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AÇIKLAMA 

 

Bu raporda yer alan veriler ve verilere ait bilançolar, derneğimizin şubelerine mağdurlarca 
yapılan bireysel başvurulardan, yerel kaynaklardan edinilen bilgilerden ve basın 
taramalarından (Milliyet, Hürriyet, Sabah, Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Yeniyaşam, 
CNNTURK, TRTHaber, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, ETHA, DHA, AA, İHA, Bianet.org, 
BBC, Sputnik, T24, GazeteDuvar, GazeteKarınca, Mezopotamya Ajansı, JINNEWS) 
derlenerek hazırlanmıştır. 

 

Raporda yer alan bazı veriler, tanık beyanlarına dayandırılan iddialardır. Ancak, ilgili 
kurum veya kişilerden, iddiaların aksini ispatlayacak beyan ve açıklamalar yapılmadıkça, 
iddialar doğru ve gerçek olarak kabul edilecektir. 

 

İddialara ilişkin yeni veriler gündeme geldikçe, raporda yer alan ilgili bölümler 
güncellenecektir. Rapordan çıkarılabilir veya kesinlik kazandırılarak raporda tutulmaya 
devam edilecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
  

Bugün 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü”. Dominik 

Cumhuriyetinde Mirabel Kardeşlerin katledildiği gün olan 25 Kasım, 1981 yılından bu yana 

tüm dünyada “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir. İHD’li 

kadınlar olarak, tüm ezilenlerin ve kadının özgürlüğü için mücadele ederken yaşamını yitirmiş 

olan tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyoruz.  

 

Kadınların ezilmişliğinin, şiddete uğramasının tarihçesi oldukça eskilere dayanmaktadır. 

Kadına karşı düşmanlık tarih boyunca devam etmiştir ve görünen o ki devam edecektir. Ancak 

bu bir kader değildir. Kadınların mücadelesinin tarihi de yeni değildir. Ne yazık ki tüm 

coğrafyalarda kadına yönelik şiddet devam ederken savaşın coğrafyası olan Ortadoğu’da 

kadınlar ve çocuklar; savaşların en çok ezileni ve acı çekeni olmak durumunda kalmaya devam 

etmektedirler.  

 

Eril siyasetinin tüm uygulamaları, kapitalizmin devam edebilmesi için kullanılan tüm araçlar, 

eşitsizlik, savaş ekonomisi, tekrar tekrar üretilen şiddeti meydana getirmektedir. 2011 yılında 

Suriye’de başlayan savaşta 5 bine yakın Ezidi kadın, IŞİD tarafından esir alınmış ve 3 bin 

kadının hala akıbetleri bilinmemektedir. Suriye’de IŞİD’den alınan Bağuz yakınlarında, kadın 

ve çocukların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Binlerce kadın ve çocuk 

yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Kadınlar ve çocuklar köle olarak esaret altında 

kalmış, şiddete uğramışlardır. Daha yenilerde Ankara Keçiören’de IŞİD’li birinin elinde esir 

olarak bir kadın ortaya çıkartılmış ve ailesi tarafından geri alınmıştır. 

 

Kadına karşı şiddet çok boyutludur. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet halinde 

devam etmektedir. Ve tüm kadınlar ne yazık ki bu şiddetten farklı boyutlarda da olsa 

etkilenmeye devam etmektedir. 

 

Dünya Ekonomik Formu tarafından Cinsiyet Eşitliği 2018 raporuna göre Türkiye 149 ülke 

arasında 130. sıradadır. Ülkenin mevcut siyası yapısı, toplumsal cinsiyet eşitliğini yok 

saymakta ve siyasetçilerin söylemleri de bu yönde olmaktadır. Mevcut politikalar kadını daha 

çok ev içine hapsetmekte, toplumsal hayattan ve toplumsal yaşama eşit katılımdan uzak 

tutmaya çalışmaktadır. 

 

Kadınların siyasete katılımı erkeklerle eşit oranda olmamaktadır. Parlamento’da 600 

milletvekilin yalnızca 102’si kadındır. Ülkenin Parlamentosu aslında bu hali ile toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin en çarpıcı göstergesidir. Kadın politikalarına erkekler karar vermektedir. 

Siyasette yer alabilme imkanı bulabilmiş kadınlar etkili alanlarda değil daha tali alanlarda görev 

almaktadır. Siyasete katılımdaki bu düşük oran yalnızca milletvekilliği olma şeklinde değildir, 

bugün siyasi partilerin içindeki temsiliyette kadınlar yok denecek kadar azdır. 

 

Kadınların nafaka alma hakkı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Çoğunlukla çocukların 

bakımının annede kalması nedeniyle, ortak bakım sorumluluğundan kaynaklı olarak ödenmesi 

gereken nafaka hakkı, haksız bir bedel şeklinde gösterilerek, kadınların mağduriyetine yol 

açacak olan bir yola gidilmeye çalışılmaktadır. Oysa nafaka, sadaka değil, bir haktır. 
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Kadınlar eşit iş ve eşit ücret politikalarından faydalanamamaktadır. Aynı nitelikte olan iki kişi 

arasında cinsiyete dayalı olarak kadına daha az yetki ve daha az ücret reva görülmektedir. 

Kadınlar, iş yerlerinde tacize ve hakarete uğramakta, mobbinge maruz kalmaktadır. Haklarını 

aradıklarında çoğu zaman işten çıkarılmaktadır. Antep’te sözleşmeli olarak çalışan Saadet 

öğretmen arkasında “Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım” satırlarını 

bırakarak intihar etmiştir. Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında iş akdi feshedilmekte ya 

da yasal izinlerinden faydalandırılamamaktadır. Çalışmayan kadınlar ekonomik olarak 

kendilerine bakamayacakları gerekçesi ile ev içi sistematik şiddete sesini çıkartamamakta, 

ekonomik tehditlere maruz kalmaktadırlar.  

 

Suriye Savaşı ile birlikte başlayan mültecilerin göçü ile birlikte bugün coğrafyamızda sığınmacı 

kadın ve çocuklar en dezavantajlı topluluk haline geldiler. Sığınmacıların yoğun olduğu 

bölgelerde çocuklar evlendirilerek istismara maruz bırakılmakta, kadınlar fuhuşa 

sürüklenmekte, yüzlerce çocuk doğum yapmaktadır. Ancak bu soruna hiçbir çözüm 

üretilmemektedir. Kadınlar ve çocuklar ucuz emek gücü olarak sömürülmeye devam 

edilmektedir. 

 

Neredeyse her gün üç kadın katledilmektedir. Kadınlar boşanmak istedikleri eşleri, ayrılmak 

istedikleri partnerleri, ağabeyleri, babaları ve en yakınlarındaki erkekler tarafında şiddete 

uğramakta veya öldürülmektedir. Ev içi şiddet, ev içi taciz çoğu zaman yargıya taşınamamakta, 

ev ve aile içinde konu kapatılmaktadır. Yargıya taşınabilen vakalarda failler, genel olarak iyi 

hal ve tahrik indirimi gibi nedenlerle cezasızlıkla mükafatlandırılmaktadır. Kolluk, çoğu 

vakalarda ev içi şiddeti ailenin özel durumu olarak görmekte ve bu şekilde telkinde bulunarak 

görevini kötüye kullanmaktadır. 2019 yılı içerisinde Diyarbakır’da dört kadın vahşi bir şekilde 

eşleri veya partnerleri tarafından katledilmişlerdir. Etkin koruma sağlanabilse, şiddet toplumca 

normalleştirilmeseydi; bugün yaşıyor olabileceklerdi.  Kadınları katledenlerin cesareti ise 

cezasızlık politikasının ürünüdür. Çünkü yargı ve siyaset önce kadını suçlamakta, toplumsal 

cinsiyet rollerinin dışına çıktığını ima etmektedir. Mahkemelerde yargı ve katillerin avukatları 

kadınların yaşamlarını sorgulamaktadır. Şule Çet’in failleri hala cezalandırılmadı. Nadira 

Kadirova’nın ölümünün, cinayete işaret etmesine rağmen hala etkili bir soruşturma açılmış 

değildir ve olay kapatılmak istenmektedir, ailesinin ve sivil toplum kuruluşların çağrısı karşılık 

bulmuş değildir. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla 

Mücadeleye dair sözleşme olan İstanbul sözleşmesinin hükümlerine uyulmamaktadır. Bu 

sözleşme adeta yok sayılmakta ve sözleşmenin anti propagandası yapılmaktadır. Oysa 2011 

yılında imzalanmış olan bu sözleşme Türkiye Anayasasındaki hükümlerle eş değerdir. 

Anayasa’nın 90. maddesine göre değiştirilemez. Kadına karşı şiddete karşı 6284 sayılı yasadaki 

maddeler dahi uygulanmıyor. 

 

Kadınların şiddete uğradığı alanlardan bir diğeri ise cezaevleridir. Gerek cezaevlerinin içindeki 

görevliler tarafından gerekse hastane ve mahkemeye yapılan sevkleri esnasında kolluk 

tarafından fiziksel olarak işkenceye uğrayarak darp edilen kadın mahpuslar bulunmaktadır. 

Ancak şiddet uygulayan görevlilerin hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmakta ve cezasızlık 

nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir.  

 

Trans kadınlar neredeyse toplumun her alanında şiddete maruz kalmakta, transfobik şiddete 

uğramaktadırlar. Bu kadınlar erkekler tarafından şiddete uğramasının yanında polisler 

tarafından da şiddete maruz kalmaktadırlar. LGBT dayanışma derneği Lambdaistanbul’un 2010 
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yılında yaptığı araştırmaya katılan 104 trans kadının %89’u polis gözaltında fiziksel şiddete 

maruz kaldıklarını belirttiler. Bu sayı, sözlü şiddet, küfür ve aşağılama gibi muameleler söz 

konusu olduğunda %97’ye çıkmaktadır. Araştırmaya katılanların %77’si cinsel şiddete maruz 

kaldıklarını belirtirken %86’sı polisin gözaltına alınmaları ile ilgili bir kayıt tutmadığını belirtti.  

 

Devlet kadına karşı şiddeti önlemek için her türlü tedbiri almalıdır. Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak için politikalar üretmelidir. Cinsiyete 

dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır. Kadına karşı şiddet uygulayan failler hakkında etkili 

cezalandırma yoluna gidilmeli ve cezasızlık politikalarından vazgeçilmedir. İstanbul 

Sözleşmesinin 5 Maddesi ile devlete yükümlülükler yüklenmiştir. Buna göre; 1) Taraflar 

kadınlara karşı herhangi bir şiddet eylemine girişmekten imtina edecek ve devlet yetkililerinin, 

görevlilerinin, organlarının, kurumlarının ve Devlet adına hareket eden diğer aktörlerin bu 

yükümlülüğe uygun bir biçimde hareket etmelerini temin edeceklerdir. 2) Taraflar, devlet dışı 

aktörlerce gerçekleştirilen ve bu Sözleşmenin kapsamı dahilinde ki şiddet eylemlerinin 

önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması, ve bu eylemler nedeniyle tazminat verilmesi 

konusunda azami dikkat ve özenin sarf edilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri 

alacaklardır. İHD’li kadınlar olarak, kadına karşı şiddetle mücadeleye tüm gücümüzle devam 

edeceğiz. 
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BİLANÇO 
 

Kadın İntiharları 

İntihar 16 

Teşebbüs 3 

Aile İçi Şiddet 

Ölü 41 

Yaralı/Şiddet 40 

Toplumsal Alanda Şiddet 

Ölü 13 

Yaralı/Şiddet 21 

Cinsel Saldırı 9 

Kuşkulu Kadın Ölümleri 13 
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KATLEDİLEN KADINLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL VERİLER  
 

AİLE İÇİ VE TOPLUMSAL ALANDA CİNAYETLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER  
 

URFA   : 8 

DİYARBAKIR : 7 

ANTEP  : 6 

MARAŞ  : 5 

BATMAN  : 4 

MALATYA  : 4 

MARDİN  : 3 

IĞDIR  : 1 

ELAZIĞ  : 3 

DERSİM  : 3 

AĞRI   : 3 

ERZURUM  : 2 

VAN   : 1 

BİTLİS  : 1 

ŞIRNAK  : 1 

BİNGÖL  : 1 

HAKKARİ  : 1 

  

  

 

CİNAYETLERİN GERÇEKLEŞME BİÇİMİ 
 

 

Aile içinde; 

 

29 kadın ateşli silahlarla, 6 kadın kesici-delici silahlarla, 2 kadın yakılarak, 1 kadın 

boğularak, 1 kadın darp edilerek ve 2 kadın tespit edilemeyen bir şekilde katledildi. 

 

4 kadın ateşli silahlarla, 8 kadın kesici-delici silahlarla ve 28 kadın darp edilerek 

yaralandı. 

 

Toplumsal alanda; 

 

11 kadın ateşli silahlarla, 2 kadın kesici-delici silahlarla katledildi. 

 

6 kadın ateşli silahlarla, 3 kadın kesici-delici silahlarla, 9 kadın darp edilerek yaralandı. 
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KUŞKULU KADIN ÖLÜMLERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER 
 

BATMAN  : 1 

ERZURUM  : 1 

ERZİNCAN  : 2 

HAKKARİ  : 2 

ANTEP  : 1 

MALATYA  : 2 

DİYARBAKIR : 2  

ARDAHAN  : 1 

SİİRT   : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
25 KASIM 2018 – 25 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU 

9 
 
 

 

AYRINTILI VERİLER 
 

 

KADIN İNTİHARLARI 
 
27 Kasım 2018 tarihinde Urfa'da 23 yaşındaki R.N. ve 17 yaşındaki kardeşi Z.N.’nin, 

kendilerine cinsel istismarda bulunan babalarının cezaevinden çıkma ihtimali olduğunu 

öğrenmeleri üzerine intihar girişiminde bulundukları öğrenildi. Z.N.’nin bileklerini kestiği, 

R.N.’nin ise evin çatısından atlamak istediği öğrenilirken, dört saatlik ikna çabalarının ardından 

hafif yaralanan kadınların hastaneye kaldırılarak tedaevi altına alındıkları öğrenildi. NE 

OLMUŞTU? Urfa'da Hüseyin N.’nin (48) 4 çocuğuna 8 yıl boyunca cinsel istismar ve saldırıda 

bulunduğu ortaya çıkmıştı. 14 yaşındaki kızın 12 Temmuz’da annesine “her tarafım ağrıyor 

kanamam var” demesiyle birlikte anne kızını hastaneye götürünce cinsel saldırı ortaya çıkmıştı. 

Olay adli mercilere intikal etmesi üzerine baba Hüseyin N., 27 Temmuz’da sevk edildiği 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Eyyübiye E Tipi Kapalı Cezaevine 

gönderilmişti. 

 

20 Ocak 2019 tarihinde Batman’ın Yenişehir Mahallesinde bulanıma girdiği iddia edilen, 50 

yaşında ve 7 çocuk annesi R. S. isimli kadının bir apartmanın 8’inci katından atlayarak intihar 

ettiği ve olay yerinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

22 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Çeper Mahallesi’nde Çeper Köyü 

Şehit Jandarma Er Fevzi Güngör İlkokulu’nda görev yapan 30 yaşındaki Özlem Göl isimli 

öğretmenin kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi.  

 

8 Nisan 2019 tarihinde Urfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşayan 20 

yaşındaki Hasret isimli kadının, oturduğu binanın çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. 

Atladığı binanın önündeki park edilmiş bir aracın üzerine düşen kadın ağır yaralandığı ve 

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

3 Mayıs 2019 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, 2 çocuk 

annesi Rabia Çelik isimli kadının, kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi. 

 

4 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır'da tarihi On Gözlü Köprü'den atlayarak intihar ettiği iddia 

edilen 42 yaşındaki Saime V. İsimli kadının, 5 Mayıs 2019 tarihinde Köprü'den yaklaşık 10 

kilometre uzaklıkta bulunan Karpuzlu Mahallesi'nde cenazesinin bulunduğu öğrenildi.  

 

20 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ'da 27 yaşında ve hemşire olan Merve Ç. İsimli kadının, gittiği 

bir ilkokulun dördüncü katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldığı belirtildi.  

 

6 Haziran 2019 tarihinde Urfa’da Kadriye Ç. isimli kadının, evinde iple tavana asılmış halde 

bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

7 Temmuz 2019 tarihinde Urfa’da Düzler mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Nihal Ç.’nin, 

ailesiyle yaşadığı apartmanın 6’ncı katındaki daireden atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Kadının 

olay yerinden yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  
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12 Temmuz 2019 tarihinde Van’ın Erçiş ilçesinde yaşayan 23 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi 

Sibel Varlı isimli kadının, intihar ettiği iddia edilerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Varlı’nın evli 

olduğu M.Varlı tarafından sistematik bir biçimde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. 

 

17 Temmuz 2019 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Güler Adam 

isimli kadının, intihar ederek yaşamını son verdiği öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan kadının, en son girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) sonuçları sonrası atamasının yapılmadığı ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı 

öğrenildi. 

Van Başkale ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Fatma Kabukçu isimli kadının, 26 Temmuz 

2019 tarihinde ailesinin yaşadığı Nevsehir'in Kozaklı ilçesinde intihar ederek yaşamını son 

verdiği öğrenildi. 

 

9 Eylül 2019 tarihinde Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görevli 

Nafia Canan Gürsoy isimli kadın doktorun, eve gelen öğretim üyesi eşi tarafından çocuk 

salıncağına asılı vaziyette bulunduğu ve kaldırıldığı tıp merkezinde hayatını kaybettiği 

öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

12 Eylül 2019 tarihinde Van’ın Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesinde 25 yaşındaki C. Taşdemir 

isimli genç kadının, intihar ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

17 Ekim 2019 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde, 6 çocuk annesi 

Gülay K. isimli bir kadının, evde bulunan silahla kendisini karnından vurarak intihar ettiği iddia 

edildi. Horasan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. Kadının eşi S.K.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve alınan 

ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.  

 

26 Ekim 2019 tarihinde Adıyaman’da boş bir arazide pompalı av tüfeği ile vurulduğu 

belirlenen 2 kadının (21 yaşındaki Cansu Güven ve 23 yaşındaki Songül Önemli) bulunduğu 

öğrenildi. Cansu Güven’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Songül Önemli’nin 

ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı 

ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayda kullanılan pompalı av 

tüfeğine de el konulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma neticesinde 2 kadının 

intihar ettiğinin belirlendiği, olay gecesi pompalı av tüfeğiyle Cansu Güven'i göğsünden 

vurduğu daha sonra aynı silahla kendisini göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktığı belirtildi. 

Her iki kadının yakınlarından 6 kişinin, intihardan sorumlu görüldükleri gerekçesiyle 

tutuklandıkları öğrenildi. 

10 Kasım 2019 tarihinde Antep’te 25 yaşında ve Türkçe öğretmeni Saadet H. İsimli kadının, 

6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Saadet H.'nin intihar 

etmeden önce sosyal medya hesabından mobbinge maruz kaldığı yönündü paylaşımlarda 

bulunduğu ortaya çıktı. 
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AİLE İÇİ ŞİDDET 
 

25 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır'da R.N. isimli erkek şahsın, eşi Vildan Nerede ve 

yanındaki Dinçer Doğan'ı aynı otomobilde oldukları için tabancayla öldürdüğü, ardından teslim 

olduğu öğrenildi. 

 

1 Aralık 2018 tarihinde Antep’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.M. isimli erkek 

şahsın, boşanma aşamasında oldukları 29 yaşındaki eşi H.M. isimli kadını, sokakta ortasında 

bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına 

alındığı öğrenilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.  

 

7 Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde ikamet 

eden 19 yaşında ve 2 çocuk annesi Rojbin Yetiş isimli kadının, eşi Mahsun Yetiş tarafından 

bıçaklandığı ve ambulansla yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Rojbin Yetiş’in, Mahsun Yetiş’in sistematik 

şiddetine maruz kaldığı ve boşanmak istediği belirtildi.  

 

13 Aralık 2018 tarihinde Elazığ'da M.H.A. isimli erkek şahsın, kendisinden boşanan eski eşi 

Aynur Top isimli kadını evinde tabancayla ateş ederek öldürdüğü, kavgaya müdahale etmek 

isteyen ikiz kızları da (Merve A ile Sefa A.) yaraladığı öğrenildi.  

 

17 Aralık 2018 tarihinde Antep'te Y.A. isimli erkek şahsın, 28 yaşındaki eşi K.E. isimli kadını 

evde darp ettiği öğrenildi.  

 

18 Aralık 2018 tarihinde Van'da E.E. isimli şahsın, üç aylık hamile olan eşi R.E.'yi kendisini 

aldattığını ileri sürerek darp ettiği ve pompalı tüfekle ağır yaraladığı öğrenildi. Kadının, 

çocuğunu düşürdüğü, saldırgan şahsın ise tutuklandığı öğrenildi.  

 

21 Aralık 2018 tarihinde Mardin'de M.S.B. isimli şahsın, evden ayrılan 26 yaşındaki eşi 

Rojda Bulga isimli kadını, kayınvalidesi Sadiye Andıç ve kayınpederi Eyyüp Andıç'ı ailesinin 

evinde av tüfeğiyle öldürdüğü, olayın ardından ise yakalandığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan 

kaydı bulunan M.S.B.'nin bir süre önce adli kontrolle serbest bırakıldığı ifade öğrenildi.  

 

26 Aralık 2018 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde 35 yaşındaki 

Mesut Kaya isimli şahsın, tartıştığı 38 yaşındaki eşi Mekiye Kaya’yı bıçaklayarak ağır 

yaraladığı, yaralı olarak ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırgan şahsın, cinayetin 

ardından polise teslim olduğu belirtildi. 

 

11 Ocak 2019 tarihinde Malatya'da 38 yaşındaki Ü.G. isimli erkek şahsın, kendisinden 

boşanmak isteyen 30 yaşındaki eşi Sibel G.'yi ve 55 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Özdemir'i 

konuşmak için gittiği evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetten sonra kaçan 

şahsın, yakalandığı belirtildi.  

 

14 Ocak 2019 tarihinde Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.Ö. isimli erkek 

şahsın, eşi S.O.'yu darp etti ve öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Saldırgan şahsın, kararı ihlal 

ettiği için tutuklandığı, sanığa 40 gün zorlama hapsi verildiği belirtildi.  
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24 Ocak 2019 tarihinde Urfa'nın Buhara mahallesinde Mahmut Kurt isimli şahsın, 23 

yaşındaki 2 aylık hamile eşi Esma Kurt'u öldürdüğü öğrenildi. Şahsın, eşini öldürdükten sonra 

intihar süsü verdiğini itiraf ettiği belirtildi.  

 

28 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sibel Kaleci, şu 

beyanlarda bulundu: “  1,5 yıldır boşandığım eşimden olan çocuğumun velayeti bende 

olmasına rağmen 1,5 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Birçok alanda yaptığım suç 

duyurusu başvurularında sadece eşimin ceza almasının dışında bir sonuç alınamıyor. 

Çocuğumun akıbetinden haber alamamak beni psikolojik olarak olumsuz etkileniyorum. Bu 

durumun biran önce açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Eşim Rize Fındıklı İlçesinde ikamet 

ediyor. Kaç defa oraya gitmeme rağmen çocuğumu bana göstermiyorlar. Aynı zamanda eşimin 

ailesi tarafından Kürt kimliğimden dolayı dışlanıp hakarete uğruyorum. Kürt olduğumdan 

dolayı çocuğumun benim tarafımdan yetiştirilmesine izin vermiyorlar. Bunun yanında eşimin 

amcası tarafından fiziksel şiddette uğradım. Üzerime sıcak su fırlatarak beni yakmaya yeltendi. 

Eşimin babası tarafından uğradığım şiddetten dolayı elimde darp raporu var. Kaynanam 

tarafından sürekli hakaretlere maruz kalıyordum. En son çocuğumu almaya gittiğimde 

kaynanam ve eşim çocuğumu benden uzaklaştırıp çocuğumu görmeme engel oldular. Bu olay 

sonrasında jandarmaya suç duyurusunda bulundum. Gelen jandarma ekibine neden geldiniz 

kadın Kürt diye jandarmaya beni Kürt kimliğimden dolayı dışlamaya çalıştılar. Yaşanan bu 

olaydan dolayı eşim ve ailesine ilişkin suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden 

hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   

 

4 Şubat 2019 tarihinde Antep’te yaşayan Ertan Daşdelen isimli erkek şahsın, boşanma 

aşamasında olduğu Sultan Daşdelen isimli kadının ailesinin evine giderek 60 yaşındaki 

kayınvalidesi Özden Şahin'i ve aynı mahallede oturan eşinin amcası 69 yaşındaki Bayram 

Şahin’i silahla başlarından vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şahsın daha sonra, Fıstıklı Mahallesine 

giderek 31 yaşındaki ve boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Daşdelen’i ve baldızları 27 

yaşındaki Semra Yaprak ile 36 yaşındaki Dilek Çakmak'ı silahla başlarından vurarak öldürdüğü 

öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.  

 

16 Şubat 2019 tarihinde Siirt'te 54 yaşındaki H.S. isimli şahsın evde eşini darp ettiği sırada, 

16 yaşındaki kızı S.S.’nin kendisine silahla ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Çocuğun, gözaltına alındığı belirtildi.  

 

23 Şubat 2019 tarihinde Diyarbakır'da 42 yaşındaki Özkan Güngör isimli şahsın, 35 yaşında 

ve 5 çocuk annesi eşi Fidan G.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Olay 

yerinden kaçan zanlının yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. 

 

5 Mart 2019 tarihinde Urfa’da C.G. isimli erkek şahsın, kendisinden boşanmak isteyen eşi 

S.G.’yi bir başka erkeğin yardımı ile şehir merkezinin dışına kaçırıp elini ve ayağını bağlayarak 

darp ettiği öğrenildi. Darp ettikten sonra S.G.‘yi tekrar kent merkezine bırakan 2 şahıs hakkında 

yakalama kararı çıkartıldığı öğrenilirken, yaralı kadının vücudunda morluklar ve kesici alet 

izleri görüldüğü belirtildi.  

 

16 Mart 2019 tarihinde Dersim'de 35 yaşındaki Hüseyin Bektaş isimli jandarma uzman 

çavuşun, eşi Sibel ve oğlu Doruk'u öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.  
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19 Mart 2019 tarihinde Gaziantep’te 41 yaşındaki Saadet K. isimli kadının, 50 yaşındaki eşi 

A.K. tarafından önce şiddete maruz kaldığı ardından da öldürüldüğü öğrenildi. Kadını, elleriyle 

boğarak öldüren şahsın tutuklandığı öğrenildi.  

 

26 Mart 2019 tarihinde Erzurum’da 39 yaşındaki Ö.P. isimli erkek şahsın, boşanma 

davasının ardından adliyeden dönen 28 yaşındaki eşi Seher P.'yı sokakta silahla vurarak 

öldürdüğü öğrenildi. 

 

9 Nisan 2019 tarihinde Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 

M.Y. isimli erkek şahsın, tartıştığı eşi Özge Y.'yi silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi.  

 

12 Nisan 2019 tarihinde Antep’te bir erkek şahsın, eşini önce arabadan attığı daha sonra ise 

yumruk ve sopa ile darp ettiği öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası ile kaydedildiği 

belirtildi.  

 

20 Nisan 2019 tarihinde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Ömer A. isimli erkek şahsın, yolda 

yürüdüğü sırada husumetli olduğu belirtilen 31 yaşındaki gelini Şeynur 

A.'yı tabancayla vurarak ağır yaraladığı öğrenildi. Hastaneye götürülen kadının, 

kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ömer A.'nın olayda kullandığı tabanca ile 

yakalayarak gözaltına alındığı belirtildi.  

 

23 Nisan 2019 tarihinde Batman’da Batman Park AVM içinde bulunan bir kafeye giren V.G. 

isimli erkek şahsın, eşi E.G. isimli kadını başına silah dayayarak rehin aldığı ve tehdit ettiği 

öğrenildi. Saldırgan şahsın, daha sonra silahını bırakarak polise teslim olduğu öğrenildi.  

 

27 Nisan 2019 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 yaşındaki Bayram İlyan isimli 

erkek şahsın, 45 yaşındaki eşi Ayşe İlyan isimli kadının boğazını bıçakla keserek öldürdüğü 

öğrenildi. 

 

2 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır’ın Topçular Mahallesi Hürriyet Sokak’ta 52 yaşındaki Bülent 

Paşaoğlu isimli erkek şahsın, 48 yaşındaki eşi Ayşe Zeynep Paşaoğlu’nu tabancayla vurarak 

öldürdüğü öğrenildi.  

 

8 Mayıs 2019 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, 30 yaşında ve 

köy korucusu olan Ömer Dinler isimli şahsın, 24 yaşındaki eşi Songül Dinler’i ve 3 çocuğunu 

(Fatih-3 yaş, Efekan-1 yaş, Yusuf-6 yaş)  tabancayla vurarak yaraladığı öğrenildi. Karlıova 

Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Songül Dinler ve oğlu Efekan Dinler’in tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği ve diğer yaralı çocukların Bingöl 

Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Olayın ardından polise 

teslim olan şahsın, emniyette işlemlerin ardından tutuklandığı öğrenildi.  

 

14 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı (Taxyan) köyünde, Aslıhan 

Uluç isimli kadının oğlu tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğü iddia edildi. Uluç'un cenazesinin, 

otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. 
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19 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Dicle Kent Mahallesi 252. 

Sokak’ta 43 yaşındaki avukat Müzeyyen Boylu Issı’nın, 45 yaşındaki doktor eşi Mesut Issı 

tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Eşini öldüren Mesut Issı, daha sonra polise 

teslim oldu.  

 

19 Mayıs 2019 tarihinde Maraş’ın Elbistan ilçesinde 27 yaşındaki Ferhat E. İsimli erkek 

şahsın, 52 yaşındaki teyzesi Ulviye Demir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi.  

 

2 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Üçyol mevkiinde seyir halinde olan 

aracın içerisinde yaşanan tartışma sonucu Recep Günler isimli erkek şahsın, 20 yıllık eşi Aygül 

Günler’i çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayet sonrası kayıplara 

karışan şahsın bulunması için, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.  

 

4 Haziran 2019 tarihinde Erzincan’da E.Y. isimli erkek şahsın, eski eşi N.Y. isimli kadını 

bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.  

 

4 Haziran 2019 tarihinde Mardin’de M.T. isimli erkek şahsın, eşi G.T. isimli kadını darp 

ettiği ve olaydan sonra şahsın 11 aylık bebeğini de yanına alarak kaçtığı öğrenildi.  

 

8 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’da M.Y.Ö. isimli erkek şahsın, tartıştığı dini nikahlı 

eşine şiddet uyguladığı ve şahsın kadının akrabaları tarafından işyerinde darp edildiği öğrenildi.  

 

10 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan S.Y.S., şu 

beyanlarda bulundu: “Ben A.S. ile 2015 yılı eylül ayından beri evliyim. Bu evlilikten 3 yaşında 

bir kızım var. Evlendiğim günün ertesinden itibaren eşim tarafından sürekli bir şekilde darp, 

hakarete küfre maruz kalıyorum. Eşim herhangi bir talebine olumsuz cevap verdiğimde sürekli 

olarak başıma vurup, boğazımı sıkıyor, yüzüme tükürüyor. Daha sonrasında da hiç bir şey 

olmamış gibi karşıma geçip gülüyor. Bu tartışmalar sonrasında eşime anlaşamadığımız için 

ayrılmak istediğimi söyledim. Ama eşim benden ayrılmayacağını, gidip kendini bir yerden at 

ölürsen belki kurutulurum senden şeklinde konuşuyor. Eşimin ailesi de uğradığım bu şiddeti 

bilmesine rağmen hiçbir şekilde eşime hiç bir şey söylemiyor. En son ramazan bayramı 

arifesinde eşimden tekrar şiddet gördüm. Şiddet gördükten sonra Alişan Polis Karakoluna 

gidip şikâyetçi oldum ve akabinde orada bulunan polis memurları beni hastaneye götürüp 

rapor aldırdılar. Şikâyetçi olduğum tarihten beridir öz ablam olan A.Y.’un evinde kalmaya 

başladım. Eşim buraya gelerek kızımı alıp götürdü ve daha sonra bana telefon açarak kızımı 

öldürdüğünü söyledi. Ben bunu duyunca yeğenim ile birlikte koşarak dışarı çıktım. Aşağıya 

indiğimde eşimin ve kızımın site içinde olduğunu gördüm. Yeğenim hemen kızımı eşimin elinden 

aldı. Bu sırada eşim yeğenime saldırdı. Site içinde bulunan insanların polise haber vermesi 

üzerine polisler site içine gelerek bizi karakola götürdü. Daha önce yapmış olduğum şikâyet 

nedeniyle eşimin evden uzaklaştırılmasına karar verilmişti, ancak eşim bu karara uymuyor. 

Gerek beni gerekse kızımı sürekli bir şekilde rahatsız ediyor. Ben yukarıda anlattığım durum 

nedeniyle derneğinizden destek talep ediyorum.”  

 

11 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan S.A, şu 

beyanlarda bulundu: “Ben M.D. ile 2005 ‘ten beri birlikteyim. İmam nikâhıyla olan bu 

birliktelikten 2 tane de çocuğumuz var. Biri 12, biri 11 yaşında. Birinci çocuğuma hamileyken 

evli olduğunu öğrendim. Ben resmi nikâh için beklerken bunu öğrenince İzmir’e gittim. Bununla 

https://www.haberler.com/kahramanmaras/
https://www.haberler.com/kahramanmaras/
https://www.haberler.com/ulviye-demir/
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birlikte aileme sözlü ve fiziksel olarak şiddet uygulayarak baskı yapmaya başladı. Sonrasında 

iknalar sonucu çocuğumu ve ailemi düşünerek geri döndüm. Bu 12 yıllık evliliğimiz süresince 

M.D. tarafından hakarete, küfre, onur kırıcı cümlelere maruz kaldım. Çocuklarımın gözleri 

önünde defalarca ağır ithamlarla suçlandım. Taleplerine karşılık vermediğimde ağır 

hakaretlerle birlikte, televizyonu kırıyor, çakmak, kül tablası elinin önünde olan herhangi bir 

nesneyi fırlatarak beni korkutuyordu. Ya da çocuklarımı götürmekle ve ailemi öldürmekle tehdit 

ediyordu. Bir ara yine taleplerine karşılık vermediğim için çocuklarımı alıp götürmüştü. 

Korktuğum için ve çocuklarım için yine kabul ederek istemediğim birçok şeyi yapmak zorunda 

kaldım. Fakat hiçbir şey düzelmedi. Boğazımı defalarca sıktı ve beni öldürmekle tehdit etti. 

Tarihini tam hatırlamamakla birlikte 2008 yılında Diyarbakır’da karakola gittim. Şikayette 

bulundum. Savcılığa yönlendirdiler. Tehdit mesajlarını gösterdim. Beni jandarmaya 

yönlendirdiler. Jandarma da muhtara yönlendirdi. Muhtarda arabulucu olmaya çalıştı ve ben 

yine sonuç alamadığım için çaresizlikten yeniden eve dönmek zorunda kaldım. Bu 12 yıl 

boyunca ben hep bu şiddete maruz kaldım. Ayrılmak istediğimi defalarca dile getirdim ama her 

defasında çocuklarımla korkutuldum. Ölümle tehdit edildim. Kendi emeğimle kız kardeşimin 

desteğiyle ortak olduğum tuhafiye dükkânından alacağım ortaklık ücretine yine M.D. 

tarafından haberim olmadan el konuldu. Yaşadığımız bir tartışma sonucunda alkollü bir şekilde 

eve gelerek yine beni öldürmek istediği tehditlerle evdeki koltuk yastıkları ile yattığımız 

yastıkları çakmakla yakarak evi ateşe verdi. Ev uzun süre yandı duman aldı. O sırada beni 

bırakarak evden çıktı. Ben de dolaptaki su şişesi ve diğer kovalardan su getirerek yangını 

söndürdüm. Parke ve halı hasar görmüştü. Bir süre sonra eve geldi ve ateşi söndürdüğümü 

görünce neden söndürdün diyerek seni öldüreceğim dedi. Sonra fiziksel olarak beni darp 

etmeye başladı. Tekmeleri ve tokatlarını engellemeye çalışsam da hiçbir şey yapamadım. Sonra 

bana evi terk edeceksin, uyandığımda seni burada görmeyeceğim dedi. Korkudan giyinmeye 

bile fırsat bulamadan pijamamla taksi çağırdım valizimi toplayıp arkadaşıma gittim. Bir gün 

sonra İstanbul’a ağabeyimin yanına gittim. Bu defa ağabeyimi tehdit etmeye başladı. Bu defa 

da gelmezsen ağabeyini öldürürüm, ailene zarar veririm dediği için yine dönmek zorunda 

kaldım. Bu süre içerisinde tehditler ve şiddet devam etti. Alkol almaya tecavüz etmeye başladı. 

Bu süre içerisinde başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrendim. Bir gün eve kadının darp 

edildiğine dair şikâyet kağıdı geldi.  İsminin O. olduğunu öğrendim. Bu defa da bu yönlü 

psikolojik bir şiddette maruz kaldım. Ayrılmak istediğimi defalarca dile getirmeme rağmen 

bana çocukları evi ve arabayı bırakıp istediğim yere gidebileceğimi söyledi. Sonrasında versen 

de seni bırakmayacağım dedi. Ben artık görüşmemeye ve eve almamaya başladım. Bir akşam 

telefonla arayarak tehdit edip eve geldi. Kapıyı korkudan açamadım. Kapıyı yumruklayarak 

hakaret ederek açmamı istedi. Polisi aradım. Polis gelene kadar gitti. Tekrar geldi ve tekrar 

hakaretlerde bulundu. Ben tekrar polise haber verdim. Bu defa polisle konuşmuşlar ve polis 

onu ikna ederek uzaklaştırmış. Fakat tekrar geldi ve aynı hakaretlere devam etti. Birlikte 

1Mayıs 2019 da Peyas Şehit Alişan Karakoluna gittik. Şikâyetçi oldum. 1 ay koruma kararı 

çıkartıldı. Bu koruma kararı süresinde mesajlarla iyi davranmaya başladı. Çocukları ziyaret 

etmeye başladı. Çocuklara para vermeye başlamıştı. Benim yumuşamadığımı ve ayrılmak 

konusunda kararlı olduğumu görünce yeniden tehdit mesajlarına başladı. Arkadaşımın eşinin 

yanına giderek beni öldüreceğine dair beyanlarda bulunmuş. Bu süre içinde bir gün arabamla 

markete gidince önümü bir arabayla kesti. Korkudan kapıları kilitledim. Sonra konuşmak 

istiyorum dedi. Camı yarıladım. Camdan eliyle zorlayarak telefonumu aldı. Arabada oğlumda 

vardı. Hızlıca oradan ayrılmaya çalışırken yolda aracıyla sıkıştırmaya başladı. Bunu fark eden 

trafikten bir yaya plakayı vererek şikayet etmiş. Siteye geldiğimde polisler gelmişti. 24 Mayıs 

2019 günü polislerle Peyas Şehit Alişan Karakoluna gittik. Şikayetçi oldum. Koruma kararı 
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devam ettiği için eve geri geldim. 1 Haziran’da Kız kardeşimle birlikte kuaföre gittik. Çıkışta 

araca bindik tam hareket edecekken araca bindi. Ve sesini çıkarırsan seni öldürürüm dedi. 

Anahtarı çıkararak kendimi dışarı attım. Kızkardeşim araçta kaldı. Can havliyle kuaföre gidip 

155 i aramasını istedim. M. D. önce ön koltuğa geçti sonra anahtarı göremeyince geri çıktı. 

Bana anahtarı vermemi söyledi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Polisi aradığımı söyledim. 

Arkada duran beyaz araca binerek uzaklaştı. Ben ve kız kardeşim gelen polis ekibiyle beraber 

Alişan karakoluna giderek şikayetçi olduk. Şikayetten sonra gittiğimiz her yerde bizi bulması 

beni şüpheye düşürdü. Aracımı otoparka bırakarak, sanayicilerden destek alarak arabayı 

kontrol ettirdim. Aracın teybinde takip cihazı olduğunu söyledi. Aracı başka otoparka bıraktım. 

Telefonla yeniden tehditlere hakaretlere devam etti. Numaramı değiştirmeme rağmen 

numaramı nereden bulduğunu sordum. Karakoldan aldığını ifade etti. Telefondan engelledim. 

Ama başka numaralardan beni ve babamı rahatsız etmeye taciz etmeye devam etti. Son olarak 

10 Haziran 2019 ‘da bana yine başka bir numaradan babanın yanına geleceğim çay içeceğim 

sen de demleyip aşağı in, babanı çok seviyorum biliyor musun şeklinde bir mesaj attı. Yanında 

D. isimli bir şahısla gelerek babamla konuştular. D. isimli şahıs babama adamın karısını ver 

niye vermiyorsun dedi. O sırada o da alkollü bir şekilde babamı tehdit ederek kızı vereceksin 

dedi. O sırada ben de polisi aradım. Tekrar bir numaradan beni aradı ve hakaret etmeye ve 

küfür etmeye başladı. Babama aileme hakaretler savurdu. Ağza alınmayacak küfürlerle onur 

kırıcı ithamlarda bulundu. Polis ekibi geldi. Ama geldiğinde araca atlayıp gittiler. Erkek 

kardeşimle birlikte 10 Nisan karakoluna giderek şikâyette bulunduk. Ayrılmak istediğim M.D. 

tehditlerine ve saldırılarına devam ediyor. Şikâyetime rağmen, koruma kararına rağmen buna 

uymuyor. Bir şekilde bana ulaşarak beni rahatsız ediyor. 10 Haziran da yaşadığım olaydan 

birkaç gün önce oğlumu da yanına aldı. Şimdi kızımı da almasından ve bana zarar vermesinden 

korkuyorum. Ben yukarıda anlattığım durum nedeniyle derneğinizden destek talep ediyorum.” 

 

13 Haziran 2019 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde 24 

yaşındaki Serdar Yılmaz isimli erkek şahsın, 22 yaşında ve 4 aylık hamile eşi Melekşah 

Yılmaz'ı başından av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şahsın, daha sonra aynı silahla 

intihar ettiği öğrenildi. 

 

16 Haziran 2019 tarihinde Maraş’ta 25 yaşında uzman çavuş Y.D. isimli erkek şahsın, eşi 

Münevver D. isimli kadını silahla vurarak öldürdüğü ve aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.  

 

17 Haziran 2019 tarihinde Maraş’ta 66 yaşındaki B.Ö. isimli erkek şahsın, aynı yaştaki eşi 

F.Ö.’yü bıçaklayarak yaraladığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

26 Haziran 2019 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Mardin’de F.Y. isimli erkek şahsın, eşi A.Y.’yi evde boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.  31 Aralık 

2014’ye yaşanan olay, haziran ayında vakanın tekrar incelenmeye başlanmasıyla basına 

yansıdı. Erkek, 2014 yılında karısının balıktan zehirlendiğini iddia etmişti. F.Y. ve sevgilisi 

A.D. tutuklandı. 

 

26 Haziran 2019 tarihinde Antep’te Ü.G. isimli erkek şahsın, sistematik olarak şiddet 

uyguladığı karısı M.G.’yi evden kovduğu öğrenildi.  

 

27 Haziran 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Urfa’nın Siverek ilçesi Hacıömer mahallesinde yaşayan Veysel G. isimli erkek şahsın, 1’i 
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resmi (Hülya G.) ile 2’si imam nikahlı (E.Y.- Yaş 30, G.İ.-Yaş 29) eşlerine ve yaşları 1,5 ile 11 

arasında değişin 11 çocuğuna şiddet ve kötü muamelede bulunduğu ortaya çıktı. Şiddet anına 

dair görüntülerin, sosyal medya paylaşımlarında yer aldığı görüldü. Polise haber verilmesi 

sonrası gözaltına alınan Veysel G.’nin götürüldüğü karakolda ifadesinin alınmasının ardından 

serbest bırakıldığını belirtildi. 

 

2 Temmuz 2019 tarihinde Batman’da M.A. isimli erkek şahsın, boşanma aşamasında olduğu 

28 yaşındaki eşi Kübra A.’nın Tilmerç Mahallesinde bulunan babasına ait evi basarak, eşini, 

kayınvalidesini ve baldızını darp ettiği ve olayın ardından kaçtığı öğrenildi.  

 

9 Temmuz 2019 tarihinde Elazığ Merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan 

3 katlı apartmanın giriş katında oturan 40 yaşındaki Y.S. isimli kadına, boşanma aşamasında 

olduğu A.S. isimli şahıs tarafından pencereden silahla ateş açarak yaraladığı öğrenildi. Ağır 

yaralı olarak ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, 

olay yerinden kaçan şahsın polis tarafından yakalandığı ve daha sonrasında ise tutuklandığı 

öğrenildi.  

 

Gaziantep'te görevli uzman çavuş Gökhan Kuzman, 10 Temmuz 2019 tarihinde yakınlarının 

düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzman'ı otomobil 

içinde tabancayla vurarak ağır yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadının beyin ölümü 

gerçekleştiği belirtildi.  

 

23 Temmuz 2019 tarihinde Maraş’ın Elbistan ilçesinde 17 yaşındaki D.C.K. isimli çocuğun, 

74 yaşındaki babaannesi Pakize Koç’u darp edip parasını aldığı ve olayın ardından yürütülen 

soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. 

 

26 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan ve isminin gizli 

tutulmasının isteyen başvurucu, şu beyanlarda bulundu: “22 Temmuz 2019 pazartesi günü 

saat 04.00 sularında Ş.K. eve alkollü bir şekilde gidip eşi A.K.'ya şiddet uyguladı. Daha sonra 

oğlu İ.K.’nın (12) beyanına göre, kızı K.K.'ya (15) vurmaya başladı. Bunun akabinde K.K. 

balkona çıkıp kendini attı veya baba tarafından da atılmış olabileceğini düşünüyorum. Ş. 

sürekli alkol alıp eşine şiddet uyguluyordu. Bu olaydan 3-4 ay önce de şiddetin dozajını arttırıp 

anne A.K. ve K.'ya fiziksel şiddet uyguladığı için K. Çarşı polis karakoluna gidip şikayette 

bulundu fakat polisler şiddete maruz kalan K.'ya yönelik Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 

herhangi bir tedbir kararı uygulanmasına yönelik bir girişimde bulunmamışlardır. Ayrıca darp 

raporu almak için hastaneye dahi yönlendirmemişlerdir. K.'nın şikayeti doğrultusunda baba 

bir gün nezarethanede tutulmuş daha sonra salıverilmiştir. Kayınbabam Ş. ailesine ve çevresine 

alkol aldıktan sonra sürekli şiddet uygulayan biridir. Bu son olayda balkondan atlayan / atılan 

K.K. yoğun bakımdadır. Olaydan sonra 22 Temmuz Pazartesi saat 10 sularında 155'i arayarak 

ismimin gizli kalmasını isteyip ihbarda bulundum. Kayınbabam Ş.K.'nın bildiğim kadarıyla 

ifadesi alınmasına rağmen serbest bırakılmıştır. Ayrıca Kaynanam A.K.'nın da ifadesi 

alınmıştır. Ama olaya şahit olan İ.K.'nın bildiğim kadarıyla ifadesi alınmamıştır. Bu olayın faili 

olan Ş.K. hakkında gerekli adli soruşturmanın yapılmasını. Olayın aydınlatılmasını ve suçlular 

hakkında gerekli cezai işlemin uygulanmasını talep ediyorum.  Bu süreçte ismimin gizli 

tutulmasını istiyorum.” 
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4 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Toptepe köyünde yaşayan 8 çocuk 

annesi S.A. isimli kadının, eşi ve korucu Medeni Akkurt tarafından maruz kaldığı şiddet sonucu 

hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Saldırgan şahsın, gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı, 3 

Eylül 2019 tarihinde jandarma tarafından ikinci kez gözaltına alındığı ve mahkemece 

tutuklandığı öğrenildi 

 

4 Ağustos 2019 tarihinde Malatya’da İstiklal Mahallesinde Hasan A. isimli erkek şahsın, 

sokakta gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ve yanında bulunan erkek arkadaşı Kerem K. ile 

tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıda bulunduğu öğrenildi. Gurbet A. ve Kerem K. olay yerine 

gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, Hasan A. ise polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı.   

 

7 Ağustos 2019 tarihinde Antep'in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde 77 yaşındaki M.S. 

isimli erkek şahsın, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zühre S.’yi bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. 

Şahsın, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. 

 

8 Ağustos 2019 tarihinde Urfa'nın Halfeti ilçesinde 43 yaşındaki Cebrail Ertürk isimli erkek 

şahsın, yaşanan aile için tartışmanın ardından 40 yaşında-8 çocuk annesi eşi Filiz Ertürk’ü ve 

17 yaşındaki kızı Rukiye Ertürk'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından 

jandarmaya direnip rastgele ateş açan şahsın, 3 saat sonra gözaltına alınabildiği öğrenildi. 

Geride kalan aile ferdi 2’si engelli 7 çocuğun ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

ekipleri tarafından alınarak bakım evine götürüldüğü öğrenildi. 

 

16 Ağustos 2019 tarihinde Batman’ın Petrolkent Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen Suriye 

uyruklu bir erkek şahsın, 35 yaşında ve 6 çocuk annesi eşi Emel Hac Hüseyin’i döverek ağır 

yaralandığı ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Kadının, 22 Ağustos 2019 

tarihinde Batman Bölge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. Şahsın ise tutuklandığı öğrenildi.  

 

20 Ağustos 2019 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde 28 yaşındaki Özkan Nuyan isimli 

şahsın, 35 yaşındaki eşi ve 1 çocuk annesi Emine Nuyan isimli kadını sokakta tabancayla 

başından vurarak öldürdüğü öğrenildi.  Kadının, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 2 aydır 

Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirtildi. 

 

22 Ağustos 2019 tarihinde Gaziantep’te yaşayan 8 aylık hamile Ayten A. isimli kadının, 

babasının ölümünden sonra kardeşlerine kalması için mirası reddettiği gerekçesiyle eşi ve 

amcası tarafından dövülerek darp edildiği öğrenildi.  

 

24 Ağustos 2019 tarihinde Gaziantep'te 35 yaşındaki Ahmet Y. isimli erkek şahsın, boşanma 

aşamasında olduğu ve yeni doğum yapan 28 yaşındaki Güldane Y. isimli kadını, hastanede 

tedavisine devam edildiği sırada dövdüğü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır 

yaraladığı öğrenildi. Kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve şahsın ise 

hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, ardından da tutuklandığı 

öğrenildi.  
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24 Ağustos 2019 tarihinde Adıyaman’da ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, kent 

merkezinde otomobille gezinti halinde olduğu kız kardeşi A.K. isimli kadın ile tartıştığı ve 

ardından otomobil içerisinde darp ettiği öğrenildi. Karapınar Mahallesi Sümerpark yakınlarında 

otomobilin kapısını açarak kendisini dışarıya atan kadının, peşinden geldiği ağabeyi tarafından 

feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin müdahalede bulunduğu 

olayda, şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı kadının ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı 

belirtildi.  

 

Diyarbakır’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.V. isimli erkek şahsın, birlikte yaşadığı 

28 yaşındaki ve 4 çocuk annesi R.A. isimli kadına üç yıl boyunca sistematik bir şekilde şiddet 

uyguladığı, kadının kendisinden ve evden ayrılması üzerine ise tehdit ettiği öğrenildi. Olayın, 

şiddet mağdurun kadının 25 Ağustos 2019 tarihinde basına verdiği röportajla ortaya çıktığı 

öğrenildi. 

 

4 Eylül 2019 tarihinde Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir 

şahsın, kız kardeşi olan Z.P. isimli genç kadını sokak ortasında darp ettiği öğrenildi.  

 

12 Eylül 2019 tarihinde Batman’ın Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi’nde üzerinde gece 

saatlerinde bir minibüs şoförü, ismi öğrenilemeyen ve eşi olduğu iddia edilen bir kadına 

çocuğunun gözlerinde önünde şiddet uyguladı. Mahalle sakinleri ise sokak ortasında duran ve 

plakasının 72 D 0307  olduğu öğrenilen aracın içerisinde çığlık sesinin gelmesi üzerine şoföre 

tepki gösterdi. Bunun üzerine kadına şiddet uygulayan şoför, şiddet uyguladığı kadın ve çocuk 

ile birlikte Çamlıtepe Mahallesi istikametine hızlıca hareket etti. 

 

13 Eylül 2019 tarihinde Adıyaman kent merkezinden ikamet eden 58 yaşındaki Z.T. isimli 

kadının, tartıştığı oğlu S.T. tarafından darp edildiği öğrenildi. Olay ile ilgi soruşturma 

başlatıldığı belirtildi.   

 

13 Eylül 2019 tarihinde Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi tarafından yapılan basın 

açıklamasında; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nda 

sendika üyesi müdür yardımcısı ve kadın öğretmenin, öğrencisi tarafından darp edildiği 

duyuruldu.  

 

23 Eylül 2019 tarihinde Adıyaman'da 4 aylık halime Saadet Sevim isimli kadının, tartıştığı 

eşi Fatih Sevim tarafından kucağında 1 yaşındaki çocuğu bulunduğu sırada darp edildiği 

öğrenildi. Genç kadının hastanede tedaviye alındığı ve olay anının çevredeki bir güvenlik 

kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.  

 

23 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde sağlık görevlisi 

olarak çalışan ancak ismi öğrenilemeyen bir kadının, boşanmak aşamasında olduğu eşi 

tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu yaralanan kadının, hastane 

çalışanları tarafından tedavi altına alındığı öğrenildi. 

 

7 Ekim 2019 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Değirmenci köyünde yaşayan 50 

yaşındaki Bünyamin Solmaz isimli erkek şahsın, evli olduğu 50 yaşındaki eşi Saime Solmaz’ı 

ve 32 yaşındaki kızı Keziban Kaya’yı ateşli silahla öldürdüğü öğrenildi. Şahsın cinayetin 
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ardından olay yerinden kaçtığı ve ancak daha sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına 

alındığı öğrenildi.  

 

10 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan E.Y., şu 

beyanlarda bulundu: “Ben 13 yaşında evlendirildim ve şu an 27 yaşındayım. 3 çocuğum var. 

Evliliğin ilk gününden beri sürekli psikolojik baskı altındaydım. Daha sonra ki zamanlarda 

fiziksel şiddet görmeye başladım. Fiziksel ve psikolojik şiddet Sistematik bir şekilde devam etti. 

Ortalama 12 yıl evli kaldım. Daha sonra bu şiddete dayanamadığım için boşanmak istedim. 

Kendi ailemin yanına gittim. Ailem beni kabul etmedi ve geri dönmemi istedi. Bende kabul 

etmeyip polisi aradım ve beni Batman’da konuk evine gönderdiler. Bir süre farklı şehirlerde 

kaldım. 2019 Mart ayında Diyarbakır’a geldim ve iki ay konuk evinde kaldım daha sonra 

Diyarbakır’da kendim bir ev tuttum.  En büyük çocuğum 12, diğer iki kızımda 4 ve 5 yaşındalar. 

2019 mayıs ayında boşanma dava açtım. Şu an dava devam etmekte fakat ekonomik olarak 

durumum olmadığı için daha önce tuttuğum avukat dosyadan çekilmiştir. 10-15 gün önce 

Diyarbakır’da bir iş buldum ve çalışmaya başladım. Boşanma işlemlerim başladığından beri 

boşanma aşamasında olduğum A. ve ailesi tarafından tehditler almaktayım. Telefon numaramı 

değiştirdim bunu bilmedikleri için birileriyle haber gönderip tehdit ediyorlar. Bundan dolayı 

endişeliyim ve can güvenliğim olmadığını düşünüyorum. Mahkemenin vermiş olduğu koruma 

kararının süresi de doldu.  Ekonomik durumum ve can güvenliğim olmadığından dolayı 

derneğinizden bu süreç içerisinde hukuki yardım talep etmekteyim.” 

 

17 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 35 yaşındaki Can 

Yılmaz isimli erkek şahsın, bilinmeyen bir nedenle kendisiyle birlikte 30 yaşındaki eşi Güllü 

Yılmaz ve 12 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’a benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi. Olay 

yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalelerde bulunulurken, vücutlarında çeşitli 

derecelerde yanıklar bulunan aile fertlerini ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne 

götürülerek tedavi altına alındı. Güllü Yılmaz’ın 29 Ekim 2019 tarihinde hastanede tedavisine 

devam edildiği sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

28 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis 

olan Seyfullah Çınar isimli erkek şahsın, Yeni mahallede bulunan evinde belirlenemeyen bir 

tartışmanın ardından polis olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü’yü 

tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şahsın, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

3 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Altıok Mahallesi 601. sokakta oturan 

65 yaşındaki Hasip A. isimli erkek şahsın, bilinmeyen bir nedenden dolayı 49 yaşındaki eşi 

Muteber A. isimli kadını vücudunun 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Şahsın, 

polisi arayarak teslim olduğu, daha sonrasında ise tutuklandığı öğrenildi. 

 

10 Kasım 2019 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 27 yaşındaki Ramazan İ. isimli 

erkek şahsın, geç saatte ve alkollü geldiği evinde eşi 20 yaşındaki M.İ. isimli kadını darp ederek 

yüzüne ve ayaklarına naylon poşet damlattığı, kızı 3 yaşındaki kızı N.İ.’nin de yüzünü yaktığı 

öğrenildi. Anne ve kızının tedavi altına alındığı belirtildi. Şahsın gözaltına alındığı ve 

emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 

çıkarılan yeniden yakalama kararı sonrasında polis tarafından yakalanarak tekrar gözaltına 

alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.  
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5 Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde isimleri öğrenilemeyen ve 

anne-kız oldukları belirlenen 2 kadının, evlerinde silahla yaralı halde bulundukları öğrenildi. 

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadınların, ilk ifadelerinde aynı aileden olduğu 

belirtilen bir kişi tarafından vuruldukları belirtildi. Saldırganın yakalanması için çalışma 

başlatıldığı öğrenildi. 

 

7 Aralık 2018 tarihinde İHD Maraş Şubesine başvuruda bulunan A.Ç., şu beyanlarda 

bulundu: “Ailecek tanış olduğumuz S.T., eşimin evde olmadığına telefonla emin olduğunda tüp 

bahanesiyle, çocuklarım TV izlerken zorla çocuk odasında tecavüz etmeye çalıştı. Tesadüfen 

eşim eve geldi. Hukuki alanda destek rica ediyorum.” 

 

Antep’te 10 yıllık eşi Kaya Osanmaz’la 2018 yılının Nisan ayında boşanan 38 yaşındaki ve 2 

çocuk annesi Sema Özbudak isimli kadının, boşandıktan sonra eşinin tehditlerine maruz kaldığı 

öğrenildi. 30 Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen 

bilgilere göre;  Polis ve Savcılığa koruma talebiyle yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını 

belirten Özbudak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Sürekli tehdit telefonları edip, tehdit 

mesajları atıyor. Bir keresinde okula giden kızımı okuldan zorla çıkarmıştı. Kızımı almaya 

polisle birlikte gidebilmiştim. Son 5 yıl yaşadığım sorunlar son 5 ay içerisinde çok ciddi 

derecede arttı. Bu zaman zarfında sürekli emniyetten, savcıdan destek istedim. En son küçük 

kızımı almaya geldiğinde, kızımı alma günü olmamasına rağmen verdim. Çocuğumu geri 

getirdiğinde çocuğumun cebinden 2 tane mermi çıktı. Mermiyle bana mesaj verdi. Sürekli beni 

öldürmekle tehdit ediyor. Yüzüme kezzap döküp, ayaklarımı, diz kapaklarımı parçalayıp beni 

felçli bir yaşama mahkum edeceğini söylüyor. Bu tehditlere artık dayanamıyorum.”  

 

15 Aralık 2018 tarihinde Urfa'da ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, hastası olduğu kadın 

doktor E.K.'yi iş çıkışında darp ettiği ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. 

 

3 Ocak 2019 tarihinde Ardahan'da M.G. isimli erkek şahsın, aynı köyde yaşayan komşusu 

görme engelli 82 yaşında kadına evinde cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra 

kaçan şahsın, başka bir ülkeye kaçarken sınırda yakalandı ve tutuklandığı öğrenildi.  

 

23 Mart 2019 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan ve ismini vermek 

istemeyen Munzur Üniversitesinde kayıtlı başvurucu; Aynı üniversiteden bir öğrenci 

tarafından sürekli taciz ve tehdit edildiğini; kendisine destek olan diğer kadın arkadaşlarının 

tehdit edildiğini söylemiştir. Konunun Derneğimize, Eğitim-Sen Üniversite temsilciliğine ve 

Tunceli Barosuna intikal etmesiyle isnat edilen kişi başvurucuyu arayıp özür dilemiş; 

başvurucu bunun üzerine herhangi bir şey yapılmaması için tekrar derneğimizle iletişime 

geçmiştir.  

 

30 Mart 2019 tarihinde Maraş’ta 26 yaşındaki F.N. isimli kadının, bir erkek şahıs tarafından 

takip edildiği ve kadının evine girdiği sırada sözlü tacize maruz kaldığı, kadının durumu polise 

bildirerek şikayetçi olduğu öğrenildi.  
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2 Nisan 2019 tarihinde Maraş’ta Ahmet Doğuç isimli erkek şahsın, eski eşi Aslı Yıldız 

Güçlü’yü tabancayla ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Kadının yanında bulunan eşi Asef 

Güçlü’yü de yaralayan şahıs, gözaltına alınması ardından tutuklandı.  

 

3 Nisan 2019 tarihinde Maraş’ta A.K. isimli erkek şahsın, kayınbiraderinin karısı 45 

yaşındaki Emine Yıldız’ın evine giderek kızının gözü önünde av tüfeği ile başından vurarak 

öldürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçan şahsın, yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.  

 

21 Nisan 2019 tarihinde Dersim'in  Pertek ilçesinde gece saatlerinde 61 yaşındaki Gülsüm 

Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş’ın evlerine gittikleri sırada, kimliği belirsiz kişi ya da 

kişilerin bıçaklı saldırısına uğradığı öğrenildi. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm Taş’ın yaşamını yitirdiği, Cafer Taş'ın ise hayati tehlikesinin 

devam ettiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar 

başlatıldığı bildirildi. 

 

25 Nisan 2019 tarihinde Batman'da bankacı ve 38 yaşındaki Cemile Aydın isimli kadının, 

otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunduğu ve ağır yaralı olarak götürüldüğü 

hastanede, devam eden tedavisi sırasında (30 Nisan 2019 tarihinde) yaşamını yitirdiği 

öğrenildi.  

 

9 Mayıs 2019 tarihinde Antep'te Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan M.D. isimli şahsın, hemşire 

H.B. isimli kadını telefon mesajları yoluyla taciz ettiği öğrenildi. 

 

17 Mayıs 2019 tarihinde Dersim’in Hozat ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Sakine Oğuz isimli 

kadının, hayvanlarını otlattığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı saldırı 

sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Hozat Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak ön otopsisi 

yapılan Oğuz’un çenesinde ve göğsünde kırıklar, alnında kurşun izi, ensesinde ise kesik tespit 

edildiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede iki el boş tabanca mermisi kovanı 

bulunduğu belirtilerken, görgü tanıkları, silah sesinden sonra olayın yaşandığı bölgede iki 

motosikletin hızla bölgeden geçtiğini gördüklerini aktardı. Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı 

soruşturma kapsamında Çanakkale’de denizci er olarak askerlik yapan ve Dersim’e izne geldiği 

öğrenilen 23 yaşındaki Medet Can Ateş isimli askerin, 21 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ’da 

gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlının, Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadesinin 

ardından sevk edildiği adliyede, cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve ardından da tutuklandığı 

öğrenildi. 

 

26 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 876’ncı 

Sokak’ta bir apartmanda Merve Ünal isimli kadın polis memurunun, Muharrem Y. İsimli polis 

memuru tarafından silahla vurularak ve vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralandığı, 

hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

28 Mayıs 2019 tarihinde Malatya'da H.A.B. isimli erkek şahsın, sokakta A.D. isimli kadını 

silahla yaraladığı ve ardında olaydan yerinden kaçtığı öğrenildi.  

 

28 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ'da 37 yaşındaki H.Ö. isimli erkek şahsın, eski sevgilisi Ç.K. 

https://www.haberler.com/batman/
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isimli kadını zorla bir araca bindirmeye çalıştığı, ancak buna direnen kadını silahla yaraladığı, 

ardından da aynı silahla intihar girişimde bulunduğu öğrenildi.  

 

Diyarbakır’ın Hazro İlçesinde müftülük yapan İsmail Kaya isimli şahsın, Hamidiye Kız 

Kur'an Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu H.Y. isimli kadına cinsel saldırıda 

bulunulduğu öğrenildi. 29 Mayıs 2019 tarihinde kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan, evli 

ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın, "nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanma 

istemiyle Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği, ancak adli kontrol tedbiri 

uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildiği öğrenildi.  

 

2 Haziran 2019 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesi Taşlıdere Köyü Doğancık mezrasında, iki 

aile arasında taş, sopa ve bıçaklı kavgada, 87 yaşındaki Nazime Bilmez isimli kadın 

bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.  

 

4 Haziran 2019 tarihinde Malatya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.A.B. isimli 

şahsın, ağabeyinin baldızı olan A.D. isimli kadının evine zorla girerek kız kardeşini kaçırmaya 

çalıştığı ve A.D.’yi silahla yaraladığı öğrenildi. Şahsın, A.D.  ve kız kardeşine daha öncede 

şiddet uyguladığı, taciz ettiği öğrenildi.  

 

5 Haziran 2019 tarihinde Urfa’da ismi öğrenilemeyen bir erkek şahsın, otobüsteki bir kadını 

taciz ettiği ve gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

21 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan R.K., şu 

beyanlarda bulundu: “Ben 5 yıldır Huzurevleri Mah. kapıcılık yapıyorum. İki yıldır aynı 

binanın 7 katı 13 numarada oturan soyadını bilmediğim N. adında şahıs tarafından saldırıya 

uğradım. Necat adındaki şahıs binanın bozulan su motoru masrafını ödemiyordu. 19 Haziran 

2019 günü ücreti ödemeleri için kızımı gönderdim. Kızım döndüğünde “Anne adam evde 

yokmuş. Eşi bizim yerimize parayı ödeyin, akşam eşim eve gelince parayı veririz dedi” deyince 

ben de aşağıdaki fırından onların payına düşen parayı borç alıp ödedim. Akşam saatlerinde 

kızım bir daha gitti. Yine evde yokmuş. Daha sonra kızımla beraber dairelerden çöp 

topladığımız esnada N. adındaki şahıs eve merdivenlerde karşılaştığı kızıma tokat atıyor. Ben 

o sırada daha alt katlardaydım. Sonra kapıma geldi. “Senin kapıcılık yapmanı istemiyorum. 

Motor parasını ödemiyorum. Sen kimsin benden para istiyorsun” diyerek bana da tokat attı. 

Bunun üzerine ben de ona tokat attım. Benim oğlum binanın altındaki fırında çalışıyor. Oğlum 

ona “Benim anneme nasıl tokat atarsın? diyor. N. “Bu olayı kapatalım, barışalım” diyor. 

Ancak aynı akşam saat 21.00 sularında kapım çalındı. Kapıyı açtığımda N. ve akrabaları bana 

saldırdı. Kendisi, babası, eşi, dayısı, amcasının aralarında olduğu 15 kişi evime girdi. Ellerinde 

bıçak, satır ve silah vardı. Babası belindeki silahı göstererek “oğlumun arkasındayım” dedi. 

Beni dövdüler, hakaret ettiler, ölümle tehdit ettiler. Yüzüm ve vücudum yara bere içinde kaldı. 

Komşular başımıza toplandı. Bu olaylar olurken, oğlum da binanın girişinde N. ve çağırdığı 

akrabalarının saldırısına uğruyor. Üç bıçak darbesi ile oğlumu yaralıyorlar. O sırada polis 

geldi. Bizi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler. Oğlum tedavi altına 

alındı. Bana da darp ve cebir raporu verdiler. Oğluma da rapor düzenlendi ancak henüz 

alamadım. Ben polise ifade verdim ve şikâyetçi oldum. Onlar hakkında nasıl bir yasal işlem 

yapıldığını bilmiyorum. Ama gözaltı ve tutuklama olmadı. Daha sonra onların korucu 

olduklarını öğrendik. N. ve akrabaları haneye tecavüz ettiler. Beni darp ettiler, oğlumu 
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yaraladılar, tehdit ettiler. Bu kişilerin yargılanmasını istiyorum. Maddi ve manevi tazminat 

istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki destek istiyorum.”   

 

24 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Güler Deniz, şu 

beyanlarda bulundu: “2013 yılından bu yana Bağlar Kadın Semt Pazarında çalışmaktayız. 

Toplam 100 kişi burada çalışmaktadır. 2013 yılından beri bu semt pazarında çeşitli sıkıntılar, 

problemler çekmekteyiz. Özellikle semt pazarının erkeklere tahsil edilmesi için sürekli 

çalışmalar yapılmakta, kadın arkadaşlarımız tehdit edilmektedir. Bu durum birçok kez basın ve 

kamuoyu ile paylaşılıp ilgili kişi ve yetkililerin bu sorunun çözülmesi için gerekli adımların 

atılmasını talep ettik. Ancak gelinen bu aşamada var olan mevcut problemlerimiz hiçbir çözüm 

bulmadığı gibi semt pazarı kadın çalışanlarına dönük erkek şiddeti halen de devam etmektedir. 

2014 yılında Mehmet Karacadağ isimli tezgâhtar arabasıyla şemsiyemizi devirdi. Buna karşı 

tepki gösterdiğimizde satır ile saldırmaya başladı. Eşyalarımıza ciddi bir zarar verildi. Buna 

karşı karakola başvuru yaptık, sorunun çözülmesi için ayrıca sivil toplum örgütleri ve siyasi 

parti temsilcilerinin arabulucu olmasını talep ettik. Dava dosyasından dolayı şahıs hakkında 

denetimli serbestlik tedbiri uygulandı. 2017 yılında söz konusu şahıs kadın semt pazarından 

kadınların çıkartılması için pazar içinde bu defa imza toplattırmaya başladı. Pazarın 

sorumlusu idim o zaman. Kendisi pazar içinde elinde kâğıt ile dolaşıp “pazarın kaderi elimde, 

pazarın kaderi ile oynarım” diyerek tehdit etmeye, gerginlik çıkartmaya devam etti. Tam bu 

süre zarfında bir çalışan kadın arkadaşımızın eşi bu şahsa dönük “bu kadınlar sahipsiz değil, 

niye böyle yapıyorsun” diyerek uyarıp cevap vermeye çalıştı. Bu şahıs ise kendisine “dua et ki 

engellisin, yoksa senin kafanı buraya gömerim” diyerek dalaşmaya ve tehditlerine hız 

kesmeden devam etti. Bu şahsın kayın babası araya girince, kayın babasının kafasını koltuk 

altlarının altına alıp yumruklamaya başladı. Şahsın eşi Eylem KARACADAĞ, babası için geldi. 

Onları ayırmaya çalışınca bu sefer eşini(Eylem KARACADAĞ) iki eliyle boğazlamaya çalıştı. 

Bu olaylar tam tezgâhımızın karşısında oluyordu. Şahıs eşini(Eylem KARACADAĞ) 

boğazlarken Meryem TÜRK isimli arkadaşımız koşup elini açtı, sakin bir sesle “ne yapıyorsun” 

dedi. Ne yapıyorsun demesiyle bu defa Meryem’e saldırmaya başladı. Saldırgan şahıs az ilerde 

bulunan kaynanasının tezgâhından büyük karpuz bıçağını eline alıp, Meryem’e Doğrudan 

saldırmaya, sallamaya çalıştı. Meryem’in karnına gelecek şekilde saldırısı oldu ama 

arkadaşlarımız Meryem’i geri çekince ilkinde vuramadı, ikincisinde sağ omzuna gelecek 

şekilde vurdu. Vurmasıyla Meryem arkadaşımız yere düştü. Meryem arkadaşımız yere 

düştükten sonra kendini savunmak ve saldırıyı def etmek için yerde bulunan ince bir çubuğu 

kendisine sallamaya başladı. Kendisine attı ama kendisine değmedi ve halen saldırmaya devam 

ediyordu. Sonra beni görüp bana yönelmeye başladı. “ sen dur,  seni öldüreceğim” dedi. Daha 

önce de davalık olduğumuz için kasıtlı olarak bana yöneldi. Bana küfretmeye başladı, tehditler 

savurdu. Bu arada ablam Garipşah DENİZ ve Güneş ÇURGATAY isimli tezgâhtarlar araya 

girdi. Güneş bana kaç diyerek seslendi. Onun demesiyle bende kendimi korumak için kaçmaya 

başladım. Kaç demesiyle köşeye gidip pazarda bulunan bir pikapçı arabasıyla hızlıca 300 

metre ilerideki polis uygulama noktasına gittim. Sonra beni yakalamayınca yan tarafımızda 

olan Neslihan AYDEMİR adlı arkadaşımıza saldırmış. Küfrederek peşine vermeye başlamış. 

Neslihan abla diğer davamıza şahit olduğu için saldırmış. O sırada Neslihan AYDEMİR 

bayılmaya başlamış, saldırgan şahıs bıçakla beraber kaçmış. Sonra hastaneye ve karakola 

gittik. Biz şikâyetçi olduk ama her nedense kendisi de sanki mağdurmuş gibi şikâyetçi olmuş. 

Bu olaya ilişkin dava Diyarbakır 7.Asliye Ceza Mahkemesinde 2018/230 Esas numarası ile 

devam edilmektedir. Bugün davanın 3. celsesi oldu. Kendisi duruşma çıkışında adliye önünde 

tehdit ve hakaretler etmeye başladı. Davada şahidimiz olan Neslihan AYDEMİR ve Güneş 
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ÇURGATAY’a dönük “ seninle çok pis uğraşırım” diyerek tehdit savurdu. Yine ağza 

alınmayacak küfür içerikli tehditlere devam etti. 2018 yılında kadın semt pazar çalışanları 

olarak dernekleşmeye gittik. Bu dernekleşmeden sonra da problemler yaşadık. Bizim pazarda 

erkeklerin satış yapması yasak olup buna rağmen satış yapmakta diretenler oldu. En son 

yukarıda ismini bahsettiğim şahıs geçen sene satış yaptıkları esnada zabıta ekipleri tarafında 

yakalanıp uyarıldı. Zabıtalar gittikten sonra Mehmet KARACADAĞ ve babası Fehmi 

KARACADAĞ tezgâhıma doğru gelerek benim şikayet ettiğimi söyleyerek bana doğru geldiler. 

“senin burnunu kırmadan sen rahat durmazsın” diyerek bana tehdit ve hakaretler ettiler. 

Tekrar gidip şikâyetçi oldum. Bu olaya ilişkin hakaret ve tehdit suçunda dolayı devam eden 

davamız Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesinde 2018/1017 Esas sayısında 19.06.2019 

tarihinde mahkûmiyet hapis cezası ile karar verilmiş. Kararı size sunuyorum.  Biz bu dosyaları 

derneğinizin takip etmesini talep ediyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor, hakaret ediyor. 

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/230 esas dosyasının duruşma tarihi 10.10.2019 

tarihindedir.  Bağlar Kadın Semt Pazarı çalışanları olarak yaşadığımız bu sorunlara ilişkin 

Derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.” 

 

24 Haziran 2019 tarihinde Maraş’ta bir erkek şahsın, barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle 

eski sevgilisini parkta darp ettiği ve gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

26 Haziran 2019 tarihinde Van’da 3 erkek şahsın (V.T., O.A., O.Ö.) sokakta bir kadına cinsel 

saldırıda bulunduğu öğrenildi. Saldırganlardan 18 yaşından küçük V.T. serbest bırakılırken, 

diğer 2 şahsın (O.A. ve O.Ö.) tutuklandığı öğrenildi. 

 

2 Temmuz 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ali A. isimli erkek şahsın, Kilise 

Caddesinde çocuğu ile yürüyen eski eşi H.D.’yi belli bir süre takip ettikten sonra bıçakla 

saldırdığı ve 3 bıçak darbesiyle yaraladığı öğrenildi. Ağır yaralanan H.D. Kızıltepe Devlet 

Hastanesinde kaldırılırken, olay yerinden kaçan şahsın, polis operasyonuyla gözaltına aldığı 

belirtildi.  

 

8 Temmuz 2019 tarihinde Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde 9 çocuk 

annesi 62 yaşındaki Ayşe Çiçek ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed Çiçek’in köy ortasında 

silahla yaralanmış bir şekilde bulunduğu öğrenildi. Annenin yaşamını yitirdiği, oğlunun ise ağır 

yaralı olarak hastaneye götürüldüğü ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldığı belirtildi.  

 

9 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 677’inci Sokakta 

bulunan bir apartmanda, bir evin kapısını çalan kimliği belirsiz bir şahıs, kapı deliğinden bakan 

65 yaşındaki Halide Kaplan isimli kadına ateş açarak ağır yaraladı. Saldırgan şahıs olay 

yerinden kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

10 Temmuz 2019 tarihinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kamil T. isimli şahsın, arazi 

anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 54 yaşındaki Azize Esen isimli kadını tabancayla vurarak 

öldürdüğü ve ardından gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

12 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Kaniya Navin Parkı’nda 

oturan iki kadın grubu arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandığı ve bunun 

üzerine gruplardan birinin haber verdiği erkek yakınlarının, geldikleri parkta diğer gruptaki aynı 
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aileden 4 kadını sopayla darp ettiği öğrenildi. Darp edilen kadınlardan Emine Aslan, olaya 

ilişkin şu anlatımlarda bulundu: “Kadınlar bize bağırıp ‘Siz bizim kim olduğumuzu biliyor 

musunuz?  Size gününüzü göstereceğiz’ diyorlardı. O esnada kadınlardan biri  ablama tokat 

attı. Oradaki gençleri de çağırıp bize saldırmaları için kışkırttılar. Parktan çıkmamızı 

engellemeye çalışıyorlardı. Çok zor parktan kendimizi dışarı attık. Gidip darp raporu alacaktık, 

ancak vazgeçtik ve eve doğru gittik.” Parktan ayrıldıktan sonra iki erkek tarafından araçla takip 

edildiklerini ve ıssız sokakta saldırıya uğradıklarını belirterek Aslan, devamla şunları anlattı: 

“Yanımda 3 yaşındaki kızım vardı. Onu korumaya çalışıyordum. Kızım şok geçirdi. Kızıma da 

saldırmak istediler. Kızımın üzerine kapandım. Beni, ablamı ve 2 kız kardeşimi sopalarla darp 

ettiler.  Bize cinsiyetçi küfürler edip, sopalarla dövüyorlardı. Erkeklerden birinin adının daha 

sonra F.S. olduğunu öğrendim.” 

  

17 Temmuz 2019 tarihinde Adıyaman’da bir erkek şahsın, eski eşi olduğu öğrenilen A.S. 

isimli kadını sokak ortasında darp ettiği öğrenildi. Kadının şikayetçi olması üzerine soruşturma 

başlatıldığı öğrenildi.  

 

23 Temmuz 2019 tarihinde Maraş’ın Onikişubat İlçesinde bulunan Adliye binası önünde 

31 yaşındaki Murat A. isimli erkek şahsın, boşandığı eski eşi 27 yaşındaki Tuğba A. isimli 

kadını ile kadının arkadaşı 29 yaşındaki Osman Ö. isimli şahsa bıçakla saldırıda bulunduğu 

öğrenildi. Tuğba A. ve Osman Ö. yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, 

saldırgan Murat A. ise polis tarafından gözaltına alındı.  

 

24 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 90 yaşındaki Halim Güven’in yaşadığı 

eve giren 20 yaşındaki Cuma G. ve 18 yaşındaki Recep G. isimli erkek şahısların, sedir üzerinde 

uyuyan Halime Güven’i darp ettikleri ve boynundaki altınları çaldıkları öğrenildi. Halime 

Güven’in çığlıkları üzerine aile bireylerinin polise haber verdiği ve hırsızların yürütülen 

soruşturma neticesinde yakalandığı, altınların da yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi.    

 

29Temmuz 2019 tarihinde Mardin’de belediyede müdür yardımcısı olan A.D. isimli erkek 

şahsın, iş başvurusunda bulunan 30 yaşındaki G.K. isimli kadını sözlü olarak taciz ettiği 

öğrenildi. Kadının suç duyurusunda bulunması üzerine, erkek şahsın gözaltına alındığı 

öğrenildi. 

 

20 Ağustos 2019 tarihinde Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde tarlada çalışan 3 çocuk annesi 48 

yaşındaki Kebire Atamaz isimli kadının, patronu Ömer Cankara isimli şahıs tarafından silahla 

vurularak öldürüldüğü öğrenildi.  

 

 

6 Eylül 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Maraş'ın Elbistan ilçesinde Temmuz ayında bir hastanede ameliyat olan bir kadın hastanın, 

görevli anestezi teknisyeni tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Hastane yönetimi 

tarafından yapılan açıklamada; şüpheli personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı 

duyuruldu.  

 

26 Eylül 2019 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesinin Sarpkaya (Îndîs) köyüne bağlı Koçer 

mezrasında ikamet eden 10 çocuk annesi 50 yaşlarındaki Siti Dayankaç isimli kadının, akşam 

saatlerinde evinin önünde uzun namlulu silahlarla gerçekleşen saldırı sonucu yaşamının 



İHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
25 KASIM 2018 – 25 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU 

27 
 
 

 

yitirdiği öğrenildi. Saldırının nedeni konusunda bilgi alınmazken, olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

 

26 Eylül 2019 tarihinde Maraş’ta bir erkek şahsın, tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 

21 yaşındaki E.S. isimli kadını bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Şahsın gözaltına alındığı 

öğrenildi.  

 

29 Eylül 2019 tarihinde Van’da ameliyat olacağı gerekçesiyle cezaevinden izinli çıkan Sabri 

Keremoğlu isimli şahsın, evli olduğu Figen Keremoğlu’nu bir petrol istasyonunda silahla 

vurarak öldürdüğü öğrenildi. Petrol ofisinin yakınlarında bulunan bir manavda ise manavda 

alışveriş yapan Hakan K isimli bir kişinin ateşli silahlı öldürüldüğü öğrenildi. Her iki olayla 

ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısını yakalanamadığı öğrenildi.  

 

30 Eylül 2019 tarihinde Urfa’da F.Ç. isimli kadının, kocasının eski karısı A.D. ve oğlu Y.Ç. 

tarafından darp edildiği öğrenildi. 

 

14 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır Ofis Semti Kurt İsmail Paşa Caddesi’nde yolda yürüyen 

bir kadının tacize maruz kaldığı, kadının tepki göstermesi üzerine taciz faili erkek şahsın 

çevredeki yurttaşlarca linç edilmek istendiği ve bir süre sonra olay yerine gelen polis tarafından 

gözaltına alındığı öğrenildi.   

 

17 Ekim 2019 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinde G.K. isimli kadına ait olduğu tespit 

edilen bir cesedin, Horasan Devlet Hastanesi Acil girişine kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler 

tarafından bırakıldığı öğrenildi. Hastanede yapılan incelemede kadının silahla vurulmuş olduğu 

ve yaşamını yitirdiği öğrenilirken, olayla ilgili ve olay yerinden kaçan şahısların bulunması için 

soruşturma başlatıldı. 

 

 

KUŞKULU KADIN ÖLÜMLERİ  
 

Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci 

sınıf öğrencisi ve Kazakistan uyruklu 21 yaşındaki Yeldana Kaharman isimli kadının, 28 Mart 

2019 tarihide ikamet ettiği evde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kaharman’ın ölümüne ilişkin 

soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

9 Nisan 2019 tarihinde Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde Dicle 

Nehri kenarında bir kadına ait cenazenin bulunduğu, cenazenin sağlık çalışanı Hayriye Arıca 

isimli kadın ait olduğu öğrenildi. Arıca’nın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darp 

edilerek öldürüldüğü ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 17 Nisan 2019 

tarihinde Arıca’nın eşi Burhan Arıca'nın cenazesinin de, Hasankeyf'e bağlı Irmak köyü 

yakınlarında bulunduğu öğrenildi.  

 

13 Nisan 2019 tarihinde Erzurum'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 

anestezi teknikeri 25 yaşındaki Gözde Çulhaoğlu isimli kadının evinde ölü olarak bulunduğu 

öğrenildi. Palandöken ilçesindeki evinde rahatsızlanması sonrası eve gelen sağlık görevlileri ve 

polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yanında şırınga ve anestezi ilacı bulunan 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=G%F6zde%20%C7ulhao%F0lu
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Çulhaoğlu'nun ölü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan Çulhaoğlu'nun 

cesedi, otopsi yapılması amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

 

27 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari'de okula gideceğini söyleyerek evden çıkan Sümbül 

Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Selcan Özatak’tan isimli genç kadından bir daha haber 

alınmadığı öğrenildi. Ailesinin polise haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmaları 

sonucunda, Özatak'ın cansız bedeni 1 Haziran 2019 tarihinde Biçer Mahallesi'ndeki Katramas 

Deresi'nde bulunduğu belirtildi. Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özatak'ın ölüm 

nedeninin yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı.  

 

4 Haziran 2019 tarihinde Antep’te 42 yaşındaki Derya H. İsimli kadının, sokakta ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Kadının daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.  

 

18 Haziran 2019 tarihinde Erzincan’da 66 yaşındaki Havva T. İsimli kadının, ahırda ölü 

olarak bulunduğu öğrenildi.  

 

22 Haziran 2019 tarihinde Malatya’da 79 yaşındaki Saadet K. isimli kadının, evinde ölü 

olarak bulunduğu öğrenildi.  

 

30 Haziran 2019 tarihinde Hakkari’de 47 yaşındaki Hazan S. İsimli kadının dereye düşmesi 

sonucu öldüğü ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

 

30 Haziran 2019 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Paçan mahallesinde yaşayan 19 

yaşındaki Canan Akar isimli kadının, odasında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Akar’ın nasıl 

ve ne şekilde yaşamını yitirdiğine ilişkin, basın organlarında bir bilgiye rastlanmadı.  

24 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Pakize G. 

isimli kadının, yakınları ve komşuları tarafından Sanayi Mahallesi'ndeki evinde eşarpla dolaba 

asılı vaziyette ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 

ise, aralarında Pakize G.'nin oğlunun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanlar serbest bırakıldı. 

 

Malatya’da bir apartmanın 1’inci katında ve yalnız yaşayan 70 yaşındaki Süheyla Torun isimli 

kadının, 6 Ağustos 2019 tarihinde evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kadının ne şekilde 

öldüğü belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

25 Ağustos 2019 tarihinde Ardahan’a 35 kilometre uzaklıktaki Küçüksütlüce köyünde 26 

yaşındaki Birgül K. isimli kadının, evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurulmuş 

halde bulunduğu öğrenildi. Cesedin yanında bulunan tabancaya el konulurken, kadının eşinin 

gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

27 Ağustos 2019 tarihinde Siirt’in Merkez Alan Mahallesinde 25 yaşındaki Halime Demir 

isimli kadının, ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunduğu ve 112 Acil Servis ekiplerince 

götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 
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9 Eylül 2019 tarihinde Erzincan’da Mimar Sinan Mahallesi oturan 47 yaşındaki Ayşe 

Cebecioğlu isimli kadının, evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Cinayet şüphesiyle yapılan 

olay yeri incelemesinin ardından, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

 

16 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Sarmaşık köyünde 35 yaşındaki 

Ayten Kaya isimli kadının evinin ahırında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kaya’nın intihar 

ettiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

 


