuz “İHD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadına
Yönelik Şiddet Raporu” paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Bu raporu sunmadan evvel Mirabel kardeşlerin mücadelesini anmakla söze başlamak
istiyoruz. Çünkü “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün,
Dominik Cumhuriyeti’nden bize ulaşan kanlı ve bir o kadar da kadın mücadelesine ışık tutan
bir tarihi vardır. Bu tarih, ataerkil devlet anlayışının nasırlaşmış haline karşı yapılan onurlu bir
mücadeleyi bizlere anlatıyor. Her 25 Kasım’da “Kadına Karşı Yapılan Her Türlü Şiddete
Hayır” demeden önce, demokrasi ve özgürlük savunuculuğunun bedelini hayatlarıyla ödeyen
Mirabel kardeşlerin hikâyesine bakmak ve okumak, bugünü anlamak açısından önemli
olacaktır.
Dominik Cumhuriyeti’nde Trojillo Diktatörlüğü’ne karşı daha güzel ve özgür bir dünya için
mücadele eden ve özgürlük mücadelesinin direniş sembolü olan Mirabel Kardeşler, 25 Kasım
1960 yılında eşlerini cezaevinde ziyaret etmelerinin ardından, diktatörün askerleri tarafından
arabalarından zorla indirilip tecavüze uğramış ve işkenceyle katledilmişlerdir. Bu katliamın
hesabını soran kadınların mücadelesi sonucunda Birleşmiş Milletler, 1999 yılında 25 Kasım’ı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etmiştir. Böylece 25
Kasım, Mirabel Kardeşler ’in ölümlerini ve onurlu mücadelelerini anma ve kadına yönelik
yapılan her türlü şiddetle mücadele etme günü olmuştur. Mirabel kardeşler tüm dünyada
şiddete maruz kalan kadınlar için bir kelebek etkisi oluşturmuştur.
Kadına yönelik şiddet, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de güncelliğini koruyan
toplumsal sorunlardan biridir. Kadına yönelik insan hakları ihlali ve ayrımcılık biçimlerinden
biri olan şiddet, ülke genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli konulardan biridir.
Şiddetin ve tecavüz kültürünün toplumsal yapı taşları her gün erkekliğin kutsanmasıyla
birlikte toplumun her alanına sirayet etmektedir. Beraberinde birçok şiddet vakasını getiren bu
durum bazen de en ağır haliyle ölümlerle sonuçlanmıştır. İşyerlerinde, okullarda, sokakta,
parkta ya da evde her gün şiddete maruz kalan binlerce kadın bulunmaktadır. Kadınlar, cinsel
kültürel, psikolojik, fiziksel ve mobbing gibi birçok şiddet türüne maruz bırakılmaktadırlar.
Türkiye’deki devlet politikaları da, bunların önüne geçmekten öte aksi bir şekilde yol
almaktadır. Politika yapanlardan, bu politikaları uygulayan kişilere ve uygulanan alanlara
kadar kadın kimliğini ötekileştiren bir bakış söz konusudur. Bu da Türkiye’deki kadına
yönelik şiddeti besleyen ve büyüten bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün kadın
mücadelesi yeni bir boyut kazanırken devlet politikaları hep geriye giden adımlar atmıştır ve
atmaya devam etmektedir.
Bunun en yakıcı örneğini de bölgemiz üzerinde OHAL ile birlikte başlayan kadın
kurumlarının kapatılmasıyla birlikte görmüş olduk. Çatışmalı ortamlarda hayatını kaybeden
birçok kadın toplumsal alanda şiddetin arttığının örnekleridirler. Daha sonra gelişen Kayyum
atamaları, kadın yöneticilerin tutuklanması, KHK ile işten çıkarılmalar gibi ardı sıra gelen
birçok olayda şiddetin başka bir formuydular. Cezaevlerinde çıplak aramalar, kötü muamele
gibi şiddetin her alanda gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Ataerkil devlet anlayışı,
uygulamış olduğu bu pratiklerle kadın kimliğine karşı şiddetin en bariz boyutunu da ortaya
koymaktadır.
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2012 yılından bu zamana kadar derneğimiz tarafından hazırlanan raporlar incelenip, kadına
yönelik şiddet vakalarının tablosunu çıkardığımız zaman son 6 yılda, kadına yönelik şiddet,
ölüm ve yaralama vakalarında bir artış görmekteyiz. Bu da aslında kadına yönelik şiddete
karşı yaptırımcı politikalar üretememe, var olanı etkin uygulayamama gibi bir dizi problemi
de gözler önüne sermektedir. Ayrıca 2012-2016 yılları arasında kuşkulu kadın ölümlerinin
sayısında da bir artış söz konusudur. Yine 2012-2016 yıllar arasında 33 kadın kuşkulu bir
şekilde öldürülmüştür. Aile içi şiddet olayları neticesinde yaralanma ve ölümle
sonuçlanmalarda da yine önceki yıllara göre daha yüksek bir rakamla karşılaşmaktayız.
Özellikle de 2014 yılı sonrasında kadına yönelik şiddet ve ölümlerde çok hızlı bir artış söz
konusudur.
Derneğimizin dökümantasyon ve raporlama çalışmalarından elde ettiği verilere göre; geride
bıraktığımız bir yılda (25 Kasım 2017 - 23 Kasım 2018 tarihleri arası) Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde, 53 kadın aile içi ve toplumsal alanda gerçekleşen erkek şiddeti sonucu
katledilmiş, yine 30 kadın da maruz kaldıkları bu şiddet sonucu yaralanmıştır. Son 6 yıl
içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplamda, 374 kadın cinayeti işlenmiş,
220 yaralama vakası meydana gelmiş ve 50 kadın cinsel saldırıya maruz kalmıştır. İHD
Diyarbakır Şubesi olarak ulaştığımız bu tespitler sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yapılan tespitler olup, kadın kimliği üzerinden gerçekleşmiş olayları
yansıtmaktadır. Türkiye’nin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin genel tablosu ise
daha vahimdir.
Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu (GREVIO) tarafından
yayınlanan son raporunda; Türkiye’nin genel politikalarında kadın-erkek eşitliğine olan
etkilerinin göz ardı edildiğini ve hükümet yetkililerinin kadınlara yönelik geleneksel rolleri
destekleyen açıklamalarının, İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti önleme amacına ters düştüğünün
altı çizilmektedir. Bir diğer dikkat çekilen durum ise OHAL ile birlikte ortaya çıkan güvenlik
politikaları, Güneydoğu’da sürmekte olan operasyonlar ve toplu işten atılmalar nedeniyle
azalan kamu kaynakları konularına vurgu yapmış olmasıdır. Rapora göre bütün bu gelişmeler
Türkiye’de kadınların şiddetten uzak bir yaşam sürme haklarının gerçekleştirilmesine elverişli
olmayan bir ortam oluşmasına neden oluyor.
Türkiye’de kadınlara yönelik hak ihlallerindeki artış, mevcut hukuki düzenlemelerin hayata
geçirilemediğini ve kadını yeterince koruyamadığını göstermektedir. Yargıya intikal eden
kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırı dosyalarında etkili soruşturmaların
yürütülmediğine, çok sayıda dosyanın yargı eliyle sürüncemede bırakıldığına, hala kadına
yönelik şiddet davalarında erkek failin haksız tahrik, iyi hal indiriminden yararlandırıldığına
tanıklık etmekteyiz. Hegemonyadan beslenen ve devlet politikalarıyla perçinlenen ataerkil
şiddet ve bu şiddetin kamusal alanın tamamında sistematikleşerek takım elbise gerçekliği ile
bütünleşmesi, hem kadın cinayetlerini teşvik etmekte hem de caydırıcı olmaktan çıkmaktadır.
Kadının öz gücü ve varoluşuna yönelik kıyım, inkâr ve imha yargı eliyle ödüllendirilmekte ve
dolayısıyla mevcut durumun önüne geçmek bir yana yeni şiddet, cinayet ve tecavüze teşvik
niteliğinde kararlarla erkek vahşeti her gecen gün artmaktadır. Bizler bugün var olan ve
örümcek misali her alana uzanan cinsiyetçiliğin ve her türlü şiddet zihniyetinin var olmasının
en büyük nedenleri olarak yaratılan bu eril zihniyetlerin çarpıcı sonuçları ile karşı karşıyayız.
Biz kadınlar ve bölgede yaşayan yurttaşlar olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünyada ve
ülkemizde büyük altüst oluşların yaşandığı, ataerkil devletlerin tarih sahnesinde birbirlerine
karşı tekrar üstünlük kurmak adına milyonlarca insanın katliamlara ve sürgünlere maruz
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bırakıldığı, kadınların ve çocukların tecavüze uğradığı, mülteci olarak yerinden edilen
binlerce insanın olduğu ve göçmeye maruz bırakıldığı karanlık günler…
Biz insan hakları savunucusu kadınlar, kadına yönelik şiddetin ayrımcılığın bir türü ve bir
insan hakkı ihlali olduğunu yine ve yeniden 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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Kadın İntiharları
04 Aralık 2017 tarihinde Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 20 yaşlarda olduğu tahmin
edilen Ayşe S. isimli kadının, fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi. Gece saatlerinde
odasında baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayan yaşamını yitirdi.
21 Aralık 2017 tarihinde Urfa’nın Devteşti mahallesinde de 25 yaşındaki Hülya U. İsimli
kadının intihar ettiği iddia edildi.
30 Ocak 2018 tarihinde Van'da 22 yaşındaki E.O. isimli kadının tabancayla intihar ettiği
öne sürüldü. E.O.'nun birlikte yaşadığı sevgilisi B.K. tarafından sistematik olarak şiddet
gördüğü ifade edildi. B.K. olayla ilgili gözaltına alındı.
Mardin'de 21 yaşındaki M.B. isimli kadının 9 Mayıs 2017'de kendisine iki kez tecavüz eden
24 yaşındaki polis B.K.'nin tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasından bir gün önce (8
Şubat 2018 tarihinde) intihara teşebbüs ettiği, yakınları tarafından hastaneye götürülerek
tedavi altına alındığı öğrenildi.
9 Şubat 2018 tarihinde Urfa’nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde yaşayan 19
yaşındaki Fatma Polat isimli hamile kadının, 4’üncü kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Eşi ile tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edilen Polat’ın, ambulansla hastaneye
götürüldüğü, ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Polat’ın 9 aylık bebeğinin de kurtarılamadığı
öğrenildi.
10 Nisan 2018 tarihinde Gaziantep'te kent merkezine 29 kilometre mesafede bulanan Cerit
Yeniyahpan Mahallesi'nde 23 yaşında ve hamile olduğu belirtilen Özlem K. isimli kadının,
evde bulunan 4 yaşındaki Mustafa ve 2 yaşındaki Ayşe isimli çocuklarına bıçakla saldırarak
öldürdüğü, ardından da pencereden atlayarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar etmeden önce
kadın tarafından yazıldığı öğrenilen notta, eşinden ilgi görmediği ve kayınvalidesinden şiddet
gördüğü belirtildi.
13 Mayıs 2018 tarihinde Ağrı'da yeni evli dini nikahlı ve dört aylık hamile olduğu
belirtilen 18 yaşındaki H.K. isimli kadının intihar ettiği öne sürüldü. H.K.'nin eşinin ifadesi
alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
5 Haziran 2018 tarihinde Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sarıköy (Degiri) mahallesinde sabah
saatlerinde, evli ve 5 aylık bebeği bulunan Cansu Zengin (23) isimli kadının intihar ettiği
iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. Savcılığın, kadının kendi
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yöntemleriyle intihar ettiği, olayda şüpheli bir durum bulunmadığı bilgisini paylaştığı
öğrenildi.
23 Ağustos 2018 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesinde ikamet eden
22 yaşındaki D.S. isimli kadının, evin banyosunda kendini asmak suretiyle intihar girişiminde
bulunduğu iddia edildi. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulansla Cizre
Devlet Hastanesine kaldırılan D.S.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı
öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavi sırasında yapılan tüm müdahalelere
rağmen D.S.’nin, 25 Ağustos 2018 tarihinde kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
21 Ekim 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerde geçen bilgilere göre;
Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Nur mahallesinde 20 yaşındaki Suzan Bağdur isimli kadının,
geçtiğimiz günlerde oturduğu evin tavanına asılı bir şekilde bulunduğu ve olayla ilgili
soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar
26 Kasım 2017 tarihinde Urfa’ın Korukent Mahallesi'nde Hakkı Varlık isimli erkek şahıs,
20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık’ı önce bıçakladı, ardında apartman çatısında eşarpla boğarak
katletti. Cinayetin ardından polise teslim olan erkek şahıs gözaltına alınırken, kızı Belkıs'ın
cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Belkıs’ın, bir süre önce eşinden
boşandığı öğrenildi.
25 Aralık 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Dicle mahallesinde
oturan Şehmus İ. (24) isimli erkek şahsın, eşi Rojbin Baran’ı (20) gece saat 23.00 sıralarında
uykuda pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edildi. Şehmus İ.’nin eşini öldürdüğünü Jinnews
kameralarına itiraf ettiği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şahsın polis tarafından gözaltına
alınmadığı öğrenildi.
3 Ocak 2018 tarihinde Van'da A.P. isimli erkek şahsın, karısı Y.P.’yi yavaş yürüdüğü için
hastane önünde tekmelerle darp ettiği öğrenildi. Şiddet görüntülerinin bir cep telefonu
aracılığıyla kayıt alınması üzerine erkek şahsın gözaltına alındığı, ancak daha sonra serbest
bırakıldığı öğrenildi.
11 Ocak 2018 tarihinde Maraş'ta A.B. (22) isimli şahsın, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlık
nedeniyle çıkan tartışmada annesi Fatma B.'yi (58) tüfekle vurarak, babası Mehmet B.'yi (61)
başını tüfekle ezerek öldürdüğü öğrenildi. Olaydan 5 gün sonra kayıplara karışan şahsın, polis
tarafından yakalandığı öğrenildi.
12 Ocak 2018 tarihinde Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi Kerkük
sokakta Murat K. isimli erkek şahsın, tartıştığı 32 yaşındaki eşi Şenay K.’yı 2 çocuğunun
gözleri önünde bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Yaralı kadının Malatya Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, saldırganın 2 çocuğunu yanına alıp
bir özel araç ile olay yerinden kaçtığı, ancak Elazığ istikametine seyir halinde iken polis
ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
13 Ocak 2018 tarihinde Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi’nde 8
yaşamındaki İlhan Kaya isimli erkek şahsın, evinde tartıştığı 34 yaşındaki eşi Neslihan
Kaya’yı, önce çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattığı ve ardından da
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40 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı öğrenildi. Saldırgan sahsın başka bir bıçak almak için
mutfağa gittiği sırada üst katta oturan ablasının evine sığınan yaralı kadının, çağrılan
ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına
alındığı, ancak 22 Ocak 2018 tarihinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı şahsın ise polis tarafından gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece
tutuklandığı öğrenildi.
30 Ocak 2018 tarihinde Antep’te 55 yaşındaki Tayfun Beyoğlu isimli erkek şahsın, 30 yıllık
evli olduğu 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Semye Beyoğlu'nu boşanma talebinde bulunması
üzerine tabancayla ateş ederek öldürdüğü, ardında da aynı silahla kafasına ateş ederek intihar
ettiği öğrenildi.
4 Şubat 2018 tarihinde Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyünde 46 yaşındaki güvenlik
korucusu İsmail Ketmen’in, 44 yaşındaki eşi Melek Ketmen’i 3 el tabancayla ateş ederek
öldürdüğü, ardın da aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
6 Şubat 2018 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi mahallesinde Ahmet
Temel isimli erkek şahsın, eşi Hafife Temel’i başına silah dipçiğiyle vurarak ağır yaralandığı
öğrenildi. Lokman Hekim Hastanesi'nde tedavi altına kadının 2 gün sonra yaşamını yitirdiği
öğrenildi. Ahmet Temel’in tutuklandığı öğrenilirken, katledilen temelin Hafife Temel’in
yıllardır eşinden şiddet gördüğü belirtildi.
10 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yayınlanan haberlerde yer alan bilgilere göre;
Batman'da 18 yaşındaki H.G. isimli kadının 24 yaşındaki ağabeyi P.G. tarafından 9 yıl
boyunca cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi. İstismara tanıklık eden H.G.’nin
kardeşi L.G. ise durumu rehber öğretmenine anlattı. Rehber öğretmenin durumu polise
bildirmesi sonrası gözaltına alınan ağabey P.G. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli cinsel
istismar" suçlamasıyla tutuklandı.
17 Şubat 2018 tarihinde Erzurum'da 52 yaşındaki R.K. isimli erkek şahsın, 42 yaşındaki
eşi Z.K.'yi döverek darp ettiği öğrenildi.
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda ve ismini vermek
istemeyen kadın başvurucu; eşi tarafından kendisine taciz ve şiddette bulunulduğu yönünde
şikayette bulunmuş ve hukuki destek talep etmiştir.
3 Mart 2018 tarihinde Malatya'da H.F. isimli erkek şahsın, evden ayrılan 21 yaşındaki eşi
Kübra Fırat'ı boşanmak istediği için ailesinin evinde av tüfeğiyle öldürdüğü öğrenildi.
Maraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde 5 Mart 2018 tarihinden bu yana
hakkında kayıp olduğu yönünde başvurusu bulunan 28 yaşındaki Gül Gülizar Ayalp, 27 Mart
2018 tarihinde Antep'in Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi yanında bulunan mezarlığın üst
kesiminde çalılıklar arasında ölü olarak bulundu. Ayalp’in, eşi Kemal Ayalp isimli şahıs
tarafından pompalı tüfek ile vurularak katledildiği öğrenildi.
12 Mart 2018 tarihinde Ardahan Merkeze bağlı Atatürk Mahallesinde 40 yaşındaki Ersin
Yılmaz isimli şahsın, eşi ve 3 çocuk annesi S.Y isimli kadını tabancayla ateş ederek
öldürdüğü, ardından da aynı silahla kendini vurarak intihar ettiği öğrenildi.
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15 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'da M.T. isimli şahsın, eşini evde darp ettiği öğrenildi.
Olayın ardından eve gelen şahsın oğlu S.T.’nin, annesine uyguladığı şiddet nedeniyle babasını
bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
24 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman'da Abdurrahman A. isimli şahsın, sokakta karşılaşarak
tartıştığı imam nikahlı eşi Mukadder K.'yı bıçakla bacağından yaraladığı öğrenildi. Adıyaman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, saldırgan
şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
29 Nisan 2018 tarihinde Mardin’de Suriye uyruklu erkek şahsın, imam nikahlı eşini
öldürdüğü ve olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakaladığı öğrenildi. Konuya ilişkin İl
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Mardin Cumhuriyet
Başsavcılığının talimatları ile 27 Nisan 2018 günü Suriyeli kadının öldürülmesi olayı ile ilgili
olarak, Cinayet Büro görevlilerimizce olayın aydınlatılması amacıyla gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde; maktulün imam nikahlı eşi olan cinayet olayı şüphelisi Suriye
vatandaşı erkek, ekiplerimizin koordineli olarak çalışması neticesinde Suriye'ye kaçmak üzere
olduğu tespit edilmiş ve yapılan operasyon ile şahıs 27 Nisan 2018 günü Kilis Öncüpınar
hudut kapısında yakalanarak gözaltına alınarak İlimize getirilmiştir. Adli Makamlara sevk
edilen şüpheli, çıkarıldığı Mahkemece 28 Nisan 2018 günü tutuklanarak cezaevine teslim
edilmiştir."
30 Nisan 2018 tarihinde Antep kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Çimenli
Mahallesi'nde 59 yaşındaki ve emekli Mehmet Durgun isimli şahsın, 4 çocuk annesi eşi Öznur
Durgun’u av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şahıs cinayetinin ardından polise teslim
olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
18 Mayıs 2018 tarihinde Urfa’nın Bozova ilçesinde mahalle muhtarı olan 44 yaşından
Burhan Bayram'ın isimli şahsın, 44 yaşındaki eşi İslim Bayram'ı darp ettiği, şahsın tartışma
sırasında araya giren 18 yaşındaki oğlu Müslüm Bayram tarafından ikna edilemediği ve av
tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Burhan
Bayram'ın öldüğünü saptarken, babasını öldüren Müslüm Bayram ile annesi İslim Bayram'ın
ise gözaltına alındığı öğrenildi.
21 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep'te sahur yemeği sırasında 27 yaşındaki M.U. isimli
şahsın, tartıştığı 61 yaşındaki babası Ali Uçar'ı boğazını keserek ve daha sonra da mutfakta
yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar'ı bıçak darbeleriyle öldürdüğü öğrenildi. Olay yerine
gelen Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet
Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.U.'nun babasına ait 31 KEK 35
plakalı araç ile 1 No'lu Mülteci kampı yanındaki uygulama noktasında yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi.
30 Mayıs 2018 tarihinde Kars'ın 'ın Sarıkamış ilçesinde Barış Alkan isimli şahsın,
tartıştığı eşi 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Sezen Alkan'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Cenazesi ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, sezaryenle alınan 33
haftalık kız bebeği kuvözde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şahsın, olaydan bir gün
sonra ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde ormanlık alanda bir ağaç
kovuğunda saklanırken yakalandığı öğrenildi.
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30 Mayıs 2018 tarihinde Maraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde
44 yaşındaki işsiz Bünyamin Mahsereci isimli şahsın, 78 yaşındaki teyzesi Hanife Akdişli'yi
darp ettiği ardın da bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
10 Haziran 2018 tarihinde Urfa'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Y. isimli
şahsın, 46 yaşındaki eşi E.Y. sokak ortasında darp ettiği öğrenildi. Yaralı kadının, hastaneye
götürülerek tedavi altına alındığı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.
14 Haziran 2018 tarihinde Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan
Şıracı köyünde tarımla uğraşan 35 yaşındaki Taner Parlar isimli şahsın, dini nikahlı ve
Azerbaycan uyruklu eşi Heyran Hüseyinova'yı tabancayla öldürdüğü, daha sonra da aynı
silahla kalbine ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
15 Haziran 2018 tarihinde Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bahçelievler Mahallesinde 49
yaşındaki Ali Kaya Sağır isimli şahsın, 45 yaşında ve 3 çocuk annesi eşi Serpil Sağır'ı ve
kızını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serpil Sağır'ın tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti öğrenildi. Saldırgan şahsın ise, olay
yerine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Soğukpınar köyünde av tüfeğiyle kafasına ateş ederek
intihar ettiği öğrenildi.
18 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71.
Sokak’ta Şaban A. isimli şahsın, çıkan tartışma üzerine eşi Ayşe A. isimli kadını önce darp
ettiği, ardından bıçakla darbeleriyle yaraladığı, Daha sonra da aynı bıçakla kendisini
yaraladığı öğrenildi. Yaralan çiftin olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak
tedavi altına alındığı, ancak her iki yaralının da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ğı
öğrenildi.
21 Haziran 2018 tarihinde Antep’in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak
çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Yakar isimli şahsın, ayrıldığı ve babasının evinde yaşamaya
başlayan 24 yaşındaki eşi Gülşen Yakar'ı, 48 yaşındaki kayınpederi Bekir ve 42 yaşındaki
kayınvalidesi Gülsüm Köse’yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, 22 yaşındaki
kayınbiraderi Yunus Köse’yi de ağır yaraladığı öğrenildi. 1 yaşındaki kızıyla birlikte olay
yerinden kaçan saldırganın, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.
24 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Gazi Mahallesi'nde 26
yaşındaki Uzman Çavuş Arif Aka'nın, kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tartıştığı
eşi 29 yaşındaki Sevilay Aka’yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü, ardından aynı
silahla intihar ettiği öğrenildi.
28 Haziran 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin’in Artuklu ilçesinde Ş.A. (11), H.A. (10) ve ikiz olan L. A. ile H.A (7) isimli
çocukların, üvey babaları oldukları belirtilen erkek şahıs tarafından, işkence ve kötü
muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. Çocukların 10 gün boyunca aç-susuz bırakıldıkları ve
şiddete gördükleri, çocukların sıvı kaybı yaşadıkları, vücutlarında çok sayıda morluk tespit
edildiği, en büyük kız çocuğunun kaburgasında çatlaklık tespit edildiği belirtildi. Suriyeli
olduğu öğrenilen anne S.S.’nin de çocuklarla birlikte şiddet şiddete maruz bırakıldığı
öğrenilirken, işkenceci erkek şahsın, ‘Öldürmeye teşebbüs etmek’ten tutuklandığı belirtildi.
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3 Temmuz 2018 tarihinde Urfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde 37
yaşında ve 4 çocuk annesi Zemzem Server isimli kadının, 42 yaşındaki eşi Ali Rıza Server
tarafından çıkan tartışma üzerine bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
5 Temmuz 2018 tarihinde Urfa'da 44 yaşındaki A.A. isimli erkek şahsın, eşi G.A.'yı evde
darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ve nezarethanede intihar ettiği öne sürüldü.
20 Temmuz 2018 tarihinde Antep'te 32 yaşındaki İ.Ç isimli erkek şahsın, dini nikâhlı ve 7
aylık hamile olan eşi 23 yaşındaki Aysel Kurt'u döverek öldürdüğü öğrenildi.
7 Ağustos 2018 tarihinde Batman’da Bilal Oğur isimli şahsın, özel bir rehabilitasyon
merkezinde çalışan 1 çocuk annesi 24 yaşındaki eşi Kübra Oğur’u boşanmak istediği
gerekçesiyle silahla vurarak yaraladığı, ardından da aynı silahlı intihar ederek yaşamını
yitirdiği öğrenildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Oğur’un ise, 9 Ağustos 2018
tarihinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
12 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa'da 48 yaşındaki Hüseyin N. isimli şahsın, yaşları şu an 8 ile 23 arasında değişen ve 1’i
erkek 4 çocuğuna 8 yıl boyunca cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayın adli
mercilere intikal etmesi üzerine gözaltına alınan Hüseyin N. isimli şahsın, 27 Temmuz 2018
tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandığı öğrenildi. Anne Arife
N. ise eşinin yakınları tarafından şikâyetini geri çekmesi yönünde ölümle tehdit edildiği
belirtildi. Anne Arife N. konu ile ilgili basın organlarından yer alan anlatımlarında şunları
belirtti: "11 Temmuz 2018 gecesi eşim bana ve çocuklarıma uyku ilacı içirmiş. Ben
omuriliğimden ameliyatlı olduğum için gece sürekli uyanırım. Ancak o gece hiç uyanamadım
ertesi gün saat 15.00'e kadar çoluk çocuk uyumuşuz. 14 yaşındaki çocuğum uyanınca 'anne
her yerim ağrıyor, tuvalete gidince kanamam oldu' dedi. Ben şüphelendim çocuğumu aldım
Mehmet Akif İnan Hastanesi Genel Cerrah bölümüne götürdüm. Çocuğumun cinsel istismara
uğradığını orada öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. Eve
gidip eşime 'çocukları istismar etmişsin' dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye
kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım.” Arife N., 17 yaşındaki kızının yaşananlara
daha fazla dayanamayarak 4 Ağustos 2018 tarihinde intihara girişiminde bulunduğunu, şu an
psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.
21 Ağustos 2018 tarihinde Batman'da A.İ. isimli erkek şahsın, beş ay önce evden ayrılan ve
boşanmak isteyen eşi Cahide İnan'ı (40) çocuğuyla birlikte sığındığı markette defalarca
bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetten sonra gözaltına alınan A.İ.'nin, evden
ayrıldıktan sonra kadına defalarca şiddet uyguladığı belirtildi.
25 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman'da 50 yaşındaki A.K. isimli erkek şahsın, kızları 20
yaşındaki Vesile Kaya ve 18 yaşındaki Işıl Kaya'yı evde tabancayla öldürdüğü, cinayetin
ardından da intihar ettiği öğrenildi. Olay sırasında eşi M.K.’nin ise, 10 yaşındaki kızlarını alıp
evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
25 Ağustos 2018 tarihinde Antep'te Suriyeli 21 yaşındaki S.İ. isimli erkek şahsın, 19
yaşındaki eşi Mine İ.'yi tüfekle öldürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ve "Tüfeği pencereye
konan kuşa doğrulttum. Eşim 'Kuşu vurma' deyince vazgeçtim. Eşime 'O zaman seni vurayım'
diye şaka yaparken emniyetini kapattığım tüfek ateş aldı. Pişmanım" diyerek eşini kaza ile
vurduğunu söyleyen erkek şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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26 Ağustos 2018 tarihinde Maraş’ın Göksun ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde Sami
Soylu isimli erkek şahsın, 86 yaşındaki annesi Hasret Soylu ile 43 yaşındaki erkek kardeşi
Feramuz Soylu'ya av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.
28 Ağustos 2018 tarihinde Muş'ta 33 yaşındaki N.T. isimli erkek şahsın, 30 yaşındaki eşi
Sevim Taşdemir'i yedi çocuğunun önünde döverek öldürdüğü ve ardından da intihar ettiği
öğrenildi.
28 Ağustos 2018 tarihinde Maraş'ta A.B. isimli erkek şahsın, eşi Ş.B.'yi kıskançlık
yüzünden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi. Ş.B. ağır yaralı olarak hastaneye
kaldırılırken, erkek şahsın tutuklandığı öğrenildi.
8 Eylül 2018 tarihinde Antep'te ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, 40 yaşındaki eşi
S.S.'yi darp ederek ölümle tehdit ettiği öğrenildi. S.S.'nin daha öncede gördüğü şiddet sonucu
kolunun kırıldığı ve sistematik olarak şiddete maruz kaldığı öğrenildi. S.S. şikayetçi olmasına
rağmen uzaklaştırma ve koruma kararının çıkmadığı öğrenilirken, saldırgan şahsın altı ay
hapis cezası çarptırılması rağmen cezanın infaz edilmediği belirtildi.
20 Eylül 2018 tarihinde Maraş'ta 64 yaşındaki M.D. isimli erkek şahsın, şiddet uyguladığı
eşi Gönül Demir'in şikâyetçi olması üzerine av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şikâyet
üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ardından cinayeti işleyen M.D.'nin, cinayetten
sonra teslim olduğu öğrenildi.
20 Eylül 2018 tarihinde Iğdır'da 50 yaşındaki M.Ç. isimli erkek şahsın, boşanma
aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Güneş Çağraş'ı barışma teklifini reddettiği için sokakta
defalarca bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
26 Eylül 2018 tarihinde Adıyaman'da 76 yaşındaki B.A. isimli erkek şahsın, 61 yaşındaki
dini nikahlı eşi Emine Orki'yi ve 18 yaşındaki oğlu Enes Avcı'yı tabancayla öldürdüğü
öğrenildi. Cinayetten sonra kaçan şahsın, girdiği çatışma sonucunda yaralı olarak yakalandığı
öğrenildi. B.A.'nın 34 yıl önce ilk karısını, çocuğunu ve teyzesinin oğlunu öldürdüğü, bu
suçlardan iki kez cezaevinde yattığı ifade edildi.
5 Ekim 2018 tarihinde Antep'te 26 yaşındaki M.G. isimli şahsın, bir yıldır boşanma davaları
süren 3,5 yıllık eşi 27 yaşındaki Aylin Daşcı'yı çalıştığı işyerinden çıktığı sırada, zorla
kullanarak aracına bindirdiği ve aracın içersinde sopayla darp ettiği, daha sonrada
bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bayılması
üzerine yol kenarına kadının, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı kadının, saldırgan erkeğin
sistematik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
6 Ekim 2018 tarihinde Iğdır'ın Aşağı Erhacı köyünde oturan F.Ş. isimli kadının av tüfeği
ile kafasından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında F.Ş.'yi
öldürdüğü şüphesiyle kardeşi C.E. ve bir başka şüphelinin "Töre saikiyle kasten öldürme"
ve "azmettirme" tutuklandığı öğrenildi.
6 Ekim 2018 tarihinde Antep'in Nizip ilçesinde inşaatlarda boyacılık yapan 33 yaşındaki
Hasan Uçar isimli şahsın, 28 yaşındaki ve 3 çocuk annesi eşi Özlem Uçar'ı tüfekle vurarak
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öldürdüğü, daha sonra da jandarmayı arayarak teslim olduğu öğrenildi. Çiftin 3 çocuğunun
yetkililer tarafından devlet korumasına alındığı öğrenildi.
7 Ekim 2018 tarihinde Maraş'ta 30 yaşındaki A.P. isimli şahsın, şiddet uyguladığı için
evden ayrılıp ailesinin yanına yerleşen 30 yaşındaki eşi H.P.'yi av tüfeğiyle yaraladığı, amcası
Mesut G.'yi ise öldürdüğü öğrenildi. Olay sırasında yakınlarda bulunan Mesut G.'nin iki erkek
yakınının A.P.'ye müdahale ettiği ve yaralanan A.P.'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
11 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde köy korucusu olduğu öğrenilen
Orhan Ç. isimli erkek şahsın, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen eşi Nihal Ç. İsimli kadını
ağzını koli bandıyla bağlamak suretiyle boğarak öldürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
15 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 347. Sokakta,
sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadının, eşi olduğu ileri sürülen bir şahıs
tarafından takip edildiği ve ardından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bacağından yaralanan
genç kadının, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı
öğrenildi. Kadına ateş açan kişinin olay yerinde kaçtığı belirtildi.
16 Ekim 2018 tarihinde Elazığ’ın merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Mahsun Sokak’ta
bulunan müstakil bir evde 36 yaşıdaki Halil Y. isimli şahıs, tartıştığı 42 yaşındaki ve 3 çocuk
annesi eşi Havva Y.’yi 10 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla
Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan şahsın polise teslim olduğu
öğrenildi. Kadının, eşi tarafından sistematik olarak şiddete maruz kaldığı belirtildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Ekim 2018 tarihinde Maraş'ta 29 yaşındaki M.K. (29) isimli şahsın, 24 yaşındaki eşi
A.K.'yi kucağında bebeği bulunduğu sırada darp ettiği ve darp anlarının görüntülendiği
öğrenildi. Şiddet mağduru kadının, gözaltına alınan A.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 6 Ekim 2018 tarihinde başından vurulmuş halde bulunan 24
yaşındaki Gülçin Mehmetoğlu isimli kadının, 4 Kasım 2018 tarihinde tedavi gördüğü Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili Hazro
Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu zamana kadar
gözaltına alınan kimse olmadığı bilgisine ulaşıldı. Gülçin Mehmetoğlu'nun erkek arkadaşı
olduğu belirtilen bir şahısla telefonda görüştüğü gerekçesiyle, aile bireylerinin kararıyla
vurulduğu iddia edildi.
8 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi
Urfa Bulvarı’nda bir apartmanın zemin katında ikamet eden 20 yaşındaki Berivan D. İsimli
kadının, imam nikahlı eşi tarafından silahla vurulduğu ve Selahaddin Eyyübi Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırgan şahsın kayıplara karıştığı
belirtildi.
10 Kasım 2018 tarihinde Urfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet K. isimli şahsın, eşi Cemile
K.’yi av tüfeğiyle ağır şekilde yaraladığı, ardından da intihar ettiği öğrenildi. Sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinde Ahmet K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır
yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemile K.’nın de doktorların tüm
müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
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10 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Zümrütkent semtinde ismi
öğrenilemeyen erkek bir şahsın, kendisinden boşanmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen eşini
silahla vurarak ağır yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenilirken, saldırgan şahıs ise
kayıplara karıştı.
11 Kasım 2018 tarihinde Maraş'ın Oruç Reis ilçesinde 27 yaşındaki Ramazan Akpınar
isimli şahsın, kendisinden boşanmak isteyen 24 yaşındaki ve 3 çocuk annesi eşi Sibel
Akpınar'ı, 56 yaşındaki kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi ve 58 yaşındaki kayınpederi Ali
Çiftçi'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Saldırgan şahsın, cinayetin ardından
polis arayarak teslim olduğu belirtildi.
13 Kasım 2018 tarihinde Antep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık suçundan cezaevine giren
8 Kasım’da tahliye olan Sezer S. isimli erkek şahsın, dini nikahlı ve 2 çocuk annesi eşi Sabiha
Sebil’i pompalı tüfekle karın bölgesinden ağır yaralayarak öldürdüğü öğrenildi. Saldırgan
şahsın, kayıplara karıştığı belirtildi.
12 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde yaşayan 35
yaşındaki Gül Karataş isimli kadının, bir araçla ölü olarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin girişini bırakıldığı öğrenildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi
edilemezken, soruşturma başlatıldığı ve 3 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Kadınlar
05 Aralık 2017 Batman merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki boş arazide 34 GK
2651 plakalı park edilmiş aracın içerisinde biri kadın iki kişiye ait cenaze bulundu. Cesetlerin
Veysel Yıldız (40) ve Sevdet Keskin (35) adlı kadına ait olduğunu belirlendi. Cesetler,
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet
Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Veysel Y'nin
silahla önce akrabası olan S.K. adlı kadını, ardından da kendini öldürdüğü belirlendi.
14 Aralık 2017 tarihinde basın yayın organlarından yer alan haberlerde; Diyarbakır’ın
merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde Ş.D. isimli erkek şahsın,
sabah saatlerinde 2 çocuğunu okula götüren 23 yaşındaki Suriye Halep göçmeni hamile E.X.,
isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde maruz kaldığı cinsel saldırıya tepki gösteren kadına erkek şahsın, ateşli silah
doğrultarak tehdit ettiği ve fiziki müdahale yoluyla darp ettiği görülüyor. Çevredekilerin
tepkisiz kaldığı bu olayda erkek şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Başlatılan
soruşturma kapsamında aranan saldırgan erkek şahsın, 28 Aralık 2017 tarihinde polis
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
3 Ocak 2018 tarihinde Adıyaman’da N.S., O.A. ve N.A. isimli erkek şahısların, E.K. isimli
kadının evinin kapısına ateş ettikleri ve polis tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.
7 Ocak 2018 tarihinde Ağrı’da hastanede hasta yakını olan ve ismi öğrenilemeyen erkek
şahsın, Ece Gökyayla isimli doktoru çocuğuna tekrar bakmadığını ileri sürerek darp ettiği ve
öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Erkek şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
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7 Ocak 2018 tarihinde Mardin'de özel harekat polisi B.K., sosyal medyadan tanıştığı 21
yaşındaki M.B.'ye iki kere tecavüz etti, şikayetçi olmaması için birkaç polis erkekle birlikte
tehdit etti. M.B.'nin şikayetiyle gözaltına alınan erkeğe nitelikli cinsel saldırı suçundan dava
açıldı, savcının üç tutuklama talebi yerel mahkeme ve üst mahkeme tarafından reddedildi.
M.B. can güvenliği olmadığı gerekçesiyle öğrenci olduğu ve çalıştığı şehri terk etti. (9 Mayıs
2017'de yaşanan bu olay dava sürecinde basına yansıdı )
1 Şubat 2018 tarihinde Iğdır'da Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi'nde oturan 74 yaşındaki
10 çocuk annesi Şefika S. isimli kadının, evine giren 23 yaşındaki Teymur R. isimli erkek
şahıs tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı, ardından da 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü
öğrenildi. 4 Şubat 2018 tarihinde yapılan soruşturmanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne
bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafında gözaltına alınan cinayet şüphelisinin suçunu itiraf ettiği
ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
12 Şubat 2018 tarihinde Kars'ta Gizem Eşit isimli kadının, boşandığı eski eşi R.E. isimli
erkek şahıs tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Basın yayın organlarındaki haberde yer alan
bilgilere göre; Eşit, babası Vilayet Çiftçi’yle birlikte çarşı merkezinde olduğu sırada yanlarına
gelen eski eşi R.E. av tüfeğiyle ateş etti. Saldırıda Eşit ve babası yaralandı. Olay yerine çok
sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kaçan R.E. kısa süre sonra yakalandı. Eşit, ağır yaralı
olarak ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Eşit, yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan baba Vilayet Çiftçi ise ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
27 Şubat 2018 tarihinde basın organlarında yer alan habere göre; Kars’ın Kağızman
ilçesinde 21 yaşındaki D.İ. isimli genç kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı ve 5.5 aylık
hamile olduğu öğrenildi. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan genç kadının ifade sonrası,
cinsel saldırı olayına karıştığı belirlenen ve gözaltına alınan 12 erkek şahıstan DNA örnekleri
alındığı öğrenildi. Savcılığı sevk edilen zanlılardan, 8’inin tutuklandığı öğrenildi.
20 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'da 18 yaşındaki A.B isimli genç kadının, 25 yaşındaki
M.M.K isimli erkek şahıs tarafından taciz edildiği öğrenildi. Genç kadının şikayetçi olması
üzerine, taciz şüphelisinin gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
26 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Güler Deniz, şu
beyanlarda bulundu: “08.08.2017 tarihinde Jiyan Semt pazarında çalışırken Mehmet
KARACADAĞ adlı şahıs tarafından ben ve 3 arkadaşım bıçaklı saldırıya uğradık. Semt
çalışanları olan kadınlar bu duruma tanıktırlar. Saldırı sonrası sağ omuz hizasında
yaralandım. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Soruşturma dosyasında bulunmaktadır.
Kendisinden şikayetçiyim. Halende aynı saldırı tehdidi altındayım. Olaydan sonra tekrar
saldırı oldu. Karakolda ifade verdim. Hayatım ciddi risk altındadır. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
29 Mart 2018 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Şerif
T. isimli erkek şahsın beraberindeki silahlı bir grup ile üniversite sınavına hazırlanan 19
yaşındaki Berfin G. isimli kadını kaçırdığı öğrenildi. Annesi ve kardeşi ile birlikte hastaneden
dönen Berfin G.'nin önü Diyarbakır Caddesi üzerinde Şerif T. ve kimlikleri hakkında bilgi
elde edinilemeyen 3-4 kişi tarafından kesildi. Havaya ateş açan bekçi ve diğer kişilerin daha
sonra Berfin G.’yi zorla araca bindirerek kaçırdığı ve annesini yerde sürüklediği öğrenildi.
Şerif T.’nin, bir gün sonra polis tarafından Diyarbakır’da yakalandığını öğrenildi.
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7 Nisan 2018 tarihinde Antep’in Araban ilçesinde Akbudak Caddesi'nde bulunan bir
sürücü kursunda H.Ç. isimli şahsın, tartıştığı 23 yaşındaki Betül Altıntaş isimli kadını
bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan şahsın, polis tarafından bulunması için
çalışma başlatıldığı öğrenildi.
24 Nisan 2018 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı Mahalesi yakınlarında
bulunan bir kuyuda, kadına ait olduğu tespit edilen bir cenazenin bulunduğu öğrenildi. Üzeri
taşlarla kapatılmış halde bulunan cenazenin, kuyudan çıkarılarak otopsi işlemleri için İlçe
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken, yapılan inceleme sonucunda cenazenin yaklaşık
2 ay önce ortadan kaybolan ve kaçırıldığı düşünülen 18 yaşındaki Gülpınar K.’ye ait
olduğunun belirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 6 kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi.
15 Mayıs 2018 tarihinde Antep’in Nuripazarbaşı Mahallesi’nde 35 yaşındaki Hatice Tahir
isimli kadının evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında ölü olarak bulunan kadının, 35 yaşındaki Zeynep Tanış, 45 yaşındaki
Belkıs Tanış ve 38 yaşındaki Burhan Tanış isimli şahıslar tarafından sopa ile dövülerek
öldüğü belirlendiği, şahısların gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
18 Mayıs 2018 tarihinde Maraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde
müstakil evinde yaşayan 79 yaşındaki Nezihe Temel isimli kadının, evinde boğazı kesilerek
ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu araştırmada, cinayetin Temel'in cezaevindeki torununun
arkadaşı olduğu belirtilen 24 yaşındaki U.A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği
öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın, "cezaevindeki torununun selamı var" diyerek yaşlı kadının
evine girdiğini ve kendisine hazırladığı kahvaltının ardından küpesi ve yüzüğünü almak için,
yumruk atarak etkisizleştirdiğini ardından da boğazını keserek öldürdüğünü itiraf ettiği
öğrenildi.
18 Mayıs 2018 tarihinde Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından açılan iftar çadırında
Suriyeli bir kadının ve çocuğunun, çocukları için yemek almaya çalıştığı sırada iftar çadırında
çalışan bir erkeğin fiziki şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.
18 Temmuz 2018 tarihinde Mardin'de 34 yaşındaki M.B. isimli erkek şahsın, yanında
çalışan 20 yaşındaki H.Ç. isimli kadını işyerinde alıkoyarak cinsel saldırıda bulunmaya
çalıştığı, ancak kadının direnmesi üzerine darp ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçarak
kurtulan H.Ç.’nin şikayeti üzerine, erkek fail tutuklandı.
22 Temmuz 2018 tarihinde Antep'te ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, lise öğrencisi
Z.C. isimli kadını saçları kısa olduğu gerekçesiyle sarkıntılık ettiği ve yumruklayarak darp
ettiği öğrenildi.
28 Temmuz 2018 tarihinde Muş'ta S.K. ve karısı T.K.’nin, 8,5 aylık H.K.'yi darp ettiği
öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandığı belirtildi.
30 Ağustos 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak köyünde
oturan 45 yaşındaki Hediye Çakı isimli kadının, evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan
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Göksü Barajı'nda ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Hediye Çakı'nın cansız bedeni otopsi
yapılmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
4 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Goman köyü ormanlık alanda hayvanlarını otlatan ve ismi
öğrenilemeyen bir kadının, bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen Muzaffer G. isimli erkek şahıs
tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Olay esnasında kadının bağırışlarının
duyulması üzerine köylülerin bölgeye gittiği ve köy halkının müdahale ettiği cinsel saldırı
olayı, Darıkent Jandarma Karakolu’na bildirildi. Saldırgan şahsın, jandarma tarafından
gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, Tunceli Barosu’nun da müdahil
olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
12 Eylül 2018 tarihinde Mardin'de 45 yaşında ve Gürcistan vatandaşı olduğu öğrenilen
Melisa İlma isimli kadının, evinde bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Cinayetle ilgili
soruşturma başlatıldı.
28 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Batman'da H.T. isimli erkek şahsın, son 1,5 ay içinde beş farklı kadını farklı zamanlarda
taciz ettiği ortaya çıktı. Tacizci şahsın tutuklandığı öğrenildi.
13 Ekim 2018 tarihinde Erzurum'da bir markette çalışan C.T. isimli genç bir kadının,
arkadaşlık teklifini kabul etmediği için daha önce aynı iş yerinde çalışan Murat Yıldırım
isimli şahıs tarafından bıçaklandığı öğrenildi. *1-Marketin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedilen saldırıda ağır yaralanan genç kadının tedavi altına alındığı, market
personeli tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın ise gözaltına alındığı öğrenildi.

*1 - Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anlarından biri (HaberTürk)

10 Kasım 2018 tarihinde Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alandaki su kanalında
çevredekiler tarafından genç bir kadın cesedi bulunduğu öğrenildi. Yürütülen incelemelerde
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cesedin 18 yaşındaki Fatma Nur Karaoğlan isimli lise öğrencisi genç kadına ait olduğu ve
kafasına vurulan sert cisimle öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti işleyen kişinin ise, 17 yaşındaki
O.A. isimli erkek çocuk olduğu belirledi.

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar
15 Temmuz 2018 tarihinde Malatya'da 34 yaşındaki Y.A. isimli erkek şahsın, 23 yaşındaki
eşi R.A.'yı seks işçiliği yapmayı zorladığı, kadının reddetmesi üzerine evde önce darp ettiği
ardından cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olay günü Y.A.'nın eve müşteri olarak bir
erkeği getirdiği, R.A.'nın erkekle seks yapmayı reddettiği ifade edildi. Y.A. ve R.A.'nın iki
çocuğunun olaya tanık olduğu belirtildi. Apartman yöneticisinin polis çağırması üzerine
kaçan erkekler yakalandı.
15 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa'da Ş.T. isimli şahsın, ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kadına zorla seks işçiliği
yaptırdığı ortaya çıktı. Ş.T.’nin tutuklandığı ve kadının koruma altına alındığı öğrenildi.
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