XIV. NAMUS CİNAYETLERİ
3 Ocak 2011’de Iğdır İli Aşağı Erhacı Köyü’nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi
Z.Ş.’nin, daha önce ailece çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş
Köyü’nde tanıştığı Fırat Y.’nin kaçırdığını, arada çıkan anlaşmazlık nedeniyle Fırat
Y.’nin babasının Z.Ş.’yi karakola, karakolun da babasına teslim ettiği ve Z.Ş.’yi 15
yaşındaki kardeşi İ.Ş.’nin bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. (03.01.2011/ANF)
17 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’ne bağlı Çökeksu Köyü’nde oturan, başka
bir erkekle kaçtığı için hakkında ‘ölüm’ emri verildiği iddia edilen İpek Tekin eşi Kadri
Tekin tarafından silahla vurularak öldürüldü. (17.01.2011/ANF)
24 Ocak 2011’de Gaziantep’te Gündoğdu Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’ nde bir
yakınlarının evinde belirlenemeyen bir nedenle babası Mehmet E. (66) ile tartışan
Adile E., Mehmet E. tarafından öldürüldü. Karakola teslim olan Mehmet E. verdiği ilk
ifadesinde,
“Namus
meselesi
yüzünden
öldürdüm”
dediği
öğrenildi.
(24.01.2011/KentHaber)
26 Ocak 2011’de Gaziantep’te iddiaya göre Ali Rıza K.(38) 11 yıldır birlikte yaşadığı
Hatice Ç.(29) ile tartıştı. Kendisini aldattığını iddia ettiği Hatice Ç.’ye işkence
yaptıktan sonra kaçtı. Komşularının polise haber vermesi üzerine Hatice Ç.
hastaneye kaldırıldı, Ali Rıza K. göz altına alındı. (26.01.2011/KentHaber)
14 Şubat 2011’de İstanbul Ataşehir’de Salih Erdem kendisini aldattığı iddasıyla 38
yıllık eşi Saliha Erdem’i apartman girişinde kurşunlayarak öldürdü.(hürriyet)
26 Mart 2011’de Balıkesir’de, üniversite öğrencisi M.S. (1990), kendisini aldattığını
öne sürdüğü sevgilisi Ş.K.’yi (1992) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.
M.S. ifadesine, Ş.K. ile telefon hattı için tartıştıklarını, bu sırada duvardaki av tüfeğini
eline aldığını, Ş.K.’nin kendisini silaha doğru attığını iddia etti.
10 Mayıs 2011’de, İstanbul’da tersane işçisi C.E. (1971), biri 17, diğeri 7 yaşında olan
çocuklarını okula gönderdikten sonra karısı Y.E.’yi (1973) elektrik süpürgesinin
kablosuyla boğarak öldürdü. Polisi arayan C.E., olay yerine gelen ekibe teslim oldu.
C.E.’nin 18 yıllık karısını evlenmeden önceki sevgilisiyle görüştüğü iddiasıyla,
“kıskançlık krizine girerek” öldürdüğü öne sürüldü.
24 Haziran günü, Düzce’de Y.Ç., birlikte yaşadığı Derya Türk’ü (1994) bıçaklayarak
öldürdü. Bir saat sonra yakalanan Y.Ç.’nin, Derya Türk’ü başka bir erkekle
mesajlaştığı için öldürdüğü iddia edildi.
26 Haziran günü, Tekirdağ’da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ.’yi kendisini
aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı.
8 Ağustos 2011’de Ankara’da 24 yaşındaki Tuğba Kaya boşanmak istediği eşi
Yılmaz Kaya tarafından başka biriyle yaşıyor gerekçesi ile vuruldu. Tuğba Kaya ağır
yaralı olarak kurtuldu. (milliyet)
13 Eylül 2011’de, Diyarbakır’da, bir tarlada cesedi bulunan 22 yaşındaki Mürvet
Acar’ın ölümünde, töre infazı şüphesi ağırlık kazandı. Mürvet Acar 22 yaşındaydı.

Ergani’ye bağlı Kavaklı köyünde 2 ağabeyi, 12 yaşındaki erkek kardeşi ve annebabasıyla yaşıyordu. Pazartesi günü, köye 2 kilometre mesafedeki tarlalarında cesedi
bulundu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, genç kızın tüfekle
vurulduğunu belirledi. Ceset otopsi için hastaneye götürülürken soruşturma
kapsamında, baba ve iki ağabeyinin ifadesine başvuruldu. Bu sırada 12 yaşındaki
erkek kardeşi de jandarmaya giderek teslim oldu. Çocuk, ablasıyla tarlaya gittiklerini,
tarlada yılan olduğu için yanına aldığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu da
ablasını vurduğunu söyledi. İfadesi alınan baba ve ağabeyler de sabah abla ile
kardeşin tarlaya gittiğini, gerisini bilmediklerini anlatınca savcılık sorgusunun
ardından baba ve oğulları serbest kaldı. Ancak köylüler, Mürvet’in ölümünün kaza
değil infaz olduğuna inanıyordu. İddiaya göre, genç kızı ölüme götüren süreç, geçen
ay köylerindeki bir düğünde başlamıştı. Genç kız, burada düğün çalgıcısı M.K. ile
tanıştı. Birbirlerine âşık olan ancak evlenmelerine izin verilmeyeceğini düşünen ikili, 3
gün sonra kaçtı. Mürvet’in ailesi duruma sert tepki gösterdi. Aracılarla M.K.’nin
ailesine, kızlarının gönderilmesi için baskı yapmaya başladı. Genç adam da
tehditlerden korktu ve 15 gün önce Mürvet Acar’ı köyüne geri gönderdi. Mutluluğu
sadece 2 hafta süren Mürvet de ailesinin “Affettik” demesi üzerine normal hayatına
döndü ve tarlada çalışmaya başladı. Fakat köye geldikten birkaç gün sonra cesedi
bulundu. Köyde Mürvet için taziye çadırı kuruldu. Ancak ne hikmetse genç kızın 2
amcası dışında babası başta olmak üzere ailenin diğer erkekleri taziyeye katılmadı.
Bu sırada köylülerden bazıları, olayın töre infazı olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre
savcıya verdikleri ifadede M.K.’nin ailesini arayan birilerinin, “Biz üzerimize düşeni
yaptık. Kızı öldürdük. Şimdi sıra sizde. Siz de oğlunuzu öldürün” dediğini önü sürdü.
(15.09.2011/Sabah)
24 Eylül 2011’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 33 yaşındaki Meva Yayla, boşandığı
eşi Mustafa Görmez tarafından başka biriyle ilişkiye girdiği iddiasıyla öldürüldü.
(hürriyet)
25 Eylül 2011’de Diyarbakır’da meydana gelen olayda 35 yaşındaki R.T., eşi Ş.T’yi
evde başka biriyle otururken bulunca cinnet geçirdi. Eşini ve yanındaki adamı
bıçaklayarak balkondan aşağı attı. Eşi ağır yaralı olarak kurtulurken yanındaki kişi
hayatını kaybetti. (hürriyet)
26 Eylül 2011’de, Elazığ’da, 34 yaşındaki Özcan D., kendisine tecavüz edildiğini,
hamile kaldığını, daha sonra da teyzesinin yardımıyla doğurduğu bebeği terk ettiğini
söyleyen kardeşi 32 yaşındaki Ayşegül D.’yi elleriyle boğarak öldürdü. Polise teslim
olan Özcan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra araştırma yapan
polis, Ayşegül D.’nin doğurduğunu söylediği kız bebeğin 16 Eylül tarihinde bir
mezarlıkta terk edilmiş olarak bulduğu bebek olduğunu belirledi. Bebeğin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. (26.09.2011/DHA)
28 Eylül 2011’de, Gaziantep’te, işsiz Ali Rıza Keskinkılıç 12 yıl önce, kaçırdığı Hatice
Çarık’la birlikte olmaya başladı. 12 yıllık birliktelikten 4 çocukları oldu. 26 Ocak’ta
kıskançlık yüzünden kavga ettiler. “Beni aldatıyorsun” dediği kadını 20 yerinden
bıçaklayan Keskinkılıç tutuklandı, Çarık ise tedavisinin ardından Sığınma Evi‘ne
yerleştirildi. Bir süre önce tahliye olan Keskinkılıç, yakınlarını araya sokarak nikâhsız
eşi Çarık’ı evine dönmeye ikna etti. Bir haftadır tekrar birlikte yaşayan çift arasında
dün sabah yine kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Keskinkılıç, önce mutfaktan aldığı
ekmek bıçağıyla, ardından da eline geçirdiği şişle Hatice Çarık’ı çeşitli yerlerinden

yaraladı. Gürültüyü duyup gelen komşuları kadını hastaneye kaldırdı. Kaçan
Keskinkılıç aranıyor. (28.09.2011/Milliyet)
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XV. EV İÇİ ŞİDDET, TACİZ ve TECAVÜZ
15 Ocak 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Türkan Arslan
(1984), kardeşinin zaman zaman uyuşturucu madde kullandığını, tedavi olmak
istemediğini, sürekli saldırgan davranışlar sergilediğini, bıçakla kendisini tehdit ettiğini
dile getirdi.
24 Ocak 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ş.Ç.: Kız kardeşinin V.K.
ile 5 yıl evli kaldığını ve bu 5 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü, 7 aylık
hamileyken eşini terk ederek evlerine geldiğini, rahatsızlandığı için hastaneye
götürdüklerini, doktorların bebeğin kardeşinin karnında çoktan öldüğünü ve annesini
zehirlediğini söylediklerini , kız kardeşinin 8 Nisan 2010’da yaşamını yitirdiğini, ancak
ölmeden önce polise, eşinin kendisini dövdüğünü ve karnını tekmelediğini söylediğini,
kendilerinin, kardeşlerinin ölümüne sebebiyet verdiği için enişteleri V.K. den şikayetçi
olduklarını ancak bu kişinin serbest bırakıldığını belirterek, derneğimizden hukuki
destek talep etmişlerdir. (İHD Diyarbakır)
26 Ocak 2011’de Gaziantep’te iddiaya göre Ali Rıza K.(38) 11 yıldır birlikte yaşadığı
Hatice Ç.(29) ile tartıştı. Kendisini aldattığını iddia ettiği Hatice Ç.’ye işkence
yaptıktan sonra kaçtı. Komşularının polise haber vermesi üzerine Hatice Ç.
hastaneye kaldırıldı, Ali Rıza K. göz altına alındı. (26.01.2011/KentHaber)
2 Şubat 2011’de, Çanakkale’de E.B, annesi A.B.’yi (1927) darp ederek ağır yaraladı.
Hayati tehlikesi bulunan A.B., Çanakkale Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım
ünitesinde tedavi altına alındı. E.B. ise tutuklandı.
9 Şubat 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan H.T görücü usulü ile
evlendiği eşi (kuzeni) tarafından devamlı şiddete uğradığını belirtip, birkaç kez kaçıp
baba evine sığınan E.T erkek kardeşleri tarafından dövülerek eşinin yanına
gönderilmek istenmiş, yapılan şiddete dayanamayan kadın evden kaçmış, can
güvenliğinin olmadığını belirmiştir.
5 Mart 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Z.G.: 17 yıllık evli ve 4
çocuğunun olduğunu, evliliği boyunca çocuklarının ve kendisinin sürekli şiddete
maruz kaldığını, son şikayetinden sonra eşinin eve gelip kendisini darp ettiğini ve
seni yaşatmayacağım diye tehdit ettiğini belirterek kendisine yardımcı olmamızı
istedi. (İHD Diyarbakır)
5 Mart 2011’de Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’ne bağlı Mürşitali Köyü’nde yaşayan Emine
M., 6 yıllık kocası Süleyman M.’den gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu,

hastanede yapılan muayene sonucunda kadının evde düşük yaptığı ve yaklaşık 15
haftalık olan çocuğunu kaybettiği bildirildi. (05.03.2011/KentHaber)
8 Mart 2011’de Urfa’nın Eyyübiye Semti Hacıbayram Mahallesi’nde 24 yaşındaki
Zekiye B. annesinin evine giderken evinin dış kapısını açık bıraktığı için 26 yaşındaki
eşi Selahattin B. tarafından bıçaklandı. Zekiye B. Hastaneye kaldırılırken Selahattin
B. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. (08.03.2011/DİHA)
8 Mart 2011’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 18 yaşındaki M.A. kayınbiraderi
S.Ç.’nin tacizine uğradı için ailesinin yanına gitti. Damadının ailesinin evlilik
döneminde verdikleri başlık parasını geri istemeleri üzerine evine dönmesini istediği
halde evine dönmediği için baba F.A. kızını dövdü. (08.03.2011/ANF)
10 Mart 201’de, Bursa’da Ş.A.B. öz kızı ve gelinine tacizde bulunduğu iddiasıyla
tutuklandı. Ş.A.B., iki yıl önce komşusunun 8 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu
iddiasıyla tutuklandığı ve cezaevinden üç ay önce çıktığı belirtildi.
11 Mart 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan G. B. (1969),
eşinin kendisini evlendiği günden bu yana 7 yıldır sürekli dövdüğünü, 3 ve 5
yaşındaki oğullarının gözü önünde kendisine tecavüz ettiğini, ayrıca eşinin
çalışmadığını ve artık dayanamadığı için evden ayrıldığını söyledi. Evine bir daha
dönmek istemediğini ve ayaklarının üstünde durmaya başladığında çocuklarını
mahkeme kararıyla almak istediğini belirterek derneğimizden yardım talep etti.
18 Mart 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E.: 18 yıllık evli
olduğunu ve kayınbiraderlerinin kendisine ve kızına şiddet uygulayıp darp ettiğini,
şikayet ettiği takdirde ölümle tehdit ettiklerini belirterek bu konuda kendisine yardımcı
olmamızı istedi.(İHD Diyarbakır)
30 Mart 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmail Altan, kız
kardeşi Nursel Akbay’ın eşinin bir hafta evvel intihar ettiğini, kız kardeşinin, eşinin
kardeşleri ve intihar eden eşinin ilk eşinden çocukları tarafından tehdit edildiğini ifade
etti.
14 Mayıs 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran H.C.S.: 5 yıldır R.S. ile evli
olduğunu, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını, kayın pederinin sürekli cinsel
tacizde bulunduğunu tehdit ettiğini ve birkaç gün önce eşinin akrabaları tarafından
evlerine saldırı düzenlenip kızlarının kaçırılarak İzmir’e götürüldüğünü belirterek
derneğimizden hukuki destek talep etmiştir.(İHD Diyarbakır)
16 Haziran 2011’de Urfa merkeze bağlı Seksenören köyünde alacaklı olduğunu iddia
eden 44 yaşındaki Tahir Ok, kardeşi İsmail Ok ve 28 yaşındaki 8 aylık hamile eşi
Zekiye Ok’u zincirle döverek hastanelik etti. (16.06.2011/DİHA)
22 Haziran 2011’de, Balıkesir’de S.Ö., karısı N.Ö.’yü banyoya kilitleyerek işkence ve
tecavüz etti. Kadın ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak kurtulan kadının
kocasını daha önce polise şikayet ettiği öğrenildi. S.Ö. üç gün sonra yakalanarak
gözaltına alındı. N.Ö. üç çocuğuyla birlikte bir sığınma evine yerleştirildi.

25 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bedriye
Kolu, 17 yıldır evli olduğu 76 yaşındaki eşi Fazlı Kolu’nun şeker hastası olduğunu,
Alzheimer hastası olduğunu, bypass ameliyatı geçirdiğini, gözlerinin görmediğini ve
sol tarafı felçli olduğunu belirtti. Çocukları ve damatlarının eşinin maaş kartını
kendisini tehdit ederek elinden almaya çalıştıklarını dile getirdi.
3 Temmuz 2011’de Diyarbakır’da akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen eşi 38
yaşındaki Ali Rıza Ö. tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Güner Ö., canını kurtarmak
için pencereden atladı. Gelen polislere, bu kez rehin aldığı oğlunu balkondan atmakla
tehdit eden Ali Rıza Ö., biber gazıyla etkisiz hale getirildi. (03.07.2011/Diyarbakır
SÖZ)
5 Temmuz 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan F.D.,
yaklaşık 3 ay önce ailesine başörtüsünü açmak istediğini söylediğini, bunun üzerine
kendisini eve hapsettiklerini, babasından şiddet gördüğünü, dayısı tarafından da
ölümle tehdit edildiğini dile getirdi.
18 Temmuz 2011’de Ali B. ile eşi Fidan B. arasında çıkan tartışma da Ali B., evdeki
keserle eşine saldırdığı, saldırıda Fidan B. yaralanırken, anne ve babasını ayırmak
isteyen Özlem B. de babası tarafından keserle darp edildiği, vücudunun çeşitli
yerlerinden keser darbesi ile yaralanan Fidan B. ve darp sonucu hafif şekilde
yaralanan kızı Özlem B. ise, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldığı öğrenildi. (18.07.2011/DİHA)
29 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eşlerinden şiddet gördüğünü
iddia eden 3 kadın, B. A, E. K. ve N. Ç, polis merkezine giderek, kendilerine sürekli
şiddet uyguladığını öne sürdükleri eşlerini şikâyet etti. Gözaltına alınan S. A, O. K. ve
M. Ç, Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı. (29.07.2011/DiyarbakırSöz / haberler.com)
1 Ağustos 2011’de Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde gelinini taciz ettiği
gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı. Jandarma Karakol
Komutanlığı’na müracaat eden Z.G. isimli kadın, F.G.’nin kendisine tacizde
bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Arpaçay Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadesi
alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.G., Arpaçay
Nöbetçi
Mahkemesi
tarafından
ifadesi
alındıktan
sonra
tutuklandı.
(01.08.2011/KentHaber)
6 Ağustos 2011’de Urfa ili Yenice Mahallesi’nde 7 çocuk annesi Zeyihe D. (40),
sabah saatlerinde eşi Halil D. ile tartıştı. Eşi tarafından darbedilen 7 aylık hamile
kadın yaralandı. Komşuların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine
kaldırılan Zehiye D, burada yapılan müdahalenin ardından Kadın Hastalıkları ve
Doğum Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Zehiye D. ve bebeğin sağlık
durumlarının iyi olduğu belirtildi. (06.08.2011/Sabah)
8 Ağustos 2011’de, Kocaeli’nde G.Ç. (1980) adlı kadın, kocasının şiddetinden
kaçarken beşinci kattan düştü. Kadını ve ailesini öldürmekle tehdit eden koca M.A.C.,
(1984) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

9 Ağustos 2011’de, İstanbul’da Ç.Ç. boşanmak isteyen karısı Ö.Ç.’yi dövdü ve
tecavüz etti. Ö.Ç.’nin şikayeti üzerine Ç.Ç., tutuklandı.
10 Ağustos 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan S.Hırçın, 8 yıl evli
kaldığı eşi tarafından darp edilip evden kovulduğunu belirtererek derneğimize
başvurmuştur.
16 Ağustos 2001’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Z.A. isimli kadın 1998
yılında Erol isimli Şahısla evlendiğini, eşinin bir başka kadınla resmi nikâhlı olduğunu
bilmediğini ve bu evlilik sonunda 3 tane çocukları olduğunu anlatan Z.A. geçen yıl eşi
tarafından darp edilip evden kovulduğunu, hiçbir gelirinin, sosyal güvencesinin
olmadığını ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini belirtmiştir. (İHD Adana)
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi’nde ise Emir Ugun (48) ile
akşam saatlerinde ailevi nedenlerden dolayı eşi Keziban Ugun (39) tartıştı. Kısa
sürede büyüyen olayda eşinden dayak yiyen kadının yardım çağrısı üzerine eve
gelen komşuları polisi aradı. Yaralı kadın hastaneye gönderildi, Emir Ugun gözaltına
alındı. (23.08.2011/Milliyet)
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kamberiye Mahallesi’nde de Mahmut Yılmaz (41)
tartıştığı eşi Ayfer Yılmaz’a (29) şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının
şikâyetçi olması üzerine Mahmut Yılmaz gözaltına alındı. (23.08.2011/Milliyet)
23 Ağustos 2011’de Erzurum Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden
Emrah Özden, cep telefonu yüzünden tartıştığı eşini döverek komalık etti. Oltu Devlet
Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alınan Süvel Özden’in burnunun kırıldığı,
omzunda çatak olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darptan kaynaklanan
yaralanmalar olduğu belirlendi. Hafıza kaybı yaşandığı belirlenen Süvel Özden’in
durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (23.08.2011/Sabah / HaberTürk)
24 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir gencin internet kafeye
gitmesine izin vermeyen annesini dövdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, polis
merkezine başvuran 56 yaşındaki Hatice A, 15 yaşındaki oğlu İbrahim A’nın internet
cafeye gitmesine izin vermemesi nedeniyle, kendisini darp ettiğini ifade ederek,
şikâyetçi oldu. (25.08.2011/Diyarbakır SÖZ)
26 Ağustos 2011’de, Bolu’da S.M., karısı N.M.’yi dövdükten sonra evden kovdu.
Karakola sığınan kadın hastaneye kaldırıldı.
31 Ağustos 2011’de, Sakarya’da Osman Kurt (1973) karısı H.K.’yi dövdü. Olay
üzerine H.K.’nin ağabeyi A.K. (1961), Osman Kurt’u silahla öldürdü. A.K. gözaltına
alındı.
6 Eylül 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan S.B. eşinin inşaat işçisi ve
alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine şiddet uyguladığını, aile içerisinde şiddete,
hakarete dayalı bir geçimsizliğin olduğunu ve can güvenliği korkusu nedeni ile İHD
Adana Şubesi’ne başvuruda bulunmuştur. (İHD Adana)
8 Eylül 2011’de, Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne bağlı Otluyazı (Xulîk) Köyü’nde Fatma Yılmaz
(27) adındaki iki çocuk annesinin kayınbiraderi tarafından tecavüz edildikten sonra

öldürüldüğü iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ölmez’in eşinin
cezaevinde tutuklu bulunduğu ve kendisinin de eşinin ailesi ve kardeşiyle beraber
yaşadığı belirtildi. Kyınbiraderi tarafından uzun bir süredir tecavüze uğradığı belirtilen
Ölmez’in son zamanlarda kayınına karşı koyduğu ve E.Ö. tarafından öldürüldüğü
belirtildi. Şu an cezaevinde bulunan E.Ö. için ailesinin deli olduğunu iddia ettiği ve
bunun için rapor alınmaya çalışılacağı ileri sürüldü. (08.09.2011/DİHA)
9 Eylül 2011’de, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde oturan 74 yaşındaki
M.Ç. tartıştığı eşi Hayret Ç.’yi (65) döverek öldürdü. M.Ç, Sarıkamış Jandarma
Komutanlığı’na gider teslim oldu. Bir süreden beri ekonomik problemleri bulunan
M.Ç. evde eşi Hayret Ç. ile tartıştı. Eşine tekme ve tokat atan M.Ç, eline geçirdiği
sopayla da vurdu. Hayret Ç. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Eşinin
öldüğünü anlayan M.Ç. evden ayrılarak Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
M.Ç’nin ifadesi sonucu köydeki evinden alınan yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak
üzere Erzurum’a gönderildi. 5 kız, iki erkek çocuğu köy dışında yaşayan karı koca
arasında bir haftadan beri tartışma yaşandığı bildirildi. (10.09.2011/Güneydoğu
Ekspres)
11 Eylül 2011’de, İzmit’te A.T. (1975), kuzeni Ş.Ö. (1957) adlı kadına tecavüz etti.
Zanlı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
14 Eylül 2011’de, Şanlıurfa’da oturan Fatma Zehra Atlıoğlu, 8 yıl önce ailesinin
isteğiyle akrabası Ramazan Yolcu ile imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı.
Fatma Zehra Atlıoğlu 2 yıl önce şiddet gördüğünü iddia ettiği Yusuf Yolcu’dan ayrılıp
baba evine döndü. Atlıoğlu, geçen yıl 73 yaşındaki Ahmet Atlıoğlu ile evlendi. 2
çocuğu ile birlikte evlendikten sonra Şairnabi Mahallesi 204. sokaktaki evinde
yaşamaya başlayan Atlıoğlu çifti arasında sık sık çocuklar nedeniyle tartışma
yaşananınca geçen hafta içerisinde şiddet gördüğü iddiasıyla eşini polise şikayet etti.
Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı Ahmet Atloğlu, kendisini şikayet eden
eşi ile 2 çocuğunu eşyalarıyla birlikte sokağa attı. (14.09.2011/DİHA)
15 Eylül 2011’de, Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia
eden bir kadın, polise başvurdu. Polis merkezine başvuran Sara K. eşinin kendisine
“her gün şiddet uyguladığını” öne sürerek, “Vücuduma ısıtılmış çatal batırıp, geceleri
beni ayakta bekleterek, eziyet ediyor” dediği eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine
soruşturma başlatan polis ekipleri, şikayetçi kadının eşini gözaltına aldı.
(15.09.2011/Diyarbakır Söz)
23 Eylül günü, Bursa da R.K. (1986), imam nikahlı karısı M.A.’yı (1988) dövdü. Yedi
aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı, koca gözaltına alındı.
28 Eylül 2011’de, Gaziantep’te, işsiz Ali Rıza Keskinkılıç 12 yıl önce, kaçırdığı Hatice
Çarık’la birlikte olmaya başladı. 12 yıllık birliktelikten 4 çocukları oldu. 26 Ocak’ta
kıskançlık yüzünden kavga ettiler. “Beni aldatıyorsun” dediği kadını 20 yerinden
bıçaklayan Keskinkılıç tutuklandı, Çarık ise tedavisinin ardından Sığınma Evi‘ne
yerleştirildi. Bir süre önce tahliye olan Keskinkılıç, yakınlarını araya sokarak nikâhsız
eşi Çarık’ı evine dönmeye ikna etti. Bir haftadır tekrar birlikte yaşayan çift arasında
dün sabah yine kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Keskinkılıç, önce mutfaktan aldığı
ekmek bıçağıyla, ardından da eline geçirdiği şişle Hatice Çarık’ı çeşitli yerlerinden

yaraladı. Gürültüyü duyup gelen komşuları kadını hastaneye kaldırdı. Kaçan
Keskinkılıç aranıyor. (28.09.2011/Milliyet)
28 Eylül 2011’de, Adıyaman Kayalık Mahallesi’nde 75 yaşındaki üvey annesi N.A ile
tartışan Z.A isimli şahıs, daha sonra üvey annesini darp etti. Komşuların ihbarı
üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan yaşlı
kadın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
(28.09.2011/KentHaber)
17 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Ş.E., şu beyanlarda
bulundu: “Eşim olan H.E. ile 22 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizin başından beri aramızda
sürekli olarak sorunlar vardı. En son ramazan ayında basit bir nedenden dolayı
tartıma çıktı. Kızım ile birlikte karakola gidip şikâyette bulunduk. Şikâyet sonrası ben
ve çocuklarım sığınma evinde 2 gün kaldık. Sığınma evinden çıktıktan sonra ailemin
yanına sığındım. Ailemin yanında kaldığımı öğrenen eşim kardeşimi arayıp, telefonda
sürekli olarak beni ve çocuklarımı ölümle tehdit ediyor. Ama kendisiyle görüşmek
istemediğim için çocuklarımın okuluna giderek orada bana ve aileme kötü ithamlarda
bulunmuş. Kötü olduğumu öğretmenlere söylemiş. Tüm bu nedenlerden dolayı benim
ve ailemin can güvenliği yoktur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. “
(İHD Diyarbakır Şubesi)
24 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan R.K., şu beyanlarda
bulundu: “Eşim olan S.E. ile 29 Kasım 2009 yılında evlendik. Bir yıl evli kaldık. Resmi
nikâhım olmadığı için çocuğuma kimlik çıkaramadım. Eşim beni terk etti. Şuan
ailemle yaşıyorum. Çok zor durumdayım. Bunun için eşimden nafaka talebinde
bulunmak istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
31 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan S.B., şu beyanlarda
bulundu: “Ben 44 senedir S.B. ile evliyim. Bu süre zarfında sürekli dayak, hakaret,
psikolojik işkenceye maruz kaldım. Eşim beni evden dışarı atıp, kapının kilidini de
değiştirip, giysi ve eşyalarımı dahi almama izin vermedi. 6 çocukla şuan evli olan
kızımın yanın da kalıyorum. Ve çok mağdurum. Artık eşimle bir arada yaşamak
istemiyorum. Nafaka talebinde bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Ekim 2011’de, Mardin’de boşanmak istediği avukat eşi Ç.B.’den şiddet gördüğü
iddiasıyla Gaziantep’teki ailesinin yanına gelen 4 çocuk annesi, 31 yaşındaki Fatma
B. eşi ve yakınlarının ailesiyle kaldığı Çakmak Mahallesi’ndeki eve baskın yaparak
ellerinde demir çubuk ve sopalarla kendilerine saldırdığını öne sürdü.
(08.10.2011/DHA)
5 Kasım 2011’de, Bursa’da E.K., boşanma davası süren karısı S.K.’yı (1982) kalp
krizi geçirdiğini söyleyerek evine çağırıp tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine
gözaltına alınan koca, adliye sevkinin ardından tutkusuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
23 Kasım 2011’de, İstanbul’da R.K. karısı C.K.’yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı,
R.K. gözaltına alındı.

25 Kasım 2011’de, İHD Hakkari şubemize başvuran A.R. nin yaşam hikayesi ;
Suriye’nin Kamışlo kentinde ikamet eden ve Arap kökenli olan 6 nüfuslu ailenin en
küçük kızı olan A.R. adlı genç kadın, Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli
(Şuke) Kampı’nda bulunan 70 yaşındaki Hüseyin Taş ile para karşılığında imam
nikahıyla evlendirildi. Bir ay önce Yüksekova’nın Dilekli Kampı’na getirilerek imam
nikahı kıyılan A.R.’ye rızası olmadan defalarca tecavüz edildiği iddia edildi. Kürtçe
bilmeyen ve bu nedenle Hüseyin adlı kişiyle anlaşamadığını belirten ve günlerce
dövüldüğünü söyleyen A.R., son olarak kaldıkları evin camından atlayarak,
Yüksekova BDP İlçe binasına sığındı. Burada İHD ve BDP’li yetkililerden yardım
talep eden A.R., “Beni evime gönderin” talebinde bulundu. Genç kadının
pasaportunun halen Hüseyin Taş adlı kişinin elinde bulunduğu öğrenilirken, Taş
A.R.’yi getirinceye kadar 25 bin lira masraf ettiğini, bu parayı verirse gidebileceğini
söyledi. A.R., yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Babam iki evli ayrı yaşıyor. Zor
bir yaşantımız vardı. Babam benim rızamı alarak geçici köy korucu emeklisi olan
Hüseyin’le evlenmemi istedi. Ben buradaki yaşamdan kurtulmak için iyi insan
dedikleri Hüseyin’le evlenmeyi, gelenek göreneklerimiz çerçevesinde kabul ettim.
Ancak Muhammed’in üstün çabaları ve Hüseyin’den aldığı paralar sonucundaki ikna
çabaları sonucunda evlenmeyi kabul ederek, Yüksekova’ya getirildim. Buradaki
yaşantıyı görünce nasıl bir pazarlamaya dönüştüğümü fark ederek, geri gitmek
istedim. Bunun üzerine acilen bana imam nikahı kıyarak, bana zorla sahip oldu ve
defalarca tecavüz etti. Ben artık oraya geri dönmek istemiyorum. BDP ve İHD bana
yardım etsin.” (25.11.2011/DİHA)
5 Aralık 2011’de, İstanbul’da hakkında evden uzaklaştırma kararı buluna R.K. (1971),
eve giderek karısına saldırdı. İhbar üzerine eve gelen bir polisi de av tüfeğiyle
yaraladı. Karısı ve iki çocuğu, olay yerinden uzaklaştırıldı. Dört saatlik operasyon
sonucunda R.K. yakalandı.
12 Aralık 2011’de, Adıyaman’ın Besni ilçesinde, psikolojik tedavi gördüğü için
eşinden ayrı yaşadığı belirlenen M.Ş, ikna edip eve götürdüğü karısını orakla ağır
yaraladı. İlçeye bağlı Sarıyaprak beldesinde yaşayan G.Ş. (28), kocası M.Ş’nin (34)
psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 4 ay önce kendisinden ayrılarak İstanbul’da
yaşayan ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 10 gün önce İstanbul’a giden M.Ş, ayrı
yaşadığı eşi G.Ş. ile görüşerek tedavi görüp iyileştiğini öne sürüp eşini eve gelmesi
konusunda ikna etti. Çift birlikte İstanbul’dan Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak
beldesindeki evlerine döndü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçiren
koca M.Ş, evin bahçesinde bulunan orakla eşi G.Ş’yi vücudunun çeşitli yerlerinden
ağır yaraladı. G.Ş’nin çığlıkları üzerine yardıma koşan komşuları, genç kadını
kocasının elinden zor kurtardı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra yakalanan
M.Ş, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. (12.12.2011/KentHaber)
14 Aralık 2011’de, Tekirdağ’da M.E.K. adlı erkek, karısını dövdü, iki bacağını kırdı.
Kadın şikayetçi oldu, M.E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
15 Aralık 2011’de, İstanbul’da yaşayan sinema oyuncusu F.G. kendisini terk ederek
Adana’ya giden karısı Z.G’yi dövdü, el ve ayaklarından koli bandıyla bağlayarak
arabanın bagajında İstanbul’a getirdi. F.G. trafik kontrolünde yakalandı. Kadının
vücudunun birkaç yerinde darp izini gören polis F.G’yi ve yanındaki Y.İ. İ.Y ile A. Y’yi
göz altına aldı.

16 Aralık 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan D.Abike; 6 aylık eşi M.A
tarafından darp edildiği için kendisinden ayrılmak istediğini belirtmiş. Eşinden
ayrılmak istediği için tehditler aldığını ve can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir.
17 Aralık 2011’de, Edirne’de B.A., karısı B.A ve çocuğu N.A.’yı dövdü. Kadın ve
çocuk hastaneye kaldırıldı, koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Aralık 2011’de, İstanbul’da B.Y. (1967), karısı Ö.Y.’yi dövdü. Kadın şikayetçi oldu.
İfadesi alınan B.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
21 Aralık 2011’de, Kocaeli’de O.G. (1992) adlı erkek, birlikte yaşadığı sevgilisi R.K.’yı
dövdü. Polis merkezine sığınan kadını almaya giden O.G. bir polis memurunu da
bıçakla yaraladı.
24 Aralık 2011’de, Kocaeli’de E.K. (1989) adlı erkek, kendisinden ayrılan sevgilisi
Ö.B.’nin (1990) evine kapıyı kırarak girip kadını ve kız kardeşini dövdü. Balkona çıkıp
yardım istemek için bağıran iki kardeş kimse duymayınca E.K.’den kaçmak için
camdan atladı.
25 Aralık 2011’de, İstanbul’da polis memuru E.E., boşanmak isteyen karısı D.E.’yi
(1980) bıçakla tehdit ederek çocukları istemeyeceğine dair bir kağıt imzalatıp dövdü.
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XVI. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
25 Aralık 2010’da Konya’nın Selçuk ilçesinde yanmış bir kadın cesedi bulundu.
Araştırmalar sonucu Fatma Yazan’a ait olduğu bildirilen cesedin Ramazan Akın ve
Halil Taşdöven’in itirafları sonucu kendileri tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü ve
yakıldığı sonucuna varıldı. Bu araştırmalar sonucu Yazan’ın kızının ise üvey babası
Hasan Hüseyin E. tarafından cinsel tacize uğradığı tespit edildi.(1 Nisan 2011hürriyet)
1 Ocak 2011’de Hakkari’de bir polis memurunun beylik tabancasıyla ilk önce eşini
daha sonra da kendisini vurduğu belirtildi. (01.01.2011/DİHA)
1 Ocak 2011’de Iğdır Karaağaç Mahallesi Karaca Sokak’ta Güzel Bulut (40) adlı
kadın belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.
(01.01.2011/DİHA)
4 Ocak 2011’de Malatya’nın Kale İlçesi’nde Karakaya Baraj Gölü’nde Malatya
merkez Duruldu köyü nüfusuna kayıtlı Fidan Günaydın’ın (52) cesedi bulundu.
(04.01.2011/DİHA)

6 Ocak 2011’de Balıkesir’in Karacabey ilçesinde görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Hasan Aydın, eski sevgilisi olan Fen Bilgisi Öğretmeni Funda Akbaş ve Murat Ekici’yi,
Bandırma’da tabancayla öldürdü. Akbaş’ın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle
Hasan Aydın’ı savcılığa şikayet ettiği ve 3 bin lira para cezasına mahkum ettirdiği
öğrenildi.
9 Ocak 2011’de Kahramanmaraş’ta bir fabrika işçisi olan A.Ç. otomobiliyle evinin
kapısını kırarak içeri girdikten sonra av tüfeğiyle karısını öldürdü, kızını yaraladı.
(09.01.2011/KentHaber)
16 Ocak 2011’de Karaman’da mirastan kendisine kalan parasını almak ve ayrılmak
istediğini söylediği için meyve bıçağıyla imam nikâhlı eşi Muhammet S. tarafından
öldürülen
Asuman
Yörük(34)’ün
cesedi
evlerinin
yanındaki
harabede
bulundu.(hürriyet-20.02.2011)
20 Ocak 2011’de Urfa’da Beykapısı Mahallesi 985. Sokak’ta Medine Taşkın, sokak
ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kafasına silahla ateş edilerek
öldürüldü. (20.01.2011/DİHA)
24 Ocak 2011’de Adıyaman’da Demet Ç. isimli genç kız, ayrıldığı sevgilisi Ö.T.
tarafından
aralarında
çıkan
tartışma
sonucu
tüfekle
yaralandı.
(24.01.2011/KentHaber)
25 Ocak 2011’de Gaziantep’te 33 yaşında intihar ettiği sanılan Hazal Çiçek’in, birlikte
yaşadığı sevgilisi Hasan K. tarafından öldürüldüğü öğrenildi (hürriyet)
29 Ocak 2011’de Samsun’da kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişiler tarafından
bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Serpil Şen’in sonradan yapılan incelemeler
sonucu sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.(hürriyet-24 Şubat 2011)
30 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyünde Şenyiğit ailesi,
kızları Figen Şenyiğit’in, muhtar M.Ş ve çocukları tarafından, muhtarın oğlu M.H.Ş’yle
evlenmek istemediği halde, kaçırıldığı ve hayatından endişe ettiği için savcılığa suç
duyurusunda bulundu. (30.01.2011/Diyarbakır SÖZ)
1 Şubat 2011’de Gaziantep Karacaoğlan Mahallesi 60. sokakta ikamet eden Emire Ş.
(59) madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Aydın Ş tarafından ekmek bıçağıyla
bıçaklanarak öldürüldü. (01.02.2011/KentHaber)
1 Şubat 2011’de Nevşehir, Nar Beldesi mezarlığının yakınındaki bir çöplükte yabani
hayvanlarca parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucu
cesedin 34 yaşındaki Telli Duvaklıoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Beraber yaşadığı
sevgilisi Murat Ç. gözaltına alınırken para konusunda anlaşamadığı 5 aylık hamile
olan sevgilisini boğarak öldürdüğünü sonrasında da kadının annesi Gülnaz Karaçay’ı
bir bağ evinde bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
2 Şubat 2011’de Bursa’nın İznik ilçesinde, İsmet Ç. (52) isimli emekli polis memuru,
alacak verecek meselesi yüzünden 33 yaşındaki Gülcan Şahin’i beylik tabancasıyla
vurarak öldürdü.(hürriyet)

6 Şubat 2011’de Şanlıurfa’da 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Kadir Çakmak
evliliklerini bitirme aşamasında olduğu eşi Remziye Çakmak (42) ile tartışıp ruhsatsız
tabancasıyla eşini vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Remziye Çakmak vücuduna
isabet eden 3 kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. (06.02.2011/Diyarbakır SÖZ)
7 Şubat 2011’de İstanbul Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Sakine Akkuş
sokak ortasında öldürüldü. Genç kadını öldüren eşi Erdal Akkuş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erdal Akkuş ile 11 yıldır evli olan Sakine Akkuş’un şiddet
gördüğü gerekçesiyle 9 ay önce çocuklarını da bırakarak, annesinin Necatibey
Caddesi”ndeki evine sığındığı ve eşi Erdal Akkuş’tan ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.
8 Şubat 2011’de Arzu Yıldırım geçim sıkıntısı yüzünden ayrılmak istediği eşi Mustafa
Metin Çilingir (1957) tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Arzu
Yıldırım’ın dini nikâhlı eşi tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle ölümünden 2 gün
önce suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
14 Şubat günü, Elazığ`ın Kovancılar ilçesi Çaybaşı Mahallesi İcadiye Sokakta oturan
Abdurahman A. (40), eşinden ayrılarak baba evine dönen kızı Gülhan Alkan’ı (18) av
tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. (Haber Ayrıntı 2011)
16 Şubat 2011’de Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde kaçarak evlendiği eşiyle tartışıp
baba evine dönen 18 yaşındaki Gülhan Alkan, tartıştığı babası 40 yaşındaki
Abdurrahman A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. (16.02.2011/Diyarbakır
SÖZ)
17 Şubat 2011’de Gaziantep Yeditepe Mahallesi 210 Nolu Sokak’ta Gaziantep
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki P.T
sınıf arkadaşı E.G. tarafından silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
(17.02.2011/KentHaber)
19 Şubat 2011’de Şanlıurfa’da, eşinin üzerine kuma getirmek isteyen 50 yaşındaki
Mehmet Altun’un kaldığı eve baskın düzenleyen 4 çocuğu babalarını yakmak
isterken, araya giren 82 yaşındaki babaannelerini üzerine benzin döküp yaktılar.
(19.02.2011/KentHaber)
23 Şubat 2011’de İstanbul-Üsküdar’da Arzu Odabaşı (43) boşanmak istediği eşi
tarafından sokakta kurşunlanarak öldürüldü. (hürriyet)
23 Şubat 2011’de Adana’da Semiha Karadağlı, boşanmak istediği eşi Süleyman
Karadağlı tarafından eşyalarını almak için gittiği kocasının ve çocuklarının kaldığı
evde kocası tarafından pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü.(Hürriyet)
24 Şubat 2011’de Maltepe’de iki çocuk annesi Şehri Filiz, Tarık E. tarafından
bıçaklanarak öldürüldü. Tarık E. tarafından bir süredir tehdit edilen Şehri Filiz
Küçükyalı Karakolu’na başvurduğu, bunun üzerine polis tarafından bir gece
gözaltında tutulan Tarık E.’nin ertesi gün gelip tehditlerine devam ettiği, 24 Şubat’ta
ise Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde Şehri Filiz’i bıçaklayarak
öldürdüğü öğrenildi.

27 Şubat 2011’de İstanbul’da Ömer Dilek(35) ayrılmak istediği eşi Tuğba Dilek(34)’i
öldürdükten sonra intihar etti.
4 Mart 2011’de Urfa’nın Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde, ablası 35 yaşındaki 2 çocuk
annesi Songül Bengi’den para isteyen Abdülkadir Kılıç, “Param yok” cevabı üzerine,
ablasına hakaret ederek, 5 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. (04.03.2011/DİHA)
5 Mart 2011’de Tekirdağ’da emekli astsubay C.B. (1967), dokuz ay önce boşandığı
karısı Ü.Ç.’yi (1969) başına bir el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra intihar
girişiminde bulundu. Ü.Ç. hastanede öldü. C.B. ve Ü.Ç. arasında nafaka yüzünden
anlaşmazlık yaşandığı, Ü.Ç.’nin nafakasını ödemeyen C.B.’yi icraya verdiği öne
sürüldü.
8 Mart 2011’de Çanakkale’de T.D., ayrı yaşadığı karısı S.D.’yi sokak ortasında
bıçakladı. Bir süre önce cezaevinden çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan
T.D.’nin, bir bacağı engelli olan S.D.’yi dilenmeye zorladığı iddia edildi. Ekmek
bıçağıyla boğazından yaralanan S.D.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
17 Mart 2011’de Dersim Ali Baba Mahallesi Zeytin Tepe Sokak’ta oturan Dilber
Erkmen (31) evinin odunluğunda ölü olarak bulundu. (17.03.2011/DİHA)
17 Mart 2011’de İstanbul’da boşanmak istediği eşi H.K., Serpil K.’yı işyerinde
öldürdü.
22 Mart 2011’de Bursa’da beş çocuk annesi A.G.’yi (1976) boğazını keserek öldüren
1 kişi, kadının kolundaki tek bileziğini aldıktan sonra A.G.’nin olaya tanık olan oğlu
H.B.’yi (2005) de 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı çocuk, annesini eniştesinin
öldürdüğünü söyledi.
23 Mart 2011’de Aksaray’da boşanmak istediği eşi tarafından vurulan Hülya
Koçak(46) tedavi altına alınırken olayın ardından intihar eden Mustafa koçak
yaşamını kaybetti.
25 Mart 2011’de Elâzığ’da boşanmak üzere olduğu eşi tarafından 12 yerinden
bıçaklanan Gamze Gezeroğlu(23) hayatını kaybetti.
25 Mart 2011’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi Tahir Efendi
Sokak’ta M.G. (29), annesi Nihayet A.’yı (60) sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
(25.03.2011/KentHaber)
30 Mart 2011’de, Tekirdağ’da, S.B. (1948) sevgilisi Z.Y.’yi (1949) sokak ortasında
bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. S.B., Z.Y. ile altı ay önce tanışıp ilişki
yaşamaya başladıklarını, yaklaşık bir hafta önce de ayrıldıklarını söyledi. S.B.,
Z.Y.’nin barışma teklif ettiğini, bu teklifi kabul etmeyince de kendisine saldırdığını öne
sürdü.
6 Nisan 2011’de Erzurum’un Pasinler ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki A.K.,
görev yaptığı okuldan evine giderken saldırıya uğradı. Üç kişi tarafından saldırıya
uğradığı sanılan kadının başına taşla vurulduğu ve 20 yerinden bıçaklandığı tespit
edildi ve yoğun bakıma alındı. (hürriyet)

8 Nisan 2011’de, Kocaeli’nde C.A.Ö., sekiz aylık hamile karısı T.Ö.’yü kalfa olarak
çalıştıkları eczanede sekiz yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan T.Ö.’nün bebeği
sezaryenle alındı. Bebeğin topuğunda bıçak darbeleri sonucu kesik oluştuğu tespit
edildi.
13 Nisan 2011’de, İstanbul’da döner ustası G.E. (1981), ayrı yaşadığı karısı F.E.’yi
(1980) boynundan üç kez bıçaklayarak öldürdü. Tekstil işçisi olan F.E.’nin bir yıl önce
boşanma davası açtığı, dört ay önce dokuz ve 10 yaşlarındaki kızlarını yanına alıp
evinden ayrıldığı öğrenildi. G.E., karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.
14 Nisan 2011’de, Balıkesir’de inşaat işçisi V.A. (1981), kendisinden ayrılmak isteyen
kız arkadaşı G.T.’yi (1990) işyerinin bahçesinde pompalı tüfekle öldürdü. Olaydan
sonra kaçan V.A., olaydan üç saat sonra yakalandı.
18 Nisan 2011’de, İstanbul’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Ş. (1991),
annesi S.Ş. ve kız kardeşi F.Ş.’yi bıçakla yaraladıktan sonra oturdukları evin
penceresine çıkarak intihar etmek istedi.
24 Nisan 2011’de Eski İzmir semtinde Mehmet H. Akay ile 36 yaşındaki eşi dört
çocuk annesi Şahnur Akay aralarında çıkan tartışma sonrası Mehmet H. Akay bıçak
ile eşi Şahnur Akay’ı yaraladı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti
(25.4.2011 Yeni Şafak)
24 Nisan 2011’de Türkan Bacanak, Fethiye’de boşandığı halde aynı evde kalmaya
devam ettiği, Mehmet Gezer tarafından vurularak hayatını kaybetti. (24.4.2011
Fethiye Haber Ajansı)
24 Nisan 2011’de Antalya’da 39 yaşındaki Ayfer Yeni, ekonomik sebeplerden dolayı
tartıştığı birlikte yaşadığı, boşandığı eşi Orhan K. tarafından 25 kez bıçaklanarak
öldürüldü.(hürriyet)
28 Nisan 2011’de, İstanbul’da ormanlık alanda 17 yerinden bıçaklanmış ve boğazı
kesilerek öldürülmüş halde bulunan Z.Y.’nin (1980) katil zanlısı olarak sevgilisi N.A.
(1970) yakalandı. N.A., dokuz yıldır birlikte yaşadığı Z.Y. ile bir süre önce
ayrıldıklarını ve Z.Y.’yi oğlunu kendisine göstermediği için öldürdüğünü söyledi
5 Mayıs 2011’de Gaziantep Konak Mahallesi’nde bir anne ve 3 çocuğu kafalarına
silahla tek el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. (05.05.2011/DİHA)
7 Mayıs 2011’de Elazığ’da evlenme teklifini kabul etmeyen lise öğrencisi 15
yaşındaki Nebahat Karakaya ve babası Cemal Karakaya saldırgan Burhan Demirel
tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. (07.05.2011/DİHA)
9 Mayıs 2011’de Mardin’in Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi’nde Pelda Ekenek (19),
çıkan tartışma yüzünden eşi Abdurrahman Ekenek’in (30) silahlı saldırısına
uğrayarak hayatını kaybetti. (09.05.2011/DİHA / İHA

18 Mayıs 2011’de İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz’da Hülya Tazegül(40), ayrı
yaşadığı eşi Turgay Tazegül(46) tarafından sokak ortasında vurularak
öldürüldü.(hürriyet)
26 Mayıs 2011’de Denizli’de Uğur K.(43) ekonomik sebeplerden dolayı tartıştığı eşi
Saliha K.(39)’yı bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.
26 Mayıs günü, İstanbul’da S.B. (1970), boşanma davası açıp annesinin evine
yerleşen ve hasta çocuklarının tedavisi için yapılan devlet yardımını kendisine
vermek istemeyen karısı C.B.’yi (1975) tabancayla ağır yaraladı, kayınvalidesi E.M.’yi
(1959) öldürdü. C.B.’nin daha önce aile mahkemesine başvurarak kendisine tehdit
mesajları yollayan kocası için evden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.
31 Mayıs 2011’de Hakkari Yüksekova’ya 10 kilometre uzakta bulunan Yoncalık
Köyü’nün (Pirzalan) Çevreli mezrası(Çarduvar)’nda eşi Osman Acar tarafından
öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Gülhan Acar’ın cesedi bulundu.
(31.05.2011/DİHA)
31 Mayıs 2011’de Muş’ta evlenmelerine izin verilmeyen iki sevgili Hatay’a kaçtı. 27
yaşındaki Davut Seyhan önce sevgilisi Pınar Altun’u(19) vurduktan sonra kendini
öldürdü.
7 Haziran günü, Bursa’da F.Y. (1950) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bölge
Müdürlüğü’nün girişinde, boşanmak isteyen 41 yaşındaki karısı K.Y’yi silahla ağır
yaraladı.
11 Haziran günü, İstanbul’da Mahmut Yıldızoğlu (1959) sekiz aylık hamile sevgilisi
N.A’yı kürtaj olmayı kabul etmediği için silahla ağır yaraladı. Evli olan M.Y. sevgilisini
vurduktan sonra intihar etti.
11 Haziran günü, İstanbul’da 60 yaşındaki M.Y., ilişki kurmak istediği iddia edilen,
Fatma Yüksel ve 13 yaşındaki kızı Elif Yüksel’i tabancayla vurarak öldürdü. M.Y’nin
geçen yıl Fransa’dan gelen kızını kazayla öldürdüğü ve hapis yattığı öğrenildi.
12 Haziran günü, Balıkesir’de Remziye Filiz’in (1921) boynu kırılmış ve üç parçaya
ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ilanı veren ve arama çalışmalarına katılan oğlu Z.K.
(1953) katil zanlısı olarak tutuklandı. Z.K’nin annesinden, babasının emekli maaşını
ipotek ettirip kendisi için kredi çekmesini istediği, Remziye Filiz’in bu isteği reddettiği
iddia ediliyor.
14 Haziran 2011’de Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı (Sêdeqnê)
beldesinde psikolojik sorun yaşadığı iddia edilen Özkan Taşkıran’ın eşi Halime
Taşkıran’ın kafasını parçalayıp öldürdüğü iddia edildi. (14.06.2011/DİHA / Diyarbakır
SÖZ)
15 Haziran 2011’de Konya’da, Yalçın Çartı (22), eşi Havvanur Çartı’yı (19)
öldürdükten sonra tecavüz edip, cesedi çuvala koyduğu iddiasıyla cinayetten
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve tecavüz suçundan da 15 yıl hapis cezası istemiyle
yargılanmasına başlandı. (Hürriyet)

17 Haziran 2011’de Denizli’de Fatma Bağcı(57) sığınma evinden çıkıp işe giderken
boşanmak istediği eşi Mustafa Bağcı(54) tarafından öldürüldü.
21 Haziran 2011’de Zonguldak’ta ikamet eden Rengiye M (42), eşi Hasan M’nin (53)
kendisi ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle 6 ay önce ilköğretim okuluna
giden 2 kızını da alarak Bartın’ın merkeze bağlı Serdar köyünde yaşayan babasının
evine döndü. Kızlarını Zonguldak’a götürmek için gelen Hasan M. Tartıştığı eşini
üzerindeki tabancayla kızlarının gözü önünde öldürüp olay yerinden kaçtı. (Hürriyet)
23 Haziran 2011’de Bitlis Zeydan Mahallesi Kureyşi Sokak’ta, B.D. isimli kişi 3 ay
önce boşandığı eşi M.G.’yi işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdü.
(23.06.2011/Kenthaber)
24 Haziran günü, Kocaeli’nde U.P. adlı erkek, 5 yıl önce ayrıldığı sevgilisi G.Ö.
(1988) adlı kadını işyerinin önünde bıçaklayarak öldürdü.
26 Haziran 2011’de Malatya Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde Sabahattin
Kaya (35), silahla eşi Nurgül Kaya’yı (37) öldürüp kendini ağır yaraladı.
(26.06.2011/İHA)
1 Temmuz’da Bursa’da M.Z. adlı erkek, dünürü Hacer Yavuz’u sokakta tabancayla
vurarak öldürdü. Jandarma M.Z.’yi gözaltına aldı.
5 Temmuz günü, Tekirdağ’da İ.K. (1990), karısı A.K.’yi (1993) bıçaklayıp balkondan
aşağı attı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Koca ise, karısı şikayetçi olmayınca serbest
bırakıldı.
7 Temmuz 2011’de Adana’da, eve geç geldiği gerekçesiyle kocasıyla tartışan 21
yaşındaki Dudu Ş. 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çelişkili
ifadeler veren koca Muhammed Ş. cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
(hürriyet)
8 Temmuz 2011’de Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde 24 yaşındaki Adem Kılıç,
kız arkadaşı 18 yaşındaki Kübra Nur Şahin’i elleriyle boğdu. Gözaltına alınan Kılıç,
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tuvalete girince camı kırıp bileklerini kesti. Gürültü
üzerine içeri giren jandarma tarafından kanlar içinde bulunan Kılıç, Elbistan Devlet
Hastanesi’ne götürüldü. (08.07.2011/DHA)
9 Temmuz 2011’de, İstanbul’da Ş.Ö. 1 yıl önce boşandığı karısı Tuğba Özbek’i
(1973) üzerine benzin dökerek yaktı. Annesini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki oğlu
da annesiyle birlikte yanarak öldü. Olay sırasında evde bulunan Tuğba Özbek’in
annesi, dayısı, yengesi yaralandı. Evde çalışan bir kadın da yangından kaçmak için
üçüncü kattan atlayarak yaralandı. Koca Ş.Ö. de kaldırıldığı hastanede 11
Temmuz’da öldü.
10 Temmuz 2011’de tatil için gittikleri Ordu’da Aydın (41) ve Emine Özbay (45) çifti
belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ruhsatsız
tabancayla eşini başından vurarak öldüren Aydın Özbay, ardından başına bir el ateş
etti. Yaralı olarak bulunan Aydın Özbay da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2011’de Konya’da kaybolan Meral Tahta(32), 18 Temmuz 2011’de bir
otobüs durağında bulundu. Boşandığı eşi Mustafa Tahta(35) tarafından 4 gün
boyunca işkenceye maruz kalan kadın 45 gün sonra 31 Ağustos 2011’de hayatını
kaybetti.(hürriyet)
15 Temmuz 2011’de boşanmak isteyen eşi Ebru Acay’ı başından vurarak öldüren
Ömer Faruk Acay daha sonra göğsünden kendisini vurarak intihar etti.
16 Temmuz 2011’de Bursa’da S.K. (1974) adlı erkek, eski sevgilisi N.A.’yı (1972)
bacağından tabancayla vurdu. Kadının diz kapağı parçalandı. S.K. polise teslim oldu.
17 Temmuz 2011’de Kocaeli’nde K.A. eski karısı İlknur Büyükyazıcı’yı (1975)
arabadan ateş ederek öldürdü. Bir lisede fizik öğretmenliği yapan ve K.A. cinayetin
ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kendi isteğiyle yattı.
Hastaneye giden polis K.A.’yı gözaltına aldı.
21 Temmuz 2011’de Balıkesir’de A.D., karısı A.U.D.’nin (1982) üzerine asit dökerek
yaraladı. Koca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
23 Temmuz 2011’de Adana’da 26 yaşındaki Sevda Kantekin işkence gördüğü için
boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı. (hürriyet)
24 Temmuz 2011’de Ankara’da Salih Ekinci sürekli şiddet uyguladığı eşi Naile
Ekinci’yi öldürdükten sonra intihar etti.
27 Temmuz 2011’de Mersin’de Kemal Sayılır(52) sevgilisi Meliha Karaduman’ı (37)
vurduktan sonra intihar etmeye kalkıştı.
28 Temmuz 2011’de İstanbul Sultangazi’de Müzeyyen Yanıkbaş(41), boşandığı eşi
Harun Tunç(42) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.(hürriyet)
29 Temmuz 2011’de Adana’da bir aracın içinde göğsünden 6 kurşunla vurulan 30
yaşındaki Elem Ünal’ın cesedi bulundu. Polis şiddetli geçimsizliklerinin bulunduğu
bilenen, daha önce de eşinin boğazına bıçak dayayarak tehditte bulunan Muhammet
Ünal’ı cinayet şüphelisi olarak arıyor.(hürriyet)
29 Temmuz 2011’de Van’ın Süphan Mahallesi’nde 28 yaşındaki Gülnaz Erol eşi
Abdulbari Erol tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. ( 30.7.2011/VANSESİ)
30 Temmuz 2011’de Eskişehir’de Rıza Toğrul(42) kendisinden ayrılmak isteyen
sevgilisi Derya Genç’i(23) vurarak intihar etti. Durumu ciddi olan kadın tedavi altına
alındı.
30 Temmuz 2011’de Van’ın Yüniplik Mahallesi’nde oturan Abdulbari Erol isimli kişi
eşi Gulfiye Erol’u yattıktan sonra önce boğazını bıçakla kesti, sonra bıçaklayarak
öldürdü. Eşini öldürdükten sonra tekbir getiren Erol’un son 6 yıldır kentte cemaat
evlerine takıldığı ve sürekli eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. (30.07.2011/DİHA /
Milliyet)

1 Ağustos 2011’de Bursa’da baba S.Ç. (1969), tartıştığı kızı E.Ç.’yi (1994) sokakta
göğsünün altından bıçakla yaraladıktan sonra kendisini kalbinden bıçaklayarak
intihara teşebbüs etti. “ Öldürmeye teşebbüs” ve “cinsel taciz” suçlarından tutuklandı.
3 Ağustos 2011’de Giresun’da evlenmelerine izin verilmeyen Erdem C.(27) Merve
Ö.’yü(24) öldürdükten sonra intihar etti.
3 Ağustos 2011’de Van’da taksicilik yapan 60 yaşındaki Sabri Döger eşi Sevinç
Döger’i çocukların gözü önünde silahla vurarak öldürdü. (03.08.2011/DİHA / DHA)
4 Ağustos 2011’de, kızı E.Ç.’yi (1994) bıçakla yaraladıktan sonra kendisini
bıçaklayan S.Ç. (1964), ‘öldürmeye teşebbüs ve cinsel taciz’ suçlarından tutuklandı.
S.Ç., kızının ‘erkeklerle’ internetten yaptığı konuşmaları okuduktan sonra kızının
vücudunda morluk” olup olmadığını görmek için kıyafetlerini çıkarttırdığını iddia etti.
6 Ağustos 2011’de Bursa’da T.F., kendisinden boşanmak isteyen karısı F.F.’yi (1977)
pompalı tüfekle iki bacağından vurdu. F.F. hastaneye kaldırıldı.
9 Ağustos 2011’de Uşak’ta Ercan Özçeliker boşanmak istediği eşi Yeşim
Özçeliker(27)’i öldürdükten sonra intihar etti.
14 Ağustos 2011’de İstanbul’da G.S. (1971) ve M.R.K. (1989) adlı erkekler, M.B.
(1965) adlı kadını evinde öldürdü. Zanlılar Van’da yakalandı.
14 Ağustos günü, Bolu’da S.M., boşandığı karısını yüzüne benzin döküp yakarak
yaraladı.
18 Ağustos 2011’de İstanbul’da A.İ. (1946), karısı Kezban İncebacak’ı (1948)
döverek öldürdü. Kocanın daha önce de eşine şiddet uygulamaktan hapse girdiği,
yakın tarihte cezaevinden çıktığı belirtildi.
22 Ağustos 2011’de, Diyarbakır Silvan, Yenişehir Mahallesinde oturan Y. B ile karısı
H. B arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y. B, eşi H. B’ye tabancayla iki el
ateş etti. Y. B, ağır yaraladığı eşi H. B’yi Silvan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
(22.08.2011/Güneydoğu Ekspres / Mynet
28 Ağustos 2011’de, İstanbul’da A.Y. (1974) adlı erkek, eski sevgilisinin annesi
S.P.’yi sokakta tabancayla vurmaya kalkıştı; o sırada yoldan geçmekte olan
Müzeyyen Çorbacı (1971) isimli bir kadını öldürdü; K.Ş. (1953) isimli bir kadını da
yaraladı. A.Y. gözaltına alındı.
30 Ağustos 2011’de Sakarya’da Ali Yaşar Özcan(42) tartıştığı eşi Asiye Özcan’ın(39)
başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü, sonra silahı kendi kafasına dayayıp ateş
etti.
31 Ağustos 2011’de, Bursa’da H.A. (1970), boşanmak isteyen karısı H.A.’yı (1976)
bıçaklayarak yaraladı.
31 Ağustos 2011’de, Kocaeli’de C.K. (1977), kendisinden ayrılmak isteyen imam
nikahlı karısı E.Ş.’yi tabancayla yaraladı. Kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

2 Eylül 2011’de, Adapazarı’nda N.A. (1982), ayrı yaşadığı karısı B.A.’yı (1989)
bıçakladı. N.A. gözaltına alınırken; B.A. da hastaneye kaldırıldı.
3 Eylül 2011’de, Bursa’da S.N. (1986), sevgilisi D.D.’yi (1986) tabancayla yaraladı.
4 Eylül 2011’de, Bitlis ili Güroymak ilçesi’nın Kümbet Mahallesi’nde oturan Resul A,
henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Ayten A. (40) ile tartıştı. Resul A., tartışmanın
ardından tabancayla başına ateş ederek eşini öldürdü. Olay yerinde hayatını
kaybeden Ayten A.’nın cesedinin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna
gönderildiği, Resul A.’nın, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu
öğrenildi. (04.09.2011/Diyarbakır Söz / sondakika.com)
5 Eylül 2011’de, İstanbul’da K.G.(1947), bayram izni alarak cezaevinden çıktıktan
sonra karısı Zeynep Gökçe’yi (1977) bıçakla öldürdü. Cezaevine eski karısını
yaraladığı için giren K.G., cinayetten sonra intihara teşebbüs etti.
6 Eylül 2011’de, Van’ın Başkale İlçesine Bağlı Yurttepe (Pars) Köyü’nde 5 Eylül
gecesi bir eve yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kadın yaralandı. Başkale’ye bağlı
Albayrak (Dêr) Köyü’nde Ali Alkan ile eşi T. Kızıltaş’ın bilinmeyen bir nedenle tartıştı
ve bu tartışmaya Alkan’ın akrabaları da karıştı. Bunun üzerine T. Kızıltaş, Yurttepe
(Pars) Köyü’ndeki babasının evine gitti. Alkan ve akrabaları da, T. Kızıltaş’ın
babasının evine silahlı saldırıda bulundu. Çok sayıda merminin isabet ettiği evde
bulunan Mihrinaz Kızıltaş (22) kolundan ve bacağından yaralandı. Olayın duyulması
üzerine Alkan ve akrabaları olay yerinden kaçarken yaralanan T. Kızıltaş ise Başkale
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılığın olay ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
(06.09.2011/DİHA)
8 Eylül 2011’de, Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne bağlı Otluyazı (Xulîk) Köyü’nde Fatma Yılmaz
(27) adındaki iki çocuk annesinin kayınbiraderi tarafından tecavüz edildikten sonra
öldürüldüğü iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ölmez’in eşinin
cezaevinde tutuklu bulunduğu ve kendisinin de eşinin ailesi ve kardeşiyle beraber
yaşadığı belirtildi. Kayınbiraderi tarafından uzun bir süredir tecavüze uğradığı
belirtilen Ölmez’in son zamanlarda kayınına karşı koyduğu ve E.Ö. tarafından
öldürüldüğü belirtildi. Şu an cezaevinde bulunan E.Ö. için ailesinin deli olduğunu
iddia ettiği ve bunun için rapor alınmaya çalışılacağı ileri sürüldü. (08.09.2011/DİHA)
9 Eylül 2011’de, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde oturan 74 yaşındaki
M.Ç. tartıştığı eşi Hayret Ç.’yi (65) döverek öldürdü. M.Ç, Sarıkamış Jandarma
Komutanlığı’na gider teslim oldu. Bir süreden beri ekonomik problemleri bulunan
M.Ç. evde eşi Hayret Ç. ile tartıştı. Eşine tekme ve tokat atan M.Ç, eline geçirdiği
sopayla da vurdu. Hayret Ç. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Eşinin
öldüğünü anlayan M.Ç. evden ayrılarak Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
M.Ç’nin ifadesi sonucu köydeki evinden alınan yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak
üzere Erzurum’a gönderildi. 5 kız, iki erkek çocuğu köy dışında yaşayan karı koca
arasında bir haftadan beri tartışma yaşandığı bildirildi. (10.09.2011/Güneydoğu
Ekspres)

19 Eylül 2011’de Sakarya’da cezaevinden tahliye olan E.D., eski karısı İpek
Akkoyun’u (1979) tekrar evlenme teklifini reddedince tabancayla öldürdü. Ardından
kadının sevgilisinin evine giden E.D., kapıyı açan Recep Köse’yi (1946) öldürdü.
22 Eylül 2011’de Bolu’da S.K. (1987), elektrik faturası yüzünden başlayan
tartışmanın ardından karısı Seher Kocaman’ı (1989) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin
ardından sağlık ekiplerini ve polisi arayan koca teslim oldu.
23 Eylül 2011’de Denizli’de Metin Cengiz (34) ile birlikte yaşadığı Bircan Arslan (35)
arasında çıkan tartışmada Cengiz, pompalı tüfekle başından vurup öldürdü. Ardından
da aynı tüfekle intihar etti.
23 Eylül 2011’de Kırıkkale’de görev yapan polis memuru Alaattin G. 3 çocuğunu ve
eşini öldürüp, 1 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar etti
26 Eylül 2011’de, Kocaeli’de İ.Ş. (1972) boşandığı karısı İnci Sezer’i (1977) evinde
bıçakla öldürdü.
30 Eylül 2011’de Mersin-Tarsus’ta 49 yaşındaki Hayriye Yakıcı, boşanmak istediği
eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. (Hürriyet)
12 Ekim 2011’de, Kahramanmaraş’ta bir baba, 15 yaşındaki kızını boğarak öldürdü.
İddiaya göre, V.Y. (43), arkadaşını arayarak kızı Y.Y.’yi öldürdüğünü söyledi, cesedi
gömebilmek için arkadaşından yardım istedi. V.Y.’nin arkadaşı ise telefon
konuşmasının ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, V.Y’nin
oturduğu evde arama yaptı. Yapılan incelemede 15 yaşındaki Y.Y.’nin cesedi
bulundu. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin evde inceleme yaptığı sırada, baba
mahallede gizlendiği yerde yakalandı. V.Y.’nin ilk ifadesinde, “Kızım Nizip‘te bazı
erkeklerle görüşüyordu. Görüşmemesi için Kahramanmaraş‘a gelmiştik. Burada da
görüştüğünü öğrenince kendisini uyardım. Ancak beni dinlemedi. Çok pişmanım”
dediği öğrenildi. (13.10.2011/MİLLİYET-AA)
16 Ekim 2011’de, Balıkesir’de E.T. (1979), ayrılmak isteyen sevgilisi C.T.’yi (1986)
bıçakla ağır yaraladı.
20 Ekim 2011’de, İstanbul’da İ.K. (1972), kendisinden boşanmak isteyen karısı
Songül Karakoç’u (1980) bıçakla öldürdü.
28 Ekim 2011’de Ankara’da 22 yaşındaki Gazi Aktaş, kendisinden ayrılmakta ısrar
eden nişanlısı Özge Barışkan’ı (18) ve amcası Sadık Barışkan’ı (27) öldürdükten
sonra intihar etti.
28 Ekim 2011’de, Bursa da A.T., ayrılmak isteyen karısı Dilek Tuncer’i (1981) bıçakla
öldürdü.
28 Ekim 2011’de, Bursa da Yasemin Özdemir (1975) sokakta bıçakla öldürüldü.
30 Ekim 2011’de, Balıkesir’de S.K. (1975), şiddet gördüğü için annesinin evine
yerleşen karısı F.K.’yi (1979) sokakta bıçaklayarak öldürdü.

7 Kasım 2011’de Van’da Sevda Kaya(27) evinde kurşunlandı. 9 Ekim’de evlenen
Sevda Kaya’nın eşi Alim Y. ile geçimsizlik yaşadığı biliniyordu. 10 gün boyunca
yoğun bakımda kalıp 17 Kasım’da hayatını kaybeden Sevda Kaya’nın intihar mı ettiği
yoksa birinin ateş etmesiyle mi öldüğü henüz bilinmiyor. (Hürriyet)
12 Kasım 2011’de, Tekirdağ’da N.K., karısı Nejla K’yı (1965) sokakta bıçaklayarak
öldürdü.
15 Kasım 2011’de, İstanbul’da E.Ç., karısı T.E.Ç.’yi (1970) av tüfeğiyle öldürdü. E.Ç.
cinayetin ardından camdan atlayarak intihar etti.
17 Kasım 2011’de, Bursa’da F.K. (1960), boşanma davası açan karısı K.Y.’yi (1970)
silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın felç oldu. . Bursa 2. Ağır Ceza
Mahkemesince tutuklu yargılanan F.K. hakkında 20 yıl hapis cezası isteniyor.
18 Kasım 2011’de, Balıkesir’de M.Ç. (1971) boşanma davası süren karısı S.Ç.’yi
(1949) av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.
25 Kasım 2011’de, Bursa’da A.K. adlı erkek, komşusu S.Ç. (1990) adlı kadını ve
babası Y.Ç.’yi silahla vurarak öldürdü.
27 Kasım 2011’de, Bursa’da S.D. (1986) adlı erkek birlikte yaşadığı sevgilisi D.D.’yi
(1986) dövdü. Sonra evi terkeden kadını ayağından tabancayla yaraladı. “Kasten
öldürmeye teşebbüsten” yargılanan S.D. 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl
hapsi isteniyor.
5 Aralık 2011’de, Denizli’de iki yıl önce boşandığı işçi emeklisi eşi K.C. tarafından
pompalı tüfekle vurulan Reyhan Akyurt hayatını kaybetti. K.C. Reyhan Akyurt’un
annesi Gülistan Doğanbaş’ı da tüfekle yaraladı.
11 Aralık 2011’de, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde cesedi bulanan 25-30 yaşlarında
olduğu öğrenilen kadının kimliği tespit edildi. Önce boğazlanan, ardından da 14 bıçak
darbesi ile öldürülen kadının Mısrıhan Coşkun olduğu öğrenildi. Yüksekova’da Kışla
Mahallesi’nde oturduğu tespit edilen Coşkun’un 5 çocuk annesi olduğu ve eşinin
cezaevinde olduğu öğrenildi. Coşkun’un kim ya da kimler tarafından neden
öldürüldüğü ise öğrenilemedi. (13.12.2011/DİHA)
16 Aralık 2011’de, Kocaeli’de N.E. (1960), karısı Nazgül Erdem’i (1946) bıçakla
öldürdü. Koca, cinayetin ardından önce kahvehaneye, oradan da karakola gidip
teslim oldu. Daha önce de kuzenini öldürdüğü, altı yıl cezaevinde kaldıktan sonra
2001’de şartlı tahliye olduğu ortaya çıktı.
18 Aralık 2011’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde kuruyemiş büfesini bir süre önce
kapatan ve iddiaya göre, iş bulamayınca bunalıma giren Selami Süslü (41), dün
akşam tabancayla önce eşi Şemsiye’yi (36) ardından eşinin yeğeni Esengül Köse’yi
(16) tabancayla ateş edip öldürdükten sonra intihar etti.

19 Aralık 2011’de Malatya’da 26 yaşındaki Süleyman Yıldız, aşkına karşılık
vermeyen lise son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Havva Akyıldız’ı tabancayla
öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.
20 Aralık 2011’de, Bursa’da E.Y. (1986) adlı erkek, seks işçiliği yaptığı iddiasıyla
ablası olan M.Y. (1981) ve E.Y.’yi (1983) tabancayla yaraladıktan sonra polise teslim
oldu.
20 Aralık 2011’de, Erzurum’un Hınıs İlçesi’ne bağlı Ortaköy’de yaşayan 1 çocuk
annesi ve 3 aylık hamile olan 22 yaşındaki Aygül Bülbül’ün intihar etmediği, kocası
tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarmanın titiz çalışması sonucu 12 Aralık
günü saat 04.30 sıralarında Hınıs İlçesi’ne bağlı Ortaköy’de işlenen cinayet
aydınlatıldı. Zakir Bülbül ile 2,5 yıl önce görücü usulü ile evlenen Aygül Bülbül, 10
aylık oğlu Resul’u babaannesi Gülperi’ye uyutması için verdi. Eşi ile aynı odaya giren
genç kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öne sürüldü. Genç kadının, kocasının amcası
olan köy muhtarı Köroğlu Bülbül’e ait av tüfeğini başına dayayarak intihar etmesi
şüpheyle karşılandı. Aynur- Fesih Yılmaz çiftinin 6 çocuğundan biri olan Aygül
Bülbül’ün intihar ettiğine inanmayan yakınları, cumhuriyet savcılığına başvuruda
bulundu. Baba 51 yaşındaki Fesih Yılmaz, kızını 10 gündür arası açık olan Zakir
Bülbül’ün öldürüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı
ve Erzurum İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen
soruşturmada, Aygül Bülbül’ü kocası Zakir Bülbül’ün çıkan tartışma sonucu av tüfeği
ile başından vurarak öldürdüğü ortaya çıkarıldı. Suçu itiraf eden Zakir Bülbül, nöbetçi
mahkemece tutuklanarak Hınıs Kapalı Cezaevi’ne konuldu. (20.12.2011/DHA / İHA)
23 Aralık 2011’de, Kocaeli’de İ.P. ve İ.Ç., Bedia Yavuz’u (1968) gasp edip boğarak
öldürdü.
23 Aralık 2011’de, Kocaeli’de U.P. adlı erkek, seneler önce ayrıldığı eski sözlüsü
G.Ö.’yü sokakta bıçakla yaraladı.
24 Aralık 2011’de, Sakarya’da S.S. (1940), karısı Ayşe S.’yi (1953) tabancayla
öldürdü. Ardından intihara teşebbüs eden koca hastaneye kaldırıldı.
24 Aralık 2011’de, İstanbul’da dört erkek trans kadınlara saldırdı, bir trans kadın
bıçakla yaralandı. Saldırganlar olayın ardından yakalandı, kadın hastaneye kaldırıldı.
28 Aralık 2011’de, Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bir süre önce evden kaçan ancak
bulunarak ailesine teslim edilen Hacer.A. (21), darp edildiği gerekçesiyle başvurduğu
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis memuruyla birlikte eşyalarını almak üzere
gittiği evinde babası Osman A. ve kardeşleri Üzeyir A. (23) ve Mehmet A. (16)
tarafından polis memurlarının arasında bıçaklanarak öldürüldü (Radikal, 28 Aralık).
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XVI.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri
2 Ocak 2011’de, Antalya Kaş’ta psikolojik tedavi gören Aliye Kolak tam teşekküllü
hastanede tedavi olması için eşi Metin Kolak tarafından Antalya merkeze kardeşinin
yanına getirdi. Burada bulunduğu 7. Kattaki evin balkonundan kendini atarak intihar
ettiği iddia edildi.
5 Ocak 2011’de Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi Ulu Camii Mahallesi’nde 40 yaşındaki
Sabahat Turan ve 14 yaşındaki kızı Tülin Turan çamaşır suyu içmek suretiyle
zehirlendiler. (05.01.2011/DİHA)
5 Ocak 2011’de Urfa’nın Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde oturan 35 yaşındaki Mine
Kıran ilaç içerek yaşamına son vermek istedi. (05.01.2011/DİHA)
11 Ocak 2011’de Diyarbakır’ın Bismil İlçesi bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan
babasının evine misafirliğe giden Adalet Akdoğan (25) evde bulunan av tüfeğiyle
intihar ettiği iddia edildi.
( 11.01.2011/DİHA)
15 Ocak 2011’de Batman da üniversite sınavlarına hazırlanan 23 yaşındaki Güler
Çabaş, tavana astığı iple canına kıydı. (Batman Çağdaş)
18 Ocak 2011’de Van’ın Muradiye İlçesi’ne bağlı Tansu (Akrak) Köyü’nde Tuba
Öztürk (18) adlı genç kadın asılı halde bulundu. (18.01.2011/DİHA)
18 Ocak 2011’de Van’ın Özalp İlçesi İstasyon Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki
Güler Elver’in, kardeşi tarafından oturdukları evin misafir odasının tavanına asılı
olarak bulunduğu iddia edildi. (18.01.2011/DİHA)
26 Ocak 2011’de Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Köprüyolu (Betulî) Köyü’nde Pınar
Kaya’nın pompalı tüfekle bir el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.
(26.01.2011/DİHA)
29 Ocak 2011’de Batman Şirinevler Mahallesi’nde Melek Murat Ç. (32) ailesiyle
yaşadığı evde tavana astığı iple yaşamına son verdi. (29.01.2011/Diyarbakır SÖZ)
29 Ocak 2011’de Van’ın Özalp İlçesi Aşağı Turgalı Köyü’nde 6 çocuk annesi 55
yaşındaki Sıdıka Durmazel, evin bitişiğinde bulunan ahıra giderek kendini iple astı.
(29.01.2011/Diyarbakır SÖZ)
2 Şubat 2011’de Bursa’da 29 yaşındaki N. Akman, 9 yaşındaki oğlunu halasına
bıraktıktan sonra sevgilisine intihar edeceğini söyleyen Nurcan Akman kendini
doğalgaz borusuna asarak öldürdü.
3 Şubat 2011’de Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4’üncü sınıf öğrencisi Seda
Çelik, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin 10’uncu katında bulunan kafeteryanın
balkonundan atlayarak intihar etti. (03.02.2011/Diyarbakır SÖZ)

4 Şubat 2011’de Muş’un Malazgirt İlçesi Selçuklu Mahallesi’nde oturan 7 çocuk
annesi 45 yaşındaki Adile Aslan eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evin tavanına asılı
halde bulundu. (04.02.2011/DİHA)
18 Şubat 2011’de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören
kanser hastası Hattı Sayılır (56) adlı kadın, hastane tuvaletinde asılı bulundu.
(18.02.2011/DİHA)
20 Şubat 2011’de Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ulaşlı Köyü’nde psikolojik sorunları
olduğu öğrenilen E.A (20), dedesine ait av tüfeğiyle kendisini yaraladı.
(20.02.2011/Batman Postası)
23 Şubat 2011’de Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Kayhan köyünde ikamet eden T.O. (32)
isimli kadın, kocasına ait korucu silahını çenesine dayayıp ateş ederek intihar etti.
(23.02.2011/Diyarbakır SÖZ)
23 Şubat 2011’de Gaziantep Mithatpaşa Mahallesi’nde 48 yaşındaki 3 çocuk annesi
A.T. girdiği psikolojik bunalım sonucu kendini evin tavanına asarak intihar etti.
(23.02.2011/KentHaber)
24 Şubat 2011’de Adıyaman’da, eşinden boşanan 4 çocuk annesi 47 yaşındaki
Rabia Akbaba, kendisini iple merdiven boşluğuna asarak yaşamına son verdi.
(24.02.2011/KentHaber)
26 Şubat 2011’de Ağrı’nın Diyadin İlçesi Ondört Nisan Mahallesi’nde Pamuk
Güven’in (18) babası İsmail Güven’e ait olan silah ile intihar ettiği iddia edildi.
(26.02.2011/DİHA)
27 Şubat 2011’de Diyarbakır’da dört çocuğunun istediği kahvaltıyı hazırlayamayan
Yüksel Demir(25) yoksulluğa daha fazla dayanamayarak av tüfeğiyle kendini vurduğu
iddia edildi.
27 Şubat 2011’de Urfa’da çeşitli nedenlerden dolayı bunalıma giren 3 kadın hap
içerek intihara kalkıştı. 19 yaşındaki M.Y. ailevi nedenlerden dolayı bunalımda
olduğu, 42 yaşındaki N.A. eşiyle tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia
edilirken 26 yaşındaki Z.A.’nın ise neden intihar ettiği bilinmiyor.
1 Mart 2011’de Muş’un Malazgirt İlçesi Kalkanlı Mahallesi’nde Zunnure Taş (33),
kendisini evindeki banyonun tavanına asarak intihar ettiği ileri sürüldü.
(01.03.2011/DİHA)
7 Mart 2011’de Siirt Devlet Hastanesi Caddesi Öztekinler Apartmanı 4’üncü katında
oturan Canan Çiçek evlerinden aşağı atlayarak intihar etti. (07.03.2011/ANF)
8 Mart 2011’de Siirt’te Kooperatif Mahallesi’nde 22 yaşındaki A.Ç’nin balkona çıkıp 3.
kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü. (08.03.2011/DİHA)
10 Mart 2011’de Siirt’te 25 yaşındaki N.G isimli genç kadın 60 adet Prozac ilacı
içerek intihara teşebbüs etti. (10.03.2011/DİHA)

14 Mart 2011’de Afyonkarahisar’da polis memuru olan Feyza Sarı(26) intihar ettiği
iddia edildi.
15 Mart 2011’de Batman Belde Mahallesi Taş Konak Apartmanında ikamet eden ve
psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen T.Y. (29) beşinci katta oturduğu evin
penceresinden atlayarak intihar etti. (15.03.2011/Batman Gazetesi)
15 Mart 2011’de Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 19 yaşındaki Şahide Ayık isimli genç
kadının, babasına ait av tüfeği ile ‘intihar ettiği’ iddia edildi. (15.03.2011/DİHA)
16 Mart 2011’de Tunceli’de 21 yaşındaki Tuğba Korkmaz polis nişanlısının silahı ile
kendini öldürdüğü iddia edildi
19 Mart 2011’de Antalya’da eşi ve ailesiyle tartışan M.K.(25) ilaç içip falezlere gelen
kadın polisler tarafından son anda kurtarıldı.(Hürriyet)
24 Mart 2011’de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ev kadını Y.Y, çocuklarının yatak
odasında
bulunan
ranzaya
kendini
eşarbıyla
asarak
intihar
etti.
(24.03.2011/KentHaber)
1 Nisan 2011’de Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Belde Belediye Başkanı
Ezalettin Karaduman’ın eşi N. Karaduman (58) Yağan Beldesi Şehitler
Mahallesi’ndeki evinde tabancayla kendini vurarak hayatına son verdi.
(01.04.2011/KentHaber)
5 Nisan 2011’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesi merkeze bağlı Dağarası köyünde 19
yaşındaki K.S., kendini evin tavanına iple asarak intihar etti. (05.04.2011/KentHaber)
21 Nisan 2011’de, Kocaeli’nde Z.K. (1993) üniversite sınavına hazırlandığı
dershanenin beşinci katından atladı. Ağır yaralanan Z.K. hastaneye kaldırıldı.
Z.K.’nın pencereden atlamadan önce ise “Seni seviyorum, beni affet” yazılı bir not
bıraktığı belirtildi.
23 Nisan 2011’de, Bursa’da güvenlik görevlisi S.E. (1986), görev yaptığı
havaalanının tuvaletinde silahıyla intihar etti. S.E.’nin üç yaşında bir erkek çocuğu
olduğu öğrenildi.
1 Mayıs 2011’de Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde 18 yaşındaki Cansu Salman intihar etti.
(01.05.2011/Kenthaber)
18 Mayıs 2011’de Siirt merkezde Bitlis doğumlu H.A (18) intihar etmesi sonucu
yaşamını yitirdi. (İHD Siirt)
23 Mayıs 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’ne 60 kilometre uzaklıktaki Yanal (Soreder)
Köyü’nde Şükran Deniz (25) adlı genç kadının, düğün gecesi tavana astığı iple intihar
ettiği iddia edildi. (23.05.2011/DİHA / Diyarbakır SÖZ)
23 Mayıs 2011’de Kahramanmaraş’ta Selma Culban (41) kendini iple asarak
yaşamına son verdi. (23.05.2011/İHA)

24 Mayıs 2011’de Mersin’de boşanmak isteyen kocasına kızan Rabia S. (37) kendini
karnından bıçakladı.
30 Mayıs 2011’de Muş merkeze bağlı Alagün Köyü’nde yaşayan 7 çocuk annesi
Sultan Ertürk’ün (40) tavana bağladığı iple kendini astığı ileri sürüldü.
(30.05.2011/DİHA)
27 Haziran 2011’de Batman Aydınlıkevler Mahallesi’nde 3 çocuk annesi E.Y.,
eşarbını tavana bağlayıp kendini asarak intihar etti. (27.06.2011/Kenthaber)
5 Temmuz 2011’de Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova (Navberoja)
Köyü’nde öğlen saatlerinde Hatun Tekin adlı (20) genç bir kadın evlerinin tavanında
asılı halde bulundu. (05.07.2011/DİHA)
5 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan bir kadın hastaneye
kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ikamet eden N.U. girdiği
bunalım sonucu, çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden aile
mensupları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç
kadının, hastanede midesi yıkandı. N.U’ nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
(05.07.2011/Anadolu Ajansı)
6 Temmuz 2011’de Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi Yeni Mahalle Semtinde ikamet eden
Z.S. isimli genç kız intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulduğu çok sayıda haptan
alarak hayatına son vermek isteyen genç kız ailesi tarafından son anda fark edilerek
hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (06.07.2011/UrfaHaber)
12 Temmuz 2011’de Batman’ın Kozluk İlçesi Tepecik mahallesinde oturan 32
yaşındaki Sadiye Boral, sabaha karşı evinin tavanına asılı olarak bulundu.
(12.07.2011/ANF / Diyarbakır Olay)
17 Temmuz 2011’de Muş’un Bulanık ilçesinde 18 yaşındaki Evrim Demir, Diyarbakır
5 Nolu Cezaevi’nde yaşanan vahşete karşı 14 Temmuz 1982’de başlatılan ölüm
orucunun yıl dönümünde bedenini ateşe vererek hayatını kaybetti.(17.07.2011/DİHADHA)
27 Temmuz 2011’de Van’ın Başkale İlçesi Ortayazı (Bêjîngêr) köyünde oturan ve
psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adile Dede isimli kadın, evde bulunan av
tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi. (27.07.2011/DİHA / Diyarbakır Söz)
5 Ağustos 2011’de Mardin Mazıdağı İlçesi’nde son bir ay içerisinde artan kadın
intiharlarını araştıran kadın kurumları, ilçede 19 yaşındaki B.K., 18 yaşındaki N.Y. ve
18 yaşındaki M.D. intihar, 16 yaşındaki A.D.’nin ise kaza sonucu yaşamını yitirdiği
iddia edilirken, Mazıdağı Çankaya Köyü’nde ise 2 genç kadının aynı anda tarım ilacı
içerek intihar girişiminde bulunduğunu bildirdi. (05.08.2011/DİHA)
5 Ağustos 2011’de Van Başkale’ye bağlı Albayrak (Dêr) Köyü’nde oturan Hekime
Aybar (21) isimli genç kadının, evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürüldü.
(05.08.2011/DİHA)

8 Ağustos 2011’de Batman’da iki ay önce doğum yapan Rukiye Yaman, gittiği
ağabeyinin evinde sahura doğru balkona çıkarak aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan
kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (08.08.2011/Diyarbakır SÖZ)
12 Ağustos 2011’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde ikamet eden Ayşe Ediş’in, gece 02.00
sularında korucu olan kaynına ait silah ile intihar etmek istediği ileri sürüldü. Şırnak
Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulan Ediş’in, hayati
tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Ayşe Ediş’in 15 ay önce Mahmut Ediş ile imam nikahı
ile evlendirildiği ve sorun yaşandıkları öne sürüldü. (12.08.2011/DİHA)
21 Ağustos 2011’de Diyarbakır Silvan, Yenişehir Mahallesinde oturan Y. B ile karısı
H. B arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y. B, eşi H. B’ye tabancayla iki el
ateş etti. Y. B, ağır yaraladığı eşi H. B’yi Silvan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
(22.08.2011/Güneydoğu Ekspres / Mynet)
23 Ağustos 2011’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Bozyel Köyü’ne bağlı Taştepe
mezrasında oturan Perihan Kaya (18), henüz belirlenemeyen bir nedenle babasına
ait ruhsatsız tabancayla intihar etti. (24.08.2011/Diyarbakır SÖZ / SondakikaHaber)
24 Ağutos 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’nde Şükran Güner (22) isimli
evlerinin ahırında intihar girişimde bulunduğu bildirildi. Kendisini
çalışırken kardeşi tarafından fark edilen Güner, Başkale Devlet
kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra durumu ağır olan Güner Van Devlet
sevk edildi. (25.08.2011/DİHA)

genç kadının
iple asmaya
Hastanesi’ne
Hastanesi’ne

1 Eylül 2011’de, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyünde 20-21
yaşlarındaki Hayriye Başkan isimli genç kadın dün saat 16.00 sıralarında evde
pompalı tüfekle intihar etti. Genç kadının intihar nedeni öğrenilemezken cenazesi
otopsi için Malatya’ya götürüldü. (01.09.2011/ANF / Diyarbakır Söz)
6 Eylül 2011’de, Bitlis’in merkez Yolalan Beldesi’ne bağlı Kale Mahallesi’nde ailesi ile
birlikte yaşayan 26 yaşındaki Suna Yavuz isimli genç kadının intihar ettiği iddia edildi.
İntiharın nasıl gerçekleştiği ve nedeni konusunda bilgi alınamayan Yavuz’un cenazesi
Bitlis Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Bir ay önce de aynı beldede 15-16
yaşlarında Gülbeyaz Üstündağ’ın da intihar ettiği ileri sürülmüştü. (06.09.2011/DİHA)
8 Eylül 2011’de, Batman’ın Beşiri ilçesinin Otluca köyü, önceki akşam Yasemin’in
intiharıyla sarsıldı. Dört yıl önce Batman’daki bir YİBO’dan mezun olan 20 yaşındaki
Yasemin Bozkurt’un acılı ailesi, kendisini ağaca asan Yasemin’in intiharına anlam
veremedi. Önceki akşam 19.30 sıralarında köy içinden geçen dere kenarındaki ağaca
ip asarak canına kıyan Yasemin’in acılı babası Latif Bozkurt, “9 çocuğum var. İkisi
evli, 3 üçü kız, dört erkek yanımda. Yasemin, önceki gün yemeğimi hazırladı, sohbet
ettik. Hiçbir sıkıntısı yoktu. İlerleyen saatlerde evde olmadığını görünce hepimiz o’nu
aradık. Dere kenarında Yasemin’i ağaca asılı vaziyette görünce şok olduk. Nasıl olur
da canına kıydı. Hala inanamıyoruz” dedi. (08.09.2011/Batman Çağdaş)
8 Eylül 2011’de, Van’ın Muradiye ilçesinde, ilkbaharda nişanlanan ve iki hafta sonra
evleneceği belirtilen A.D. isimli genç kız, dün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir
sebepten kendini ahırın tavanına asarak intihar etti. Olayı fark eden ailesi, kızlarının
bedenini asılı olduğu yerden indirerek köydeki bir araçla Muradiye Devlet

Hastanesi’ne yetiştirmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata
döndürülemeyen
kızın
cenazesi,
Van
Adli
Tıp
Birimi’ne
gönderildi.
(08.09.2011/Güneydoğu Ekspres)
8 Eylül 2011’de, Van Özalp’ın Tepedam (Astecu) Köyü’nde dün sabah saatlerinde
Nimet Durdu (17) isimli genç kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi.
Özalp Devlet Hastanesi’nin ardından otopsi için Van’a gönderilen cenazenin aynı
köyde defnedildiği belirtilirken, ilçe savcılığının olay ile ilgili soruşturma başlattığı
öğrenildi. Durdu’nun ölümüyle birlikte söz konusu Tepedam Köyü’nde son 5 yıl içinde
3’ü kadın 4 kişinin intihar iddiasıyla yaşamını yitirdiği belirtildi. (08.09.2011/DİHA)
17 Eylül 2011’de, Van‘ın Özalp İlçesi’ne bağlı Aşağı Akçagül Köyü’nde, 10 gün önce
kız kardeşinin intihar etmesi nedeniyle İzmit’ten gelen 2 çocuk annesi 22 yaşındaki
Senem Ak, girdiği bunalım sonucu kardeşinin intihar ettiği ahırda tavana bağladığı
ipe kendini astı. Genç kadını, ahıra giren annesi ipten kurtardı. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan Sanem Ak’ın durumunun iyi
olduğu belirtildi. (17.09.2011/Diyarbakır Söz)
19 Eylül 2011’de, Mardin’e bağlı Dara Köyü’nde 45 yaşındaki Hasine Dereli adındaki
7 çocuk annesinin intihar ettiği iddia edildi. İntiharın nasıl gerçekleştiği ve nedeni
konusunda bilgi alınmazken, iddialara göre, Dereli’nin eşiyle yaşadığı şiddetli
geçimsizlik nedeniyle intihara teşvik edildiği belirtildi. (19.09.2011/DİHA)
11 Eylül 2011’de, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Birlik Mahallesi’nde
bunalıma giren 11 çocuk annesi H.A. (50), kendini başörtüsüyle evlerinin
banyosunda astı. Evde bulunan gelini F.A., kayınvalidesinin asılı cesedini görünce
durumu komşularına bildirdi. Çağrılan sağlık ekipleri, H.A’nın olay yerinde hayatını
kaybettiği belirledi. (11.09.2011/Güneydoğu Ekspres)
4 Ekim 2011’de, Şanlıurfa’da eşiyle tartışan 17 yaşındaki bir kadın, çamaşır suyunu
içerek intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesinde Yukarı yakın yol köyü,
Erdemli mezrasında ikamet eden E.A. (17) adlı kadın, eşiyle tartışması sonucu evde
bulunan çamaşır suyundan içerek intihar etmek istedi. İçtiği çamaşır suyunun etkisi
ile bayılan E.A. yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada
tedavi altına alınan E.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(04.10.2011/Diyarbakırsöz)
30 Ekim 2011’de, Siirt’te daha önce evlenip boşanmış olan 30-35 yaşlarındaki bir
kadının Çakmak Mahallesi’nde bulunan evinde öğle saatlerinde kendini asarak intihar
ettiği iddia edildi. Aynı gün kadının yakınları tarafından dini vecibeleri yerine
getirildikten sonra kent merkezindeki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi. Konuya
ilişkin yazılı açıklama yapan Berfin Kadın Danışma Merkezi, “Bir kadının Pazar günü
bilinmeyen nedenlerden kaynaklı kendini asması, kadın cinayetlerinin kolay işlendiği,
ölümlerinin üstünün kapatıldığı, örtbas edildiği ve cezasız kaldığını göstermektedir”
dedi. (01.11.2011/DİHA)
15 Kasım 2011’de,Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde oturan 17 yaşındaki Esengül
Akansel, akşam saatlerinde evde çamaşır suyu ve çok miktarda ilaç içerek intihar etti
Akşam saatlerinde eve giden Anne Sultan Akansel, dış kapının kilitli olduğunu
görünce kızı Esengül’ün dışarı çıkmış olabileceğini düşünerek komşuya gitti. Bir süre

sonra tekrar gittiği evlerinin halen kilitli olduğunu gören anne Sultan Akansel durumu
polise bildirdi. Eve gelen polisler kapıyı kırarak içeri girdiğinde 17 yaşındaki Esengül
Akansel’in cesediyle karşılaştı. Esengül Akansel’in yapılan ilk muayenesinde çamaşır
suyu ve çok miktarda ilaç içerek intihar ettiği belirlendi. İki kardeşi ve annesi ile
birlikte yaşayan Esengül Akansel’in Lise’yi yeni bitirdiği belirtildi. Evde yapılan
incelemede ise Esengül’ün bıraktığı bir mektup bulundu. Mektupta Esengül
Akansel’in, ilçede yaşayan G.D. adındaki kişinin kendisiyle zorla ilişkiye girerek
hamile bıraktığını, bu nedenle intihar ettiğini yazdığı kaydedildi. Ovacık Cumhuriyet
savcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, polis mektupta adı belirtilen ve
ortadan kaybolan G.D.’yi arıyor. (16.11.2011/DHA)
24 Kasım 2011’de Aydın’ın Çine İlçesi’nde, 34 yaşındaki Beyhan Koç, oturduğu
apartmanın merdiven boşluğunda kendini asarak yaşamına son verdi. Beyhan
Koç’un, eşinin başka bir kadını kaçırıp, kendisini terk etmesi nedeniyle bunalımda
olduğu, bu nedenle canına kıymış olabileceği ileri sürüldü.
18 Aralık 2011’de, Şanlıurfa’da, 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan
41 yaşındaki Hatice Dilbilir isimli kadın, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. Olay, saat
15.30 sıralarında Bamyasuyu Mahallesi’nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın
çatısında meydana geldi. İnşaatın çatısına çıkan ve bağırarak aşağı atlamak
istediğini söyleyen bir kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bu sırada inşaat
işçileri, kadının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendilerine doğru çekti. İşçiler
tarafından kurtarılan ve baygınlık geçiren kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından müdahale edildi. (18.12.2011/DHA)
TOPLAM: 56 ÖLÜ – 20 YARALI

XVI.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz
1 Ocak 2011’de, İstanbul’da yılbaşı kutlamaları sırasında 19 ayrı taciz olayı yaşandı.
Gözaltına alınan 19 kişi hakkında “vücut dokunulmazlığını ihlal” suçundan işlem
yapıldı; 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Ocak 2011’de Ramazan K. tarafından kaçırılan öğretmen Sevim Buğdaycı,
kaçıran şahsın ailesinin yardımıyla Diyarbakır’ın merkez ilçesi Yenişehir’in Dökmetaş
köyünde bulundu. Sevim Buğdaycı, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından
ailesine teslim edildi. (11.03.2011/KentHaber)
14 Ocak 2011’de Adana Gölovası Köyü’nde 20 yaşındaki Emrah K. tarihi yerleri
gezen Alman turist 23 yaşındaki Tanja H.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. (Hürriyet)
16 Ocak 2011’de Van merkeze bağlı Kalecik Köyü yakınlarında T.D., Ş.C., N.E.,
Ö.D., B. D. ve G.A.’nın, A.Ç. isimli kadına tecavüz ettikten sonra çantasını da gasp
ettikleri belirtildi. (19.01.2011/DİHA)

17 Ocak 2011’de, İstanbul’da yalnız yürüyen kadınları taciz eden O.E. (1989)
gözaltına alındı. O.E., son iki ayda Z.S. (1987), İ.Ş. (17), S.T. (1983), Ş.G. (1986) ve
F.E.’ye (1986) elle tacizde bulunduğu, E.G.’yi (1989) taciz edip çantasını çaldığı öne
sürüldü. İşsiz olduğu belirlenen zanlı, biri çocuk yedi kadına cinsel saldırı suçundan
adli makamlara sevk edildi. Mağdur kadınlar tarafından teşhis edilen O.E.’nin
suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
20 Ocak 2011’de Iğdır’da Söğütlü Mahallesi Şen Sokak’ta yabancı uyruklu Türk
vatandaşı G.H.’nin (40) evine zorla girip kadına tecavüz ettikleri iddia edilen Ö.Ş. (19)
ve E.A. (17), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek darp, gasp ve
tecavüz suçlamalarıyla tutuklandılar. (20.01.2011/KentHaber)
20 Ocak 2011’de Mersin’in Silifke İlçesi’nde, 23 yaşındaki Habip Y., babaannesi 76
yaşındaki Fatma Ü.’ye tecavüz edip parasını da gasp ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
(Hürriyet)
27 Ocak 2011’de İzmir’de gideceği yere bırakacakları gerekçesiyle İ.O.D ve E.E.
isimli iki genci araca aldıktan sonra i.O.D.’yi tartaklayıp araçtan attıktan sonra E.E’yi
viyadüklerin altına götürerek dövüp defalarca tacavüz eden iki saldırgan, daha sonra
yaşadıklarını polise anlatmaması için tehdit ederek bıraktı. Yarı baygın bulunan
E.E.’nin anlattıkları ve aracın plaka bilgisinden yola çıkan polis, tecavüz zanlıları A.Y.
(31) ile G.M.’yi (24) yakaladı. E.E. ile para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını
ileri süren iki zanlı, hastaneden tecavüz raporu gelince tutuklandı. (Hürriyet)
5 Şubat 2011’de Bodrum’da eşi S.O.Ö.’yü (36) boşanmak isteyince kaçırdığı ve bir
hafta boyunca tecavüz edip dövdüğü öne sürülen Koko Hakan lakaplı güvenlik
görevlisi Hakan Ö. (30), dün gece annesinin evinde yakalandı. (Hürriyet)
13 Şubat 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Iraz
Karabacak (1970), kızı Gülsüm Karabacak’ın cinsel saldırıya uğradığını, kendinsin de
bundan dolayı psikolojik travma yaşadığını ifade etti.
19 Şubat 2011’de İstanbul’da Erkan Kara (35) hakkında, çalışanı G.K.’ye (26) iki kez
tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı. (Hürriyet)
21 Şubat 2011’de göre Samsun’da otomobil alım satımı yapan Yunus Ö. (56),
arkadaşının giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan 24 yaşındaki M.K.’ya
tecavüz edip, bunu da kameraya kayıt ederek şantaj yaptığı ve zorla 3 bin TL’lik
senet imzalattığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. (Hürriyet)
22 Şubat 2011’de İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.Ö.; evlerde gidip temizlik
yaparak geçimini sağladığını, işe giderken bindiği otobüsün şoförünün kendisini sözle
taciz ettiğini ve bununla da yetinmeyip, başka kişilere de kendisini gösterip tacizlerini
sürdürdüğünü ifade ederek derneğimizden yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)
26 Şubat 2011 tarihinde S.D isimli şahıs, kızı G.D’yi eylemlere katılması dolayısıyla
tutuklanarak Adana Karataş Kadın Cezaevi’ne gönderildiğini burada görevli Doktor
B.F.nin sağlık kontrolü esnasında kadınları taciz ettiğini belirtmiştir. (İHD Adana)

26 Şubat 2011’de, Tekirdağ’da M.A. evlerine misafir olarak gelen A.A.’ya (1993) önce
zorla götürdüğü ormanlık alanda sonra da bir evde tecavüz etti. İntihar girişiminde
bulunan A.A. hastanede başından geçenleri anlatınca M.A. tutuklandı. M.A., A.A. ile
evlenmeyi planladığını söyledi.
26 Şubat 2011 tarihinde İHD Adana şubemize başvuruda bulunan D.H. gözaltı
sürecinde adli tıpta yapılan görevli B.F.nin kadınların üzerlerini soydurarak muayene
yaptığını ve bu muayene şeklinin sadece kadınlara karşı gerçekleştirildiğini iddia
ederek kendilerine cinsel tacizin uygulandığı başvurusunda bulunmuştur. (İHD
Adana)
26 Şubat 2011 tarihinde E.K isimli şahıs, Diyarbakır/Çermik’te yapılan baskınla
gözaltına alınarak Adana’ya getirildiğini ve burada gözaltının ikinci gününde muayene
için götürüldüğü adli tıpta görevli Doktor B.F. tarafından tacize uğradıklarını, B.F.’nin
kadınlara soyunmalarını söylediğini ve bu tutumu sadece kadınlara karşı sergilediği
belirten başvuruda bulundu. (İHD Adana)
2 Mart 2011’de G. C. Durakta otobüs beklerken önünde ‘İETT Personel Servisi’
yazan araç durarak G.C’yi gideceği yere götürebileceğini söylemesi üzerine otobüse
binen kadın seyir halindeki araçta dövülerek önce otobüsteki S.T.’nin ardından şoför
A.K.’nin tecavüzüne uğradı. Ormanlık alanda da grup sekse zorlanan kadın
dövüldükten sonra yol kenarına atıldı. (Hürriyet)
3 Mart 2011’de, İstanbul’da arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan G.G. (1966),
beklediği otobüs durağında duran ‘İETT Personel Servisi’ yazılı otobüse binince
sürücü ile beraberinde bulunan bir arkadaşının tecavüzüne uğradı. Otobüs hızla
otoyolda yol alırken gerçekleşen tecavüzün ardından bir ormanlık alana götürülerek
burada da grup sekse zorlanan kadın, atıldığı yol kenarında bir vatandaş tarafından
bulununca iki tecavüzcü yakalandı. Saldırganlar, kadınla para karşılığı birlikte
olduklarını öne sürerek tecavüz iddialarını reddetti.
10 Mart 2011’de, Bursa’da Ş.A.B. öz kızı ve gelinine tacizde bulunduğu iddiasıyla
tutuklandı. Ş.A.B., iki yıl önce komşusunun sekiz yaşındaki kızına tacizde bulunduğu
iddiasıyla tutuklandığı ve cezaevinden üç ay önce çıktığı belirtildi.
18 Mart 2011’de Gaziantep Düztepe semtinde işsizlik bahanesiyle birlikte yaşadığı 30
yaşındaki F.İ.’yi erkeklere pazarladığı ve karşı gelince dövdüğü iddia edilen Nuri
Güler, ‘Zorla fuhuş yaptırmak ve kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.
(18.03.2011/İnternetHaber)
31 Mart 2011’de, İstanbul’da, bir süre önce evden kaçan G.Ç.’ye (1995) bir hafta
boyunca şantajla tecavüz ettikleri ile sürülen, beşi 18 yaşından küçük olan yedi kişi
tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk
edilen yedi zanlıya, kızın yakınları saldırmak istedi. Duruşmanın ardından fenalık
geçiren G.Ç. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
3 Nisan 2011’de İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki yatalak hasta
N.T.’yi öldüresiye dövüp tecavüz ettiler. (Hürriyet)
4 Nisan 2011’de, İstanbul’da Silivri Belediyesi’ne bağlı Gökhan Kurtulmuş
Huzurevi’nin müdürü A.İ., bakıcılardan M.A.’ya (1970) tecavüz ettiği iddiasıyla

tutuklandı. Olay, altı yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra bakıma muhtaç olduğu için
ikisi engelli üç çocuğuyla birlikte huzurevine bakıcı olarak yerleştirilen M.A.’nın, Silivri
Kaymakamlığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden A.İ., “tecavüz” ve
“tehdit” suçlarından tutuklandı.
21 Nisan 2011’de, Bursa’da komşusu Ç.B.U.’ya (1989) tecavüz ettiği iddiasıyla
gözaltına alınan Ş.M. (1977), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ç.B.U.’nun 15 gün önce evlendiği H.U. (1985), Ş.M.’nin karısına tacizde
bulunduğunu ispatlamak için kamera ile tuzak kurduklarını ve karısının H.U.’yu eve
çağırdığını ancak kendisi mutfakta beklerken tecavüz olayının yaşandığını öne sürdü.
27 Nisan 2011’de, İstanbul’da matbaa müdürü M.A., yanında çalışan Y.G. (1982) ile
M.F.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılığa başvuran Y.G. ve
M.F., şikayet dilekçelerinde, M.A. ile arkadaşlarının sözle ve telefondan cinsel içerikli
mesaj gönderip kendilerini taciz ettiğini belirtti. İki kadın şikayet dilekçelerinde
M.A.’nın isteklerini yerine getirmediklerinde maaş ödemediğini, bu nedenle işten
ayrılmak zorunda kaldıklarını ancak tacizlerin bundan sonra da devam ettiğini
söyledi.
30 Nisan 2011’de, İstanbul’da bir erkek, sokak ortasında bir kadını dövdükten sonra
zorla bir arabaya bindirip olay yerinden uzaklaştırdığı, bu sırada hiç kimse kadına
yardımcı olmadığı ve olayın ulusal yayın yapan tv kanallarında da yayınlandığı
görüldü.
5 Nisan 2011’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri
tarafından düzenlenen, aralarında travestilerinde bulunduğu, 2’si yabancı uyruklu 11’i
kadın 26 kişinin yakalandığı operasyonda 11 kadından 5’inin tehdit yoluyla zorla
çalıştırıldığı öğrenildi. (05.04.2011/KentHaber)
7 Nisan 2011’de Erzurum’un Hasandede Mahallesinde öğretmen A.K.’ya tecavüz
etmeye çalıştıkları tahmin edilen üç kişi öğretmen A.K.’yı 20 yerinden bıçakladıktan
sonra başına taşla vurdular. Saldırganların elinden kurtulan A.K. 100 metre kadar
uzaktaki anneannesi evini gitti, evde bulunanların olayı polise bildirmeleri üzerine
genç öğretmen hastaneye kaldırıldı. (07.04.2011/KentHaber)
14 Nisan 2011’de Antalya’da ‘Yeliz’ takma adlı travesti A.S., cinsel ilişkiye girmek için
anlaştığı Mehmet C. ile 3 arkadaşının tecavüzüne uğradı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına
aldı. (Hürriyet)
20 Nisan 2011’de Şubat ayında, alışverişe çıkan S.K., sokakta karşılaştığı Akyüz’ün
ısrarı üzerine konuşmak için evine gitti. kapıyı kilitleyen Akyüz, cep telefonunu
elinden alıp, zorla elbiselerini çıkarttığı S.K.’ya iddiaya göre 2 gün boyunca tecavüz
etti. Kimseye bir şey anlatmaması karşılığında serbest bıraktığı S.K., polise giderek
şikâyetçi oldu. (Hürriyet)
25 Nisan 2011’de Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM)
Doktoru Bahar Tekin, Kocaköy Kaymakamı Muhammet Gürbüz tarafından, evine
çağırıldığı halde hastanede başka doktor olmadığından dolayı gitmediği için tekme
tokat dövüldü. (25.04.2011/DİHA)

16 Mayıs 2011 de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan H.K, Kahraman
Maraş’tan Adanaya gelirken arabanın içinde Erkek arkadaşı tarafından darp edilen
tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir.
24 Mayıs 2011’de Malatya Yeşilyurt ilçesi Görgü köyü mevkisinde zorla bir otomobile
bindirdiği N.A.’yı (31) Diyarbakır’daki bir gazinoda çalıştırmak için kaçırmaya çalışan
İ. K’. (29) gözaltına alındı. (24.05.2011/Diyarbakır Söz)
26 Mayıs 2011 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ş.Ö.: 20 yıldır Ş.A.’ya ait
hamamda çalışırken keyfi yere işten çıkarıldığını, sigortasının yatırılmadığını ve
tazminat ödenmediğini, eski patronunun evini temizletmek için çağırıp kendisiyle
birlikte olmak istediğini belirterek bu konulardaki mağduriyetinin giderilmesi için
derneğimizden hukuki yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)
28 Mayıs 2011’de Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi’nde, yalnız yaşayan komşusu 85
yaşındaki H.T.’ye tecavüz ettiği ileri sürülen 75 yaşındaki H.K. gözaltına alındı. H.K.,
çıkarıldığı mahkemece, 50 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı. (Hürriyet)
1 Haziran 2011’de Urfa E Tipi Cezaevi’nde annelerini ziyarete giden kızları Rozerin
(14), Ruken (18) ve Dilan (20) E., görevli jandarma tarafından arama noktasında ince
aramadan geçirilirken tacize uğradığından dolayı karşı çıktıkları için, taciz ve darp
eden jandarma tarafından “Görevliye mukavemet ettikleri” iddiasıyla suç
duyurusunda bulunuldu. (01.06.2011/DİHA)
2 Haziran 2011’de Samsun’da hamile komşusu 36 yaşındaki F.Y.’ye tecavüz ettiği
iddiasıyla yargılanan Mustafa Öktem, 18 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
(Hürriyet)
10 Haziran 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Leyla Kasım Parlak
İngiltere’de yaşadığını, havaalanından giriş yaptığı sırada “Seçim öncesi neden
geldin? Ablan Suna Parlak mı gönderdi seni?” denilerek sorgulandığını, daha sonra
bırakıldığını ifade etti. Bu olayın ardından, seçim çalışmalarına katıldığı için polislerin
kendisini sürekli takip ettiklerini belirten Leyla Kasım Parlak, en son 9 Haziran akşamı
evinin önünde 3 kişinin kendisini zorla bir araca bindirdiğini, ajanlık teklif ettiğini, elle
cinsel tacizde bulunduğunu ve tokatladığını söyledi. Ayrıca Leyla Kasım Parlak: “Ben
15 Haziran’da İngiltere’ye geri döneceğim. Bu süre zarfında başıma bir iş gelirse diye
sizinle bunları paylaşmak istedim.” dedi.
12 Haziran 2011’de, Bursa’da bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan
E.A. (1975) hakkında, yanında çalışan sekreteri F.B.’ye (1979) sözle ve elle cinsel
tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. E.A’nın 10 yıl hapsi isteniyor.
19 Haziran 2011’de, İstanbul’da bir markette çalışan N.Y. (1992) poşetlerini eve
taşımaya yardım ettiği A.T. (1969) adlı kadına tecavüz girişiminde bulundu. Direnen
kadının çenesi ve kaburgalarını kıran N.Y. tutuklandı.
19 Haziran 2011’de, Balıkesir’de 19 yaşındaki N.D. adlı kadın tecavüze uğradı.
Jandarmanın yakaladığı A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar cinsel saldırı ve kişiyi
hürriyetinden mahrum kılma suçlarına istinaden tutuklanarak Burhaniye Kapalı
Cezaevi’ne gönderildi.

23 Haziran 2011’de Balıkesir’de 3 çocuk annesi Nurgül Özkan (35), 11 yıllık eşi
Selami Özkan’ın (38), 2 gün boyunca şiddet, işkence ve tecavüzünden kaçarak İzmir
Torbalı’daki baba evine sığındı. (Hürriyet)
24 Haziran 2011’de, Kocaeli’nde kalacağı yeri olmadığı için garsonluk yaptığı işyeri
sahibinin evinde kalan 37 yaşındaki B.G. adlı kadın, patronu H.V., bir cezaevinde
gardiyan olan M.A. ve aynı işyerinde garsonluk yapan T.K. tarafından taciz ve
tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Şüpheliler, “cinsel saldırı”, “tehdit”
ve “hakaret” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
27 Haziran 2011’de, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan H.K.D,
Mayıs- Haziran dönemlerinde asistanlık yaptığı ve tercüman olarak çalıştığı Şişli St
Michel Lisesi okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığını, bunun sonuçlarından
korkan okul müdürü tarafından tehditle ve sıfır tazminatla işten çıkarıldığını belirtti.
28 Haziran 2011’de Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cumali Kışkı (25) zorla girdiği evde
bulunan 3 çocuk annesi B.B.(30)’ye çocuklarının gözü önünde tecavüz etti. (Hürriyet)
1 Temmuz 2011’de Diyarbakır’da oturan 18 yaşındaki H.Ş. aralarında duygusal ilişki
olan Ali. K. ile 28 Mayıs günü evdeki para ve ziynet eşyasını alarak Huzurevleri
semtindeki bir inşaata gelen H.Ş.’nin getirdiği paraları ve ziynet eşyasını alan Ali.K.
ona tecavüz ettikten sonra, otobüs bileti almaya gidiyorum diyerek inşaatta bıraktığı
H.Ş. ye daha sonra birlikte geldiği 3 arkadaşıyla defalarca tecavüz etti. Yoldan geçen
bir köylü H.Ş.’nin çığlıklarını duyunca, polise haber verdi. Hastaneye kaldırılan H.Ş.
tedavisinin ardından psikolog nezaretinde polise verdiği ifadede başından geçenleri
tüm detaylarıyla anlattı. Töre cinayetine kurban gidebileceği endişesiyle ailesine
haber verilmeyen H.Ş., devlet korumasına alınarak bir başka kentteki yurda
yerleştirildi. Tecavüz suçlamasıyla yaşları 18 ile 20 arasında değişen 5 şüpheli
gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Ali K. ,
Fesih A. , Ekrem. B. ve Emin B. tutuklanırken, Ömer Ç. tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı. (03.07.2011/Diyarbakır SÖZ)
11 Temmuz 2011’de Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Kilis Köyü Sağlık Ocağı’nda görevli
D.T. (23) isimli ebenin kaldığı sağlık evinde tecavüze uğradığı belirtildi. Gece geç
saatlerde demir parmaklıkları keserek eve giren ve ebeye tecavüz ettiği belirtilen E.Ö.
isimli köylü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ö. çıkarıldığı
mahkemece
tutuklanarak
Siirt E
Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildi.
(12.07.2011/DİHA)
12 Temmuz 2011’de Van’dan evlenme vaadiyle Manisa’ya getirdiği 19 yaşındaki B.A
adlı kıza silah zoruyla tecavüz ettiği iddia edilen 59 yaşındaki Gıyasettin Budak
tutuklandı. (Hürriyet)
18 Temmuz 2011’de, Çanakkale’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurulda
çalışan N.K. adlı kadın, kurum amirinin cinsel tacizine uğradı. Durumu Koruma Kurulu
müdürüne anlatan kadın görevden alınarak başka bir pozisyona atandı.
22 Temmuz 2011’de Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaşlı bir kadın darp edildi. Edinilen
bilgiye göre, Tuzluca’da hayvancılıkla uğraşan G.G. isimli yaşlı kadın, eşeğinin

başkasının
merasına
(22.07.2011/KarsManşet)

girmesi

gerekçe

gösterilerek

darp

edildi.

24 Temmuz 2011’de Aydın’da, 17 yaşındaki Aysun A. ve 19 yaşındaki Ayşe A. isimli
iki üvey kızına yıllardır tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 40
yaşındaki B.A. tutuklandı. B.A., tecavüz ettiği üvey kızlarından birini oğluyla
evlendirdiği ve tehdit ederek ilişkiyi sürdürdüğünü kabul etti. (Hürriyet)
25 Temmuz 2011’de Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde Hakan A. (26), bir süredir
arkadaşlık yaptığı S.A.’yı (22) film izleme bahanesiyle evine getirdi. İddiaya göre
Hakan A. S.S.ya tecavüz etti. Erkek arkadaşının elinden kurtulmaya çalışan genç kız,
2’nci kattaki dairenin balkona çıkıp demirlere tutunarak atladı. Bacaklarından
yaralanan S.A. kaçmaya çalışırken, Hakan A. da, S.A.’yı yakalamak için peşinden
balkondan atladı. Tartışma sokakta devam ederken müdahale eden polislerce Hakan
A. tutuklandı. (Hürriyet)
26 Temmuz 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne Başvuruda bulunan E.I. eski eşinin
gizlice evine girip kendisine tecavüz ettiğini, olayı Adana ili Seyhan ilçesi Denizli
Karakoluna şikâyet ettiğini, Denizli Karakolunda görevli polis memurunun ‘evlenirken
iyi boşanırken mi kötü oldu kocan, çek git evine hiçbir hakka sahip değilsin’ diyerek
kovduğunu aktarmıştır. Eşinden sık sık tehdit telefonları aldığını, iş yerine gelip
kendisini rahatsız ettiği için işten kovulan E.Y. can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir.
(İHD Adana)
30 Temmuz 2011’de İstanbul Bakırköy’de bir kafede garson olarak çalışan 2 çocuk
annesi Ö.A. (24), boşanmak istediği eşi tarafından Çağlar A.’dan (30) zorla
amcasının evine götürerek şiddet uygulayıp defalarca tecavüz ettiği ve 500 tl’sini ve
altın kolyesi ile telefonunu gasp ettiği ileri sürüldü. (Hürriyet)
31 Temmuz 2011’de, Sakarya’da T.A. (1980) adlı erkek, sevgilisi İ.Y.’yi (1990) dövüp
tecavüz ettiği için tutuklandı.
31 Temmuz 2011’de Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde gelinini taciz
ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı. Jandarma Karakol
Komutanlığı’na müracaat eden Z.G. isimli kadın, geçen jandarma, kayınpederi
F.G.’nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Gelinine tacizde
bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan F.G. Kars Kapalı Cezaevi’ne getirildi.
(01.08.2011/KentHaber)
3 Ağustos 2011’de, İstanbul’da futbolcu Ö.T’nin, karısı A.Ö.’ye bir otelde şiddet
uyguladığı öğrenildi.
10 Ağustos 2011’de, İstanbul’da N.B. (1976) adlı kadın, modellik yapmak için
buluştuğu erkeğin cinsel tacizine uğradı.
10 Ağustos 2011’de, İHD Adana şubemize başvuruda bulunan S.Hırçın, 8 yıl evli
kaldığı eşi tarafından darp edilip evden kovulduğunu ve hiçbir gelirinin olmadığını
belirterek, Adana valiliği sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunduğunu, sosyal
güvenlik vakfında ki görevlilerin, “sen git eşin gelsin” diyerek kendisini kovduğunu,

kovulmasını insan haklarına aykırı olduğunu belirterek derneğimize başvuruda
bulunmuştur.
10 Ağustos 2011’de İstanbul’da N.C. (1992) adlı kadın, şort giydiği için belediye
otobüsünde bir yolcu tarafından şiddete uğradı.
11 Ağustos 2011’de, Bursa ‘da bir minibüs şoförü S.Ç. (1986) adlı kadını dövdü.
S.Ç.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
12 Ağustos 2011’de, Balıkesir’de M.O., G.G., S.A. ve G.O. adlı erkekler, H.S. adlı
kadına otobüs durağında tecavüz etti. Kadın Edincik Jandarma Komutanlığı’na
şikâyette bulundu, dört erkek gözaltına alındı.
13 Ağustos 2011’de Antalya’nın Aksu İlçesi’nde kocası E.D. (31) ile birlikte polise
başvuran H.D. (30), komşuları ve aynı zamanda eşinin iş arkadaşı olan N.U.’nun (38)
kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. (Hürriyet)
13 Ağustos 2011’de Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 4 çocuk annesi F.D. (48)
tanıştığı Selami Kaya (32) ve Gültekin Eren (40) ‘in temizlik yaptırmak gerekçesiyle
evlerine götürüldükten sonra ikilinin tecavüzüne uğradı ve kameraya alınıp şantaj
yapıldı. Polise giden kadının şikayeti üzerine Kaya ve Eren tutuklandı. (Hürriyet)
15 Ağustos 2011’de Denizli’de iki sevgili, Tekin Elçi(51) ve Yeliz Gölcüklüoğlu “Sana
iş bulacağız” diye kandırdıkları N.K.(45) Muğla’ya götürdü. Elçi, odaya kapattığı
kadına tecavüz ederken, sevgilisi de cep telefonuyla görüntüleri kaydetti. İki sevgilinin
uyumalarını fırsat bilen N.K. kaçarak Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına sığındı.
(Hürriyet)
18 Ağustos 2011’de Samsun’un Canik İlçesi’ne bağlı Gölalan Köyü muhtarı Selamet
Karakurt (40) 3 çocuk annesi C.Ö. (32) ile yaşadığı tartışma sonucu silah zoruyla
bindirdiği minibüste tecavüz etti. (Hürriyet)
19 Ağustos 2011’de, Kocaeli’de E.K. (1980), ayrılmak isteyen sevgilisi S.K.’yi (1985)
evinde dövdü ve tecavüz etti. E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
21 Ağustos 2011’de Şanlıurfa’da, Bağlarbaşı Mahallesi’nde Mehmet Çiftçi (32),
boşanma konusunda tartıştığı eşi Fatma Çiftçi’yi (33) döverek yaraladı. Mehmet Çiftçi
gözaltına alındı. (23.08.2011/Milliyet)
22 Ağustos 2011’de Şanlıurfa Kadıoğlu Mahallesi’ndeki olayda geçimsizlik nedeniyle
babasının evine giden Nazlı Deniz (32), barışma talebiyle yanına gelen, aynı yaştaki
eşi Ahmet Deniz’e olumsuz yanıt verince şiddete maruz kaldı. Nazlı Deniz’in ihbarı
üzerine eve gelen polisler, Ahmet Deniz’i gözaltına aldı. (23.08.2011/Milliyet)
22 Ağustos 2011’de Erzurum’da dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine
bağlı Yoncalık semti Ceylanoğlu Sağlık Ocağı civarında bir kadının iki erkek
tarafından sallama tabir edilen döner bıçağıyla kovalandığını gören vatandaşlar,
polise ihbar etti. Gölbaşı Polis Merkezi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü`ne
bağlı polis ekipleri, iki erkek tarafından döner bıçağıyla yaya olarak kovalanan ve
3’üncü bir kişi tarafından da otomobil ile takip edilen kadını saldırganların elinden

kurtardı. Gölbaşı Polis Merkezi`ne götürüldüler. Tarafların burada birbirlerinden
şikâyetçi olmadıkları öğrenildi. (23.08.2011/Sabah / Erzurum Olay)
24 Ağustos 2011’de, A.E. (1986) adlı erkek, arkadaşının sevgilisi D.T.’ye (1994)
tecavüze teşebbüs etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan erkek 36 yıla kadar hapis
istemiyle Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
28 Ağustos 2011’de geçmiş dönemin CHP’li şimdinin ise AKP’li Van’ın Edremit
İlçesi’ne bağlı Çiçekli Beldesi Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ile evlilik vadiyle uzun
yıllar birlikte yaşadığını ancak sonradan şiddet görerek terk edildiğini savunan
Rahşan Şahin, kadın kuruluşlarına hukuki yardım için başvurdu. Belediye Başkanı
Kılıç’la bir akrabasının vasıtasıyla tanıştıktan sonra uzun süre birlikte olduğunu dile
getiren Şahin, Yılmaz’ın daha sonra kendisini tehdit ederek, aile fertlerine
dövdürdüğünü aktardı. Can güvenliğinin olmadığını belirten Şahin, Van Belediyesi
Kadın Danışma Merkezi (VAKASUM) ile Van Barosu Kadın Danışma Merkezi başta
olmak üzere birçok yere başvuruda bulunarak hukuki destek talebinde bulundu.
(28.08.2011/DİHA)
1 Eylül 2011’de, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan yeşil alanda gezintiye çıktığı
sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yüzüne, kollarına ve bacaklarına
kezzap dökülen Rojda Karagöz (20) isimli genç kadın, ağır yaralandı. Karagöz’ün
hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. (01.09.2011/DİHA)
2 Eylül 2011’de, yaşamını anlatan Demet Toprak, Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde
yaşarken 14 yaşındayken amcasının oğlu Metin Toprak ile rızası olmadan
evlendirildi. Evlendikten sonra eşinin ailesinin evine yerleşen Demet Toprak ile
kayınvalidesi arasında bir süre sonra geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Metin
Toprak, zaman zaman şiddete maruz kalan eşini de yanına alarak köyden ayrılıp 9 yıl
önce İstanbul’a yerleşti. Eşi kapı, pencere montaj işinde çalışırken, Demet Toprak da
günlük temizlik işlerine gitti. Çift, bugün 9 yaşında olan Şilan ve 5 yaşında olan Yusuf
adında 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre Metin Toprak’ın ailesi köye geri dönmeleri
isterken, Demet Toprak, İstanbul’da kalmak istedi. Bu nedenle çift arasında sık sık
tartışmalar yaşanmaya başladı. Demek Toprak, eşinin zaman zaman kendisine
şiddet uyguladığını ileri sürerek, geçen Haziran ayında evi terk edip boşanma davası
açtı. Eşinin kendisini öldürmek için İzmir’e geldiğini öğrenen Demet Toprak, kentten
kaçıp başka bir yere gitti. İzmir’de eşini ararken inşaatlarda çalışmaya başlayan Metin
Toprak, geçen temmuz ayında inşaattan düşüp öldü. Demet Toprak, 13 Temmuz
günü kendisini arayan bir kişinin, “Metin öldü, sen de öleceksin, her yerde seni
arıyoruz. Az kaldı seni bulacağız” dediğini söyledi. Aldığı telefon sonrası aileden gizli
görüştüğü kişileri arayan Demet Toprak, eşinin gerçekten öldüğünü öğrenince
çocuklarını almak için harekete geçti. Toprak, “Eşimin ölmesi üzerine çocuklarımı
almak için aileyi aradım Ama bana, ‘çocukları unut mezara kadar bizde kalacak.
Ensendeyiz. Seni bulduğumuz yerde kafana sıkıcağız’ diye tehdit ettiler” dedi.
Çocuklarının kendisine verilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Toprak, “Benim hakkımda ölüm kararı
çıkarıldığı için köye gidemiyorum. Devlet büyüklerimin yardım edip, çocuklarımı bana
vermelerini istiyorum” dedi. (02.09.2011/CNNTürk / Diyarbakır Olay)
3 Eylül 2011’de, Kocaeli’de S.P.(1982), sevgilisi N.Ş.’ye (1994) tecavüz etti. S.P.
cezaevine gönderildi.

9 Eylül 2011’de, Kocaeli’de futbolcu L.T., E.K. (1990) adlı kadına tecavüz etti. L.T.
gözaltına alındı.
17 Eylül 2011’de, Bolu’da S.Ö. (1928) adlı kadın, bilinmeyen bir kişi tarafından
dövüldü ve tecavüze uğradı.
22 Eylül 2011’de, İstanbul’da E.Ö., bir otoparkta V.T.(1969), M.K. (1968) ve J.K.
(1969) adlı kadınları taciz etti. V.T.’ye tecavüz girişiminde bulundu. Otoparkın
güvenlik görevlisinin etkisiz hale getirdiği saldırgan tutuklandı.
24 Eylül 2011’de İstanbul’da H.G., RPM adlı turist kadına tecavüz etti. H.G. kadının
şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine yollandı. 10 yıldan 22 yıla kadar hapis
istemiyle yargılanacak.
25 Eylül 2011’de, İstanbul’da P.O. (1981), N.G. (1978) adlı kadını işyerinde dövüp
tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan P.O., tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
26 Eylül 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran D.T., “Benim eski eşim A. T. ile
yıllarca ayrı yaşadık, sürekli bana hakaret, fiziksel şiddet ve işkence ediyordu. Benim
5 çocuğum vardı ondan dolayı katlanıyordum. Ancak daha sonra katlanılmaz hale
gelince boşanmak için mahkemeye başvurduk ve boşandık. Ben çocuklarımı alarak
İstanbul’ a gittim. Orada çalışarak geçiniyorum. Benim babamdan bana kalan tapusu
bana ait olan evimi eski kocam kullanıyor ve çıkmak istemiyor. Bu konuda İHD’ den
hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
28 Eylül 2011’de, İstanbul’da taksicilik yapan N.T., müşterisi M.S. adlı kadını dört ay
boyunca rehin alarak tecavüz etti, ardından seks işçiliğine zorladı. Kadının
kaçmasının ardından, göçmen olan M.S.’yi vizesi dolduğu için ihbar etti. Gözaltına
alınan kadının şikayeti üzerine N.T. tutuklandı ve dört yıldan 30 yıla kadar hapis
istemiyle yargılanacak.
1 Ekim 2011’de, İstanbul’da E.Ç., boşanma davası süren karısıyla sokakta
karşılaşınca, dövüp çantasındaki 450 TL’yi zorla aldığı öğrenildi.
1 Ekim 2011’de, İstanbul’da F.E. (1994) adlı erkek, sevgilisi B.Ç.’ye (1994) tecavüz
girişiminde bulundu ve çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit etti. Genç kadının
şikayeti üzerine F.E’ye (17) 11 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
5 Ekim 2011’de, Kocaeli’nde A.Ç. (1993) adlı erkek, S.Ç.’yi (1994) silahla tehdit
ederek tecavüz etti.
5 Ekim 2011’de İstanbul polisi, Bakırköy ve Bahçelievler’de polis olduğunu söyleyen
kişiler tarafından gasp edilip tecavüze uğradıklarını iddia eden yabancı uyruklu
kadınların ihbarı üzerine harekete geçti. 5 adrese yapılan eşzamanlı baskında Mesut
S., Veysel K., Mansur B., Onur T., Özgür G. gözaltına alındı. Şüphelilerin 22 Mayıs’ta
Gürcistanlı İ.B.’nin (42) evine polis ekibiymiş gibi baskın yaptıkları, bilgisayar ile 270
lira aldıkları, daha sonra iki şüphelinin kadına tecavüz ettikleri iddia edildi. (Hürriyet)

6 Ekim 2011’de Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde cam üretim atölyesi işleten Aydın
Kütükçü (47) nün yanında çalışan işçi R.D. adlı kadının 13 yaşındaki kızı İ.D.’ye
tecavüz ettiği iddia edildi. (Hürriyet)
11 Ekim 2011’de, İstanbul’da 35 yaşındaki İ.S. adlı kadın bıçaklı bir erkeğin
saldırısına uğradı.
11 Ekim 2011’de, Bursa da Y.B. (1987) adlı erkek, ayrılmak isteyen sevgilisi E.K.’yi
(1987) dövdü.
11 Ekim 2011’de Adana’da Eylül ayında yurttan kaçan D.K.’yı (16) “Seni sokakta
bırakamam” diye evine götürüp tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan dolmuş şoförü
Mehmet Demir (27) hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Hürriyet)
14 Ekim 2011’de Zonguldak Valiliği’ne başvuran 63 yaşındaki H.K., mide ameliyatı
ardından 22 Ağustos’ta kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 hasta
bakıcının kendisine ve başka bir hastaya taciz, 40 yaşlarındaki başka bir kadına ise
tecavüz ettiğini ileri sürdü. (Hürriyet)
17 Ekim 2011’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan Z.B., şu beyanlarda
bulundu: “Ben eski eşim olan A.G.’den 2007 yılında boşandım. Ancak eski eşim
boşanmayı kabul etmediğinden 2007 yılından beri sürekli beni tehdit etmektedir.
Kendisi ile barışmak istemediğim için telefon ile veya yüzüme karşı sürekli tehditlerde
bulunmaktaydı. 2009 yılında yüzüme kezzap atmaya çalışmıştı. Tüm bu tehditlerden
dolayı savcılığa defalarca şikâyette bulundum. Ancak şikâyetlerim neticesinde açılan
soruşturmalar delil yetersizliğinden ötürü takipsizlik ile neticelendi. Ben şu anda
Ergani ilçesinde çalışmaktayım. Daha önce Elazığ ilinde ikamet etmekteydim.
Şikâyetlerimi Elazığ Savcılığı’na yapmaktaydım. Bir şikâyetim çocuğumun
kaçırılmasıyla ilgiliydi. Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi bu konuyla ilgili ceza verdi ancak
cezanın ertelenmesine karar verdi. Diyarbakır’a geldikten sonra da tehditleri devam
etti. Geçen hafta Cuma günü çocuğumun okuluna gitmiş. Okulda çocuğuma evimizin
yerini göstermesini istemiş. Evi göstermemiş ancak çocuğu takip edip evimizin yerini
öğrenmiş. Çocuğum 2001 doğumlu ve velayeti bende. Ayda 2 defa babası ile
görüşmesi yönünde bir karar var. Elazığ’da bulunan teyzem M.B.’nin evini sürekli
arayıp küfür ediyor. Tehdit ediyor. Teyzem birçok olaya şahittir. Onların telefonlarının
dinlenilmesi durumunda edilen hakaretler ve tehditler tespit edilebilir. Benim telefon
numaramı yeni olduğundan dolayı bilmiyor. Savcılığa tekrar şikâyet etmek ve koruma
tedbiri alınmasını istiyorum. Beni son arayışında ‘Allahtan başka kimseden
korkmuyorum, ya bana dönersin ya da ben patlamaya hazır bir bombayım nerede ne
zaman patlayacağım hiç belli olmaz şeklinde söylemleri oldu. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
24 Ekim 2011’de,İHD Diyarbakır şubemize başvuruda bulunan S.Ç., şu beyanlarda
bulundu: “Benimle evlenmek isteyen Ş.K., bu talebini benimle paylaştı. Ben
kendisiyle evlenmek istemediğimi ve bunun mümkün olmadığını defalarca
belirtmeme rağmen kendisi ısrarcı oldu ve ısrarı sonraki aşamalarda tehdit baskılara
dönüştü. Bu baskı ve tehditler 9 yıldır devam ediyor. Bu söylediğim şahıs defalarca
yolumu kesmiş ve beni her seferinde de tehdit etmiştir. Anneme dahi defalarca
saldırmıştır. Ergani yolu üzerinde kardeşimle birlikteyken bıçakla saldırdı. Kardeşim 8
bıçak darbesi alırken bende yaralandım. Ancak 3-4 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinde

bile tehditlerine devam etti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Onun
dışarıda olması benimde can güvenliğimin olmayacağı anlamına geliyor.
Korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
28 Ekim 2011’de, İzmit’te H.K. (1975) adlı erkek, eski sevgilisi G.Y.’nin (1985) evine
zorla girerek cinsel tacizde bulundu.
29 Ekim 2011’de, Kocaeli’nde S.A. (1990) adlı erkek, arkadaşı B.A.’ya (1992)
kiraladığı araçta tecavüz etti, ardından aracın kirasını ödemek için kadının yüzüğünü
çaldı. S.A. gözaltına alındı.
2 Kasım 2011’de Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde, eşiyle boşanma davası süren 5 aylık
hamile E.D.’ye (17), 4 lise öğrencisinin tecavüz ettikleri ileri sürüldü. İddiaya göre
Ayvacık’ta yaşayan E.D., 3 erkek arkadaşına, geçen hafta 4 liseli gencin tecavüzüne
uğradığını anlattı. (Hürriyet)
3 Kasım 2011’de, İstanbul’da H.M. (1965), barışma talebini geri çevirince ayrı
yaşadığı karısını dövdü. Kadın karakolda kocasından şikâyetçi oldu
5 Kasım 2011’de, İstanbul’da’da taksi şoförü D.F. (1970), müşterisi kadın turist
C.L.D.C.’ye (1981) bir otoparkta tecavüz girişiminde bulundu. suçlamaları kabul
etmeyen D.F. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl ağır hapis istemiyle
yargılanıyor.
6 Kasım 2011’de, İstanbul’da avukatlık yapan E.K. adlı kadın, gittiği saunada kendini
doktor olarak tanıtan bir erkeğin cinsel tacizine uğradı. Başka bir görevliye haber
veren kadın, onun da taciziyle karşılaştı. Şikayet üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.
8 Kasım 2011’de, İstanbul’da askerlik yapan R.Y., görev yerinden kaçıp sevgilisine
tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine R.Y hakkında dava açıldı.
11 Kasım 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan İbrahim Çabuk (1976),
Özbekistan’lı bir kadınla üç ay beraber yaşadığını, bir süre sonra kadının: Bir çete
tarafından satıldığını öğrendiğini ve polise gittiğini, polisin kendisini “Bir daha buraya
gelme seni döveriz ve bu işin peşini bırak” diyerek tehdit ettiğini söyledi. İsim, telefon
numarası, ev adreslerini bildiği Yıldırım, Ökkeş ve Şehzade adındaki kişileri savcılığa
dilekçe vermesine rağmen sonuç alamadığını belirtti.
15 Kasım 2011’de, Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan zihinsel engelli F.K. (18)
iddiaya göre evden kaçtı. Ailesi, polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. F.K. de aynı
akşam Ankara yönüne giden Mehmet Yöntemli (37) yönetimindeki TIR’a otostop
yaparak bindi. Yöntemli, iddiaya göre, Merzifon’a geldiklerinde TIR’ı park ederek
genç kıza tecavüz etti. Ardından cebine para koyup, araçtan indirdikten sonra yoluna
devam etti. Polise giden F.K., TIR şoförünün kendisine tecavüz ettiğini bildirdi. F.K.
ailesine teslim edilirken, yakalanan Yöntemli, “Hayat kadını olduğunu zannettim.
Zekâ özürlü olduğunu da anlayamadım” dediği öğrenildi. (Hürriyet)

18 Kasım 2011’de, İstanbul’da T.T., yürüyüş yapan A.K. (1959) adlı kadına saldırdı.
Çenesi ve dişleri kırılan kadın hastaneye kaldırıldı. T.T. tesadüfen olay yerinden
geçen polis tarafından yakalandı ancak sorguda olayı hatırlamadığını söyledi.
23 Kasım 2011’de Samsun’da, bir eczanede kalfa olarak çalışan evli Mehmet Y., 5 ay
önce tanıştığı ilaç mümessili İ.C. ile arkadaşlığa başladı. İ.C., daha önce bekar
olduğunu söyleyen Mehmet Y.’nin evli olduğunu öğrenince ayrılmaya karar verdi.
Kararından vazgeçirmek için İ.C.’nin evine giden Mehmet Y., banyoda çıplak
fotoğraflarını çekti. Mehmet Y., bunları internette yayımlamakla tehdit ederek İ.C.’ye
tecavüz etti. İ.C.’nin şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınan Mehmet Y.,
tutuklandı.(Hürriyet)
27 Kasım 2011’de, Kocaeli’de H.C. (1972), boşandığı karısı K.C.’nin evini basarak
kadını dövdü ve tecavüz etti.
27 Kasım 2011’de, Bursa’da tesisatçılık yapan M.R., gittiği bir evde N.K. adlı kadına
tecavüze teşebbüs etti, direnen kadını yaraladı. Yakalanan M.R. tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
28 Kasım 2011’de, İstanbul’da doktorluk yapan D.M. (1959) adlı erkek, bir hastasını
jinekolog olmadığı halde jinekolojik muayene yaptı ve kadını taciz etti. D.M.
“sınırlarını aşıp cinsel saldırı”da bulunduğu için 12 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
2 Aralık 2011’de, İstanbul’da bir markette çalışan K.Y. adlı kadın, müşterilerin
arasından mağaza sorumlusunun şiddetine uğradı.
2 Aralık 2011’de, İstanbul’da M.K.(1965) A.E (50) ve A.E.(1973) aynı mahallede
oturan 80 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan Z.Ç.
(1961) adlı kadını kaçırarak bir eve kapatıp tecavüz etti.
2 Aralık 2011’de, İstanbul’da M.A. adlı erkek, sevgilisi G.T.’ye tecavüz edip kameraya
çekti. Sonra görüntülerle kadına şantaj yaptı.
2 Aralık 2011’de, Bursa’da M.G. adlı erkek, internetten tanıştığı S.M. adlı kadının
internetten başka bir erkekle de yazıştığını öğrenince evini basıp kadını dövdü. Kadın
da ruhsatsız tabancasıyla M.G.’yi vurdu. Erkek kaldırıldığı hastanede öldü, kadın ise
tutuklandı.
2 Aralık 2011’de, Bursa’da E.A (1984), bir kız çocuğu ve dört kadının ifadeleriyle
otobüs durağında kadınları taciz ettiği için yakalanıp tutuklandı.
6 Aralık 2011’de, İstanbul’da M.S.A. (1983), zorla evine girdiği E.T. (1980) adlı kadını
bıçakla tehdit edip tecavüz etti. Olaydan bir hafta sonra aynı mahallede yaşayan N.A.
(1961) adlı kadına tecavüz eden M.S.A. kadının bilgisayarını ve banka kartlarını da
çaldı. M.S.A. bankadan para çekerken yakalandı.
7 Aralık 2011’de, İstanbul’da E.K., yanında staj yapan lise öğrencisi S.M.K.’ya (1994)
fazla mesai yaptırıp zorla kendisine masaj yaptırdı.

10 Aralık 2011’de, Bursa’da S.K. (1979), evinde temizlik işçisi olarak çalışan F.D.’yi
(1973) bıçakla tehdit edip tecavüz etti. Evden kaçan kadını yakalayan alt katta oturan
G.D. (1971), kadını zorla tekrar eve soktu ve iki erkek F.D.’ye tekrar tecavüz etti ve
parasını gasp etti.
10 Aralık 2011’de, İstanbul’da O.A. adlı erkek, otobüste sevgilisi G.K.’ye yumruk attı,
olayı engellemeye çalışan Z.Ç. adlı erkeği ise bıçakladı.
11 Aralık 2011’de, İstanbul’da C.O. (1969) adlı erkek, evli olduğunu öğrenince
kendisini terk eden sevgilisi L.Ö.’ye (1967) şantaj yaptı ve telefonla taciz etti.
12 Aralık 2011’de göre Mersin’de 37 yaşındaki C.T., A.i ve M. A. Tarafından zorla
ormanlık alana götürülerek defalarca tecavüze uğradıktan sonra dövülerek yol
kenarına atıldı. Zanlıların ayrıca ondan fazla hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
Olayı inkar eden zanlılar tutuklandı.(13 Aralık Hürriyet)
14 Aralık 2011’de, İstanbul’da N.G. adlı kadın, evine girerken biri kadın iki kişinin
saldırısına uğradı. Boğuşma sırasında erkek saldırgan N.G.’yi karnından bıçakladı.
Kadın hastaneye kaldırıldı.
14 Aralık 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan N.F. uzun yıllar
yurtdışında yaşadığını ve 4 yıl önce Türkiye’ye dönüş yaptığını, 1996 yılında eşinin
ve çocuklarının da Türkiye’ye 26.02.2011 tarihinde döndüğünü belirten N.F. eşinden
ve çocuklarından yardım almadığını, hiçbir geliri ve sosyal güvencesinin
bulunmadığını, çeşitli kurumlardan kısıtlı yardım aldığını ve nafaka alabilmesi için
İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunup hukuki yardım talep etmiştir (İHD Adana)
16 Aralık 2011’de, İstanbul’da taksicilik yapan E.A. (1965), havaalanına gitmek
isteyen L.D. (1983) isimli turist bir kadını taciz etti. Kadın direnince silahıyla kadına
vurup bayıltan E.A. çantasındaki paraları aldı. L.D.’yi başka bir taksici baygın halde
buldu ve hastaneye kaldırdı.
18 Aralık 2011’de, M.K., eski karısı S.B.’ye kendisini gideceği yere bırakabileceğini
söyledi ve kadın arabaya binerken tekmeleyerek arabadan attığı iddia edildi.. Bunun
üzerine velayeti annesinde olan çocuğu ağlamaya başlayınca çocuğu dövdü. Olayın
görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın savcılığa şikayette bulundu.
20 Aralık 2011’de, İstanbul’da S.K. (1988), ormanlık alanda arabada sohbet eden 2
sevgiliyi gasp edip, D.Ş. (1993) adlı kadının boğazına kırık bir cam parçası dayayarak
tecavüze teşebbüs etti. Kadının sevgilisi E.E.’nin (1992) müdahalesiyle kaçan S.K.
yakalandı. S.K. nin, karakolda, bir ay önce E.K. (1987) adlı kadına da tecavüze
teşebbüs edip cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. S.K. Kartal adliye’sine sevk edildi.
22 Aralık 2011’de İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Arda Ateş: “ 14 Aralık
2011 Perşembe günü Mecidiyeköy’de ki AKP binasına astığımız “füze kalkanı
istemiyoruz” yazılı pankart sonrası iki arkadaşımla gözaltına alındık. Karakola
götürüldük işlemlerden sonra serbest bırakıldık. Bu gözaltından sonra beni telefonla
arayan bir polis memuru sürekli beni taciz ediyor ve para teklifinde bulunuyor.” Dedi.
Konu hakkında hukuki işlem talebinde bulundu.

22 Aralık 2011’de Adana’da sokakta çığlıklar atan bir çocuk annesi S.G. (26),
bulunduğu evde alkol alan 4 erkekten birinin kendisini döverek tecavüz ettiğini,
diğerlerinin de tecavüz etmek istediğini söyledi. (Hürriyet)
23 Aralık 2011’de, İstanbul- Trabzon seferi yapan bir uçakta H.K. (1981), N.Y. (1986)
adlı kadın yolcuyu taciz etti. Kadın havaalanı polislerine olayı şikayet etti. H.K.
hakkında işlem yapmak isteyen polis memuru M.A.’ya saldırıp silahını almaya çalıştı.
Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı H.K. savcılıktaki
sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede “cinsel taciz” ve “görevli memura
mukavemet ve darp” suçlarından tutuklandı.

TOPLAM: 173 KADIN

KUŞKULU ÖLÜMLER
13 Mayıs 2011 akşam 19.30 sıralarında Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir bahçede
Tuğba Gül Ateş ve Hüseyin Akıncı’nın cesetleri bulundu. He ikisinin de birer kurşunla
öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde silahın bulunmaması üzerine intihar yerine
cinayet şüphesi üzerinden araştırmalar yoğunlaştı.(hürriyet)
8 Temmuz 2011’de Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Kırkçalı (Hezare) Köyü’nde Meryem
İrek (26) isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. İple kendini asarak intihar ettiği
belirten İrek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
getirildi. Cenazeyle birlikte hastaneye gelen İrek’in annesi Fatma Özcan, kızının 6
yıldır evli olduğunu ve bu süre zarfından sürekli eşi M. Şirin İrek ve ailesinden şiddet
gördüğünü belirterek, kızın intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. (08.07.2011/DİHA)
13 Temmuz 2011’de Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Kırbalı (Gerevan) Köyü’nde
oturan 20 yaşındaki Gönül Baran evin bir odasında kafasına sıkılan kurşunla ölü
bulundu. Aile fertleri Baran’ın silahla intihar ettiği iddiasında bulunurken, Savcılık
olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (13.07.2011/DİHA)
22 Temmuz 2011’de Kars’ta bir çocuğun ağlama sesi üzerine çilingir vasıtasıyla evin
kapısını açan polis, karı kocanın cesediyle karşılaştı. Evin içerisine giren polisler
Kars’ta minibüs şoförlüğü yapan Öztürk Aras ve eşi Semra Aras’ın cesediyle
karşılaştı. Karı kocanın tabancayla kafalarından vurulduğu tespit edilirken, Öztürk
Aras’ın önce eşini vurduğu daha sonrada kendi kafasına sıkarak hayatına son verdiği
tahmin ediliyor. (22.07.2011/İnternetHaber)
2 Eylül 2011’de, Adıyaman’da kaybolduğu bildirilen 6 çocuk annesi kadının cesedi,
bir ağaçta asılı bulundu. Cesedin 6 çocuk annesi Fatma Çetinkaya (58) olduğu ve
yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit etti. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na
gönderildi. Çetinkaya’nın olay yerine yakın bir bölgede yaşadığı ve 10 gün önce
çıktığı evine bir daha dönmediği, ailesi ve yakınlarının polise başvurarak,
Çetinkaya’nın kaybolduğunu bildirdikleri öğrenildi. (02.09.2011/ANF / Sabah)

6 Eylül 2011’de, Van Özalp’ın Aksorguç (Velecanî) Köyü’nde İran Nergiş (30) isimli
kadının çeyiz sandığına koymaya çalıştığı av tüfeğinin ateş alması sonucu karnından
yaralandığı iddia edildi. Yaralanan 4 çocuk annesi Nergiş’in olay yerinde hayatını
kaybettiği belirtilirken, cenaze otopsi için Van Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
(06.09.2011/DİHA)
8 Eylül 2011’de, Batman’ın Beşiri ilçesinin Otluca köyü, önceki akşam Yasemin’in
intiharıyla sarsıldı. Dört yıl önce Batman’daki bir YİBO’dan mezun olan 20 yaşındaki
Yasemin Bozkurt’un acılı ailesi, kendisini ağaca asan Yasemin’in intiharına anlam
veremedi. Önceki akşam 19.30 sıralarında köy içinden geçen dere kenarındaki ağaca
ip asarak canına kıyan Yasemin’in acılı babası Latif Bozkurt, “9 çocuğum var. İkisi
evli, 3 üçü kız, dört erkek yanımda. Yasemin, önceki gün yemeğimi hazırladı, sohbet
ettik. Hiçbir sıkıntısı yoktu. İlerleyen saatlerde evde olmadığını görünce hepimiz o’nu
aradık. Dere kenarında Yasemin’i ağaca asılı vaziyette görünce şok olduk. Nasıl olur
da canına kıydı. Hala inanamıyoruz” dedi. (08.09.2011/Batman Çağdaş)
12 Eylül 2011’de, Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Dağlıöz (Komagordu) Köyü’nde oturan
ve 3 yaşında küçük bir kızı olan 23 yaşındaki Şehriban Bingöl, silahlı intihar ettiği
iddia edildi. Kafasına sıkılmış kurşunla ölü bulunan Bingöl’ün cenazesi otopsi
yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (12.09.2011/DİHA)
7 Kasım 2011’de Van’da Sevda Kaya(27) evinde kurşunlandı. 9 Ekim’de evlenen
Sevda Kaya’nın eşi Alim Y. ile geçimsizlik yaşadığı biliniyordu. 10 gün boyunca
yoğun bakımda kalıp 17 Kasım’da hayatını kaybeden Sevda Kaya’nın intihar mı ettiği
yoksa birinin ateş etmesiyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.(Hürriyet)
24 Kasım 2011’de, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Hallaç (Helleç) Köyü’nde
ikamet eden Zeynep Cengiz (20) isimli genç kadının silahla başına ateş ederek
intihar ettiği iddia edildi. Akşam saatlerinde kimsenin evde bulunmadığı bir saatte,
babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen Zeynep Cengiz’in olay yerinde
yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay yerine gelen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı ile
jandarma ekipleri, intiharın şüpheli olduğu gerekçesiyle Cengiz’in babasının ve diğer
aile fertlerinin ifadelerini aldı. Cenaze ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na
gönderdi. (25.11.2011/DİHA)

TOPLAM: 10 KADIN 2 ERKEK ÖLÜMÜ

YAŞAMINI YİTİREN KADIN: 194 KADIN
ŞİDDETİ TECAVÜZ, İNTİHAR GİRİŞİMİ SONUCU YARALANAN KADIN: 310

