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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, Yeni Yaşam, 
CNNTURK, TRT Haber, NTV, Habertürk, Fırat Haber Ajansı, ETHA, DHA, AA, İHA, Bianet, 
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 
 

Dominik Cumhuriyeti'nde 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 yitiren 

tüm kadınları saygı ve minnetle anıyoruz.  

 

Kadına karşı şiddetin tarihçesi oldukça eskilere dayanmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca, 

dünyanın dört bir yanında, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınlar, eril zihniyetin 

sürdürücüsü iktidarların hedefi olmuştur. Kadınlar, şiddetin her türlüsüne maruz kalmalarına 

karşın, eşitlik ve özgürlük mücadelelerinden asla vazgeçmemiş, tam aksine mücadelelerini her 

gün yaygınlaştırmıştır. 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 siyasetin tüm uygulamaları, kapitalizmin devam edebilmesi için kullanılan tüm araçlar, 

eşitsizlik, savaş ekonomisi, tekrar tekrar üretilen şiddeti meydana getirmektedir. Bunlara ek 

olarak tüm Dünya’nın mücadele ettiği covid19 salgını dolayısıyla şiddetin katlanarak artmasına 

ve kadınların daha fazla sömürülmesine sebep olmuştur. Normal zamanda bile kadına karşı 

şiddeti önleme mekanizmaları doğru düzgün işlemezken, kadınlar salgın nedeniyle aylarca 

kendisine şiddet uygulayan erkekle aynı evde kalmak zorunda kaldı. Kadınlar bu dönemde, 

şiddete daha çok maruz kaldı ancak seslerini dahi duyuramadılar. Olanak bulabilen bazı 

kadınlar, sosyal medya üzerinden yardım isteyebildi. Pandemi koşulları ağırlaşarak devam 

etmektedir. Bu dönemde şiddete maruz kalan kadınların kolay erişebileceği özel başvuru ve 

koruma mekanizmaları bir an önce geliştirilmelidir.  

 

Bu yıl da ne yazık ki, her gün ortalama üç kadın katledildi. Kadınlar boşanmak istedikleri eşleri, 

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

şiddete maruz kaldı veya öldürüldü. 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 hafif cezalar almaktadır. Yetkili polisler, 

çoğu vakalarda ev içi şiddeti ailenin özel durumu olarak ele almakta, gerekli yasal işlemleri 

yapmadan, kadına nasihat ederek onu şiddet ortamına geri göndermektedir. Taciz ve tecavüz 

faili kolluk güçleri ise adeta cezasızlık zırhı ile korunmaktadır. Zaynal Abarakov ve Musa 

Orhan bunun son örnekleri oldu. Her iki kişi kamuoyu vicdanında mahkum olurken, yargı 

süreçleri skandala dönüştü. 

 

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. Tüm bu 

durumlar yetmezmiş gibi 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 yapılmakta ve kaldırılması 

için her türlü girişimde bulunulmaktadır. Oysa 2011 yılında imzalanmış olan bu sözleşme 

Türkiye Anayasasındaki hükümlerle eş değerdir. Aile/ yuva dağıtmaktan ziyade kadını ve 

yaşamını koruyan birçok unsuru içermektedir. Sözleşmenin iptali yerine etkin olarak 



İHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
KASIM 2019 –KASIM 2020 ARASI (SON BİR YIL) KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU 

4 
 
 

 

uygulanması tartışılmalı, eldeki olanaklar bunun için kullanılmalıdır. Aksi halde her yıl ortaya 

çıkan bu vahim tablolar artmaya devam edecek, birçok kadın yaşamını yitirecektir.  

 

Paylaşacağımız bilançoda ayrıntılı olarak verdiğimiz, tespit edebildiğimiz verilere göre 25 

Kasım 2019- 25 Kasım 2020 tarihleri arasında, yani son bir yılda, aile içi ve toplumsal alanda 

gerçekleşen erkek şiddeti sonucu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 42 kadın 

katledilmiş ve 33 kadın ihtihar sonucu yaşamını yitirmiştir. 35 kadın ise şüpheli bir 

biçimde ölü olarak bulunmuştur. İnsan hakları derneği olarak yaptığımız bu tespitler 

Türkiye’nin sadece bir bölgesinde meydana gelmiş, kadın kimliği üzerinden gerçekleşmiş 

olayları yansıtmaktadır. Türkiye’nin genel tablosu ise elbette daha vahimdir. 

 

Biz kadınlar, her alana uzanan cinsiyetçiliğin ve eril zihniyetin yarattığı şiddet kültürüyle karşı 

karşıyayız. Buna son verilmesi için çağrı ve taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz: Devlet 

kadına karşı şiddeti önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğini, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak için politikalar üretmelidir. Cinsiyete 

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

ve caydırıcı cezalandırma yoluna gidilmeli ve cezasızlık politikalarından vazgeçilmelidir. 

 

Hatırlatmak isteriz ki; 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 dâhilinde 

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. 

 

Kadına yönelik şiddet politiktir!  

Kadına şiddete hayır diyoruz! 

 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ 

KADIN KOMİSYONU 
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BİLANÇO 
 

Kadın İntiharları 

İntihar 33 

Teşebbüs 1 

Aile İçi Şiddet 

Ölü 27 

Yaralı/Şiddet 39 

Cinsel Saldırı 3 

Toplumsal Alanda Şiddet 

Ölü 15 

Yaralı/Şiddet 10 

Cinsel Saldırı 16 

Kuşkulu Kadın Ölümleri 35 
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KATLEDİLEN KADINLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL VERİLER  
 

AİLE İÇİ VE TOPLUMSAL ALANDA CİNAYETLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER  
 

DİYARBAKIR : 9 

ANTEP  : 4 

MARAŞ  : 4 

ELAZIĞ  : 3  

AĞRI   : 3 

MARDİN  : 3 

BİNGÖL  : 2  

KARS   : 2  

URFA   : 2  

ERZURUM  : 2 

BATMAN  : 2 

VAN   : 1 

MUŞ   : 1  

ŞIRNAK  : 1  

MALATYA  : 1  

ARDAHAN  : 1 

IĞDIR  : 1  

  

  

 

CİNAYETLERİN GERÇEKLEŞME BİÇİMİ 
 

 

Aile içinde; 

 

19 kadın ateşli silahlarla, 5 kadın kesici-delici silahlarla, 2 kadın darp edilerek katledildi. 

 

13 kadın ateşli silahlarla, 10 kadın kesici-delici silahlarla ve 14 kadın darp edilerek ve 1 

kadın kaynar su ile yakılarak yaralandı. 

 

Toplumsal alanda; 

 

10 kadın ateşli silahlarla, 3 kadın kesici-delici silahlarla ve 2 kadın tespit edilemeyen bir 

şekilde katledildi. 

 

1 kadın ateşli silahlarla, 2 kadın kesici-delici silahlarla, 7 kadın darp edilerek yaralandı. 
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KUŞKULU KADIN ÖLÜMLERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER 
 

VAN   : 6 

DİYARBAKIR : 6 

MARDİN  : 5 

ANTEP  : 3 

MARAŞ  : 3 

ADIYAMAN  : 3 

URFA   : 2 

MALATYA  : 1 

DERSİM  : 2 

ŞIRNAK  : 1 

BATMAN  : 1 

HAKKARİ  : 1 

BİNGÖL  : 1 
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AYRINTILI VERİLER 
 

 

KADIN İNTİHARLARI 
 

Antep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan 33 yaşındaki Merve Kaçmış isimli 

kadının, 13 Ocak 2020 tarihinde Diyarbakır'da ziyarette ettiği ağabeyinin evinde intihar 

ettiği öğrenildi.  

 

20 Şubat 2020 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Gülay Elçi 

isimli kadının, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu öğrenildi. Kadının intihar ettiği ileri 

sürüldü.  

 

9 Mart 2020 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Kutlubey (Tinatê) Mahallesi'nde 

yaşayan Aygül A. isimli kadının, intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma 

kapsamında, Aygül A.’nın imam nikahlı eşi E.B.'nin olaya ilişkin ifadesine başvurulmak üzere 

karakola götürüldüğü belirtildi. 

 

9 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır’da Sevgi B. isimli kadının, evinde intihar ederek yaşamını 

son verdiği öğrenildi. 

 

6 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır merkez Sur ilçesi Tekkapı mevkiinde surlara çıkan Y.E. 

isimli genç kadının intihar girişiminde bulunduğu, ancak daha ikna edilerek çağrılan 

ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.  

 

14 Nisan 2020 tarihinde Bingöl’ün Kültür Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki Naziye Oğuz 

isimli kadının,  intihar ettiği iddia edildi. Oğuz’un, cansız bedeninin yaşadığı evde yakınları 

tarafından bulunduğu belirtildi. 

 

19 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde Şükran 

Dursun isimli kadının, yaşadığı apartmandaki evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği iddia 

edildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 

yaralı kadının, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

26 Nisan 2020 tarihinde Malatya’da 30 yaşındaki S.K. isimli kadın evinin çatısında kablo ile 

asılı halde bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

5 Mayıs 2020 tarihinde Diyarbakır’da 23 yaşındaki Figen Y.’nin evinde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Evli kadının intihar ettiği ileri sürüldü.  

 

8 Mayıs 2020 tarihinde Van'ın Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Ceren Atlı isimli 

genç kadının, akşam saatlerinde kendi evinde başından silahla vurulmuş halde bulunduğu 

öğrenildi. Kadının intihar ettiği ileri sürüldü. 

 

8 Mayıs 2020 tarihinde Ağrı’nın Hamur ilçesi Süleyman Kümbet köyüne bağlı Aşağı Yurt 

mezrasında yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ceylan Akpolat, evinde kendini asarak intihar ettiği 
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ileri sürüldü. Akpolat’ın aile içi şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle 5 Mayıs’ta İlçe Jandarma 

Karakolu’na başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi.  

 

15 Mayıs 2020 tarihinde Batman’da Aydınlıkevler Mahallesi’nde ailesi ile ikamet eden 20 

yaşındaki Neslihan Çalar isimli kadının, ateşli silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerine 

çağrılan sağlık ekiplerinin Çalar’a ilk müdahalede bulunduğu, ancak olay yerinde yaşamını 

yitirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Olaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldığı 

öğrenildi. 

 

19 Mayıs 2020 tarihinde Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Kara Halit (Qerexalta Jêrê) 

köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Pakize Öztaş isimli kadının, intihar ederek 

yaşamına son verdiği öğrenildi. Öztaş’ın eşi tarafından sistematik şiddet maruz kaldığı 

belirtildi.  

 

26 Mayıs 2020 tarihinde Ağrı Merkeze bağlı Dönerdere köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 

Güzel Koçyiğit isimli kadının, evinde yaşamına son verdiği iddia edildi. Olay sonrası 

Koçyiğit’in eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

29 Mayıs 2020 tarihinde Urfa’da 30 yaşındaki G.T. isimli kadının evinde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Kadının intihar ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

31 Mayıs 2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde 55 yaşındaki Zehra Yalçın isimli 

kadının, silahla intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.   

 

1 Haziran 2020 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi’nde yaşayan 33 

yaşındaki Sebahat Oral isimli kadının, intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.  

 

11 Haziran 2020 tarihinde Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazi köyünde yaşayan 21 

yaşındaki Kübra Taşdemir'in öğlen saatlerinde yaylada kaldıkları çadırda asılı bulunduğu iddia 

edildi. Bir yıllık evli olan Taşdemir'in cenazesi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince 

alınarak, otopsi için Erzurum’a götürüldü.   

 

19 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde lise öğrencesi S. K.’nın 

yaşadığı evin 9’uncu katından atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerine çağrılan sağlık 

ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaya’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

24 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin Hematoloji 

bölümünde çalışan hemşire Bedia Menteşe’nin, sabah saat 05.00 sıralarında 6’ncı kattan aşağı 

atlayarak intihar ettiği öğrenildi. 

 

26 Haziran 2020 tarihinde Urfa’nın Harran ilçesinde 35 yaşındaki H.K. isimli kadının, evde 

asılı halde bulunduğu ve intihar ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak (Hamduna) köyünde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er 

isimli kadının, M.O isimli bir uzman çavuş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. 

16 Temmuz 2020 tarihinde intihar girişiminde bulunan kadının, hastaneye götürülerek tedavi 

altına alındığı ve 18 Ağustos 2020 tarihinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
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28 Temmuz 2020 tarihinde Mardin'de 18 yaşındaki Berfin A. isimli kadının, evinde silahla 

vurulmuş şekilde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kadının intihar ettiği iddia edilirken, olay ile 

ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

 

12 Ağustos 2020 tarihinde Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 

40 yaşındaki Perihan Pekgöz isimli kadının, intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.  

 

17 Ağustos 2020 tarihinde Urfa’nın Eyyubiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesinde 

yaşayan 31 yaşındaki ve 5 çocuk annesi Della Alpak isimli kadının, evinin 2. katından atlayarak 

intihar ettiği iddia edildi. Hayatını kaybeden kadının, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.   

 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki ve 1 çocuk annesi Fadile Asan isimli 

kadının, 15 Ağustos 2020 tarihinde intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. 

 

20 Ağustos 2020 tarihinde Van’ın Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi’nde yaşayan 37 

yaşındaki ve 4 çocuk annesi Pınar A. isimli kadının, öğlen saatlerinde yaşadığı evin önünde 

bulunan tandır evinde intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. 2 aylık hamile olan kadının 

cenazesi otopsi işlemleri için Erciş Devlet Hastanesi’ne götürülürken, Erciş Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

 

24 Ağustos 2020 tarihinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarıtütek köyünde yaşayan 

üniversite hazırlık öğrencisi Hüsna Yıldız isimli kadının, intihar ederek yaşamına son verdiği 

öğrenildi. 

 

26 Ağustos 2020 tarihinde Antep’te Emine Bozdoğan isimli kadının evde ilaç içerek intihar 

ettiği öğrenildi. Eve geldiğinde intihar eden eşini gören 32 yaşındaki Hakan Sözlü de tabanca 

ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. 

 

9 Eylül 2020 tarihinde Batman’da 42 yaşındaki S.K. isimli kadının, evinde silahla intihar 

ettiği iddia edilerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

  

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kazandağı (Mala Elike) Mahallesi’nde yaşayan Zehra Eken isimli 

kadının, 10 Eylül 2020 tarihinde akşam saatlerinde ateşli silahla intihar ettiği iddia edildi. 

Eken’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır’a götürüldü. 

 

6 Ekim 2020 tarihinde Antep’te yaşayan 39 yaşında ve 5 çocuk annesi Rabia Y. isimli 

kadının, evinde kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.  

 

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki 

Adule Kardaş isimli kadının, 9 Ekim 2020 tarihinde ikamet ettiği evin üst katında inşaat 

halinde bulunan odada kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

 

19 Ekim 2020 tarihinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde bulunan 

bir apartmanın son katında kız kardeşi ile birlikte yaşan 69 yaşındaki Şeymanur Ç. isimli 

kadının, kapının üzerinde geçen doğalgaz borusuna kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 
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19 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya mahallesinde 

yaşayan 23 yaşındaki Cennet Ortaç isimli kadının, yedinci kattan atlayarak intihar girişiminde 

bulunduğu ve olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmayarak yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 

AİLE İÇİ ŞİDDET 
 
23 Kasım 2019 tarihinde Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesinde 21 yaşındaki 

F.Ö. isimli şahsın, tartıştığı annesi G.Ö.’yü pompalı tüfekle ateş ettiği, açılan ateş sonucunda 

kadının sağ bacağından yaralandığı ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Şahsın, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

23 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da İ.D. isimli şahsın, bir akaryakıt istasyonunda eşi 

Y.D. ve komşusu A.G.’ye tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı öğrenildi. Yaralıların 

hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı, saldırgan şahsın ise kaçtığı öğrenildi.  

 

6 Aralık 2019 tarihinde Elazığ'da 36 yaşındaki T.H. isimli şahsın, araç içinde dini nikahlı eşi 

37 yaşındaki B.B. isimli kadını karnından ve sırtından bıçakladıktan sonra yol kenarında 

bıraktığı öğrenildi. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı kadının hastaneye 

götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı 

belirtildi. 

15 Aralık 2019 tarihinde Elazığ'da F.G. isimli şahsın, tartıştığı annesi 58 yaşındaki Handan 

G.’yi darp ettiği öğrenildi. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan yaralı kadının hastaneye 

götürülerek tedavi altına alındığı, saldırgan F.G.'nin ise tutuklandığı öğrenildi. 

1 Ocak 2020 tarihinde Iğdır'da 29 yaşındaki Umut A. isimli şahsın, 24 yaşındaki eşi ve 1 

çocuk annesi Ebru A.'yı silahla ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Şahsın aynı silahla göğsüne 

ateş ederek intihar girişinde bulunduğu, ancak yaralı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

 

2 Ocak 2020 tarihinde Adıyaman’da M.S.K. isimli şahsın, 29 yaşındaki eski eşi E.B.’yi 

çocuklarının önünde darp ederek yaraladığı öğrenildi. Yaralı kadının hastaneye götürülerek 

tedavi altına alındığı, saldırgan şahsın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.  

 

11 Ocak 2020 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde R.G. isimli şahsın tartıştığı iki kızını 

silahla yaraladığı, yaralı kadınlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve diğer kadının 

yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

14 Ocak 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Kayapınar ilçesinde G.D. isimli şahsın, 

tartıştığı eşi Melike Demirok’u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Şahsın, olayın ardında kaçtığı 

belirtildi.   

 

15 Ocak 2020 tarihinde Van’da E.C. isimli şahsın, evde eşi F.C.’yi silahla yaraladığı 

öğrenildi. Omuzundan vurularak yaralanan kadının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı 

öğrenildi.  
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15 Ocak 2020 tarihinde Antep’te G.A. isimli şahsın ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaraladığı, 

ardından da sıvı temizlik maddesi içerek intihar ettiği öğrenildi.  

 

28 Ocak 2020 tarihinde Bingöl’de köy korucusu olan Ahmet Tümen isimli şahsın, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Fatma Tümen’i ateş ederek öldürdüğü ve aynı silahla intihar ettiği 

öğrenildi.  

 

30 Ocak 2020 tarihinde Antep’te 32 yaşındaki Yunus M. isimli şahsın, boşanma kararı 

üzerine babaevine dönen 23 yaşındaki ve 2 çocuk annesi eşi Sibel M.'yi tabancayla vurarak ağır 

yaraladığı öğrenildi.  

 

15 Şubat 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Antep’te Mustafa P. isimli bir şahsın, boşandığı 2 çocuk annesi 23 yaşındaki N.P. isimli kadını 

darp ettiği, ardından cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. N.P.’nin 14 yaşında zorla evlendirildi 

ve yıllarca sistematik şiddet gördüğü öğrenildi.  

 

26 Şubat 2020 tarihinde Antep’te A.E. isimli şahsın, tartıştığı eşi Hayriye E.’yi döverek 

öldürdüğü öğrenildi.  

 

26 Şubat 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Antep’te B.Y. isimli şahsın, kendisinden ayrılmak isteyen 21 yaşındaki eşi D.Y.’yi av tüfeğiyle 

vurarak ağır yaraladığı öğrenildi. Sağ gözünü kaybeden ve sol gözünde de görme kaybı oluşan 

kadının, 21 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 

 

6 Mart 2020 tarihinde Antep’te S.Y. isimli şahsın, 29 yaşındaki eşi Maşide Y.’yi bıçaklayarak 

öldürdüğü öğrenildi.  

 

12 Mart 2020 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Sümer (Deywan) kırsal 

mahallesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen F. Bozdemir isimli şahsın, akşam saatlerinde 

birlikte yaşadığı annesi Latife Bozdemir ile babası Şeyhmus Bozdemir’e saldırıda bulunduğu 

öğrenildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne Bozdemir’in hayatını 

kaybettiğini belirledi.  Dargeçit Devlet Hastanesi’ne ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk 

edilen yaralı baba Bozdemir ise, tedavisinin ardından taburcu edildi. F. Bozdemir’in ise 

jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

23 Mart 2020 tarihinde Kars’ta K.K. isimli şahsın, evde silahla ateş ederek vurduğu kızı 

S.İ’nin yaşamını yitirdiği, eşinin L.K.’nin ise ağır yaralandığı öğrenildi.  

 

23 Mart 2020 tarihinde Antep’te 42 yaşındaki A.G. isimli şahsın, tartıştığı kuzeninin eşi 53 

yaşındaki Safiye G. isimli kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi.  

 

5 Nisan 2020 tarihinde Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce köyünde L.L. isimli 

şahsın, eşi ve 3 çocuk annesi G.L. isimli kadını silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Şahıs 

gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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28 Nisan 2020 tarihinde Malatya’da 42 yaşındaki A.K. isimli şahsın 82 yaşındaki annesi F.K., 

37 yaşındaki yengesi F.K. ve 39 yaşındaki erkek kardeşi K.K.’yi tabancayla vurarak yaraladığı 

öğrenildi.  

 

20 Mayıs 2020 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır 

Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, sağlık çalışanı üyeleri Muazzez Balsak’ın 

boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Balsak tarafından çalıştığı hastanede fiziki ve 

psikolojik şiddete maruz kaldığı duyuruldu.  

 

29 Mayıs 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Muradiye 

Mahallesi 187’nci Sokak’ta yaşayan Nurcan Polat isimli kadının,  Ceza İnfaz Yasası'nda 

yapılan değişiklikle cezaevinden tahliye edilen eşi H.P.’nin gerçekleştirdiği saldırı sonucu 

yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı 

öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinden kaçan H.P.’nin 1 Haziran 2020 

tarihinde yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.  

 

5 Haziran 2020 tarihinde Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Emmun Ateş 

isimli kadının, 6 yıldır evli olduğu 32 yaşındaki Turgut Ateş tarafından 45 dakika boyunca 

dövülerek boğazından ve yüzünden bıçaklandığı, yaralanan kadının vücuduna 100’den fazla 

dikiş atıldığı öğrenildi.   

 

10 Haziran 2020 tarihinde Elazığ’da 40 yaşındaki Ali A. isimli şahsın, boşanma aşamasında 

olduğu 3 çocuk annesi 34 yaşındaki eşi Aslıhan A.’nın boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi. 

Kayınvalidesi Ş.B.’yi ise bacağından bıçakladığı öğrenildi.  

 

13 Haziran 2020 tarihinde Maraş’ın Elbistan ilçesinde boşandığı eşi Fırat G. ile eşi Hüseyin 

Ş.’nin kavgasını ayırmaya çalışan Edanur Ş.’nin, eşi Hüseyin Ş. tarafından bıçaklanarak 

öldürüldüğü öğrenildi. Hüseyin Ş.’nin tutuklandığı, kavgada yaralanan Fırat G.’nin ise 

hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.    

 

17 Haziran 2020 tarihinde Elazığ’da 63 yaşındaki Mikail K. isimli şahsın, kendisiyle 

görüşmek istemeyen 20 yaşındaki kızı Merve K.’yi ateşli silahla vurarak katletti. Merve K.’yi 

vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Mikail K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merve K.’nın babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın 

Ergani ilçesinde yaşadığı ve gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldiği belirtildi.   

 

22 Haziran 2020 tarihinde Urfa’da H.Ç. isimli şahsın, dini nikahlı eşi Aynur A.’yı ve kadının 

babası Hacı A.’yı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi. 

 

1 Temmuz 2020 tarihinde Batman’da K.Ç. isimli şahsın, eşi olan B.Ç. isimli kadını ile 

kadının babası M.A. ve erkek kardeşi K.A.’yı bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Saldırgan 

şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına 

alındığı öğrenildi. 

 

6 Temmuz 2020 tarihinde Bingöl’de Osman Topal isimli şahsın, 27 yaşındaki eşi Zeynep 

Topal isimli kadını ateşli silahla vurarak öldürüldüğü öğrenildi. Zeynep Topal’ın bir süre önce 

kocasından kaçarak İstanbul’a gittiği ve karakola başvurunca sığınma evine yerleştirildiği, 
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ancak Osman Topal’ın bir hafta önce İstanbul’a giderek kadını Bingöl’e geri götürdüğü, 6 

Temmuz’da sokakta kavga ederken silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayet işleyen şahsın, 

olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

12 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Antep’te S.Y. isimli kadının, eşinden sistematik olarak şiddet gördüğü şikayetiyle polise 

başvurduğu öğrenildi.  

 

15 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Urfa’da Z.T. isimli kadının, dini nikahlı olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen eşi tarafından 

darp edildiği ve yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

18 Temmuz 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Mahallesi’nde aile 

fertleri arasında arazi ve inşa edilen ev anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya 

dönüşmesi sonucu Mahmut Karaaslan isimli şahsın, eski eşi 61 yaşındaki Hamdiye Şık isimli 

kadını ve 26 yaşındaki oğlu Kadri Karaaslan’ı ateşli silahlı vurarak öldürdüğü ve çocukları 

Murat Karaaslan, Mehmet ve eşi Bahar Karaaslan’ı ise yaralandığı öğrenildi.  

 

20 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı (Qêranlî) köyünde 6 çocuk annesi Fatma Altınmakas 

isimli kadının, evli olduğu Kazım Altınmakas isimli şahıs tarafından öldürüldüğü ve şahsın 

cinayetin ardından gözaltına alınarak “Kasten öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi. Fatma 

Altınmakas’ın öldürülmeden önce, eşinin kardeşi tarafından sistematik bir şekilde cinsel 

saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Fatma Altınmakas’ın 12 Temmuz’da eşi ile birlikte Malazgirt 

Jandarma Karakolu’na giderek, eşinin kardeşi S.A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını 

belirterek şikayetçi olduğu, şikayet üzerine S.A.’nın gözaltına alındığı ve iki gün sonra serbest 

bırakıldığı ve S.A.’nın serbest bırakıldığı gün Fatma Altınmakas’ın öldürüldüğü belirtildi. 

 

22 Temmuz 2020 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre 

Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Mücella Demir isimli kadının, cezaevi firarisi olduğu 

belirtilen evli olduğu şahıs tarafından ateşli silahla vurularak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı 

hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

22 Temmuz 2020 tarihinde Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Muhammed K. isimli şahsın, 

tartıştığı 30 yaşındaki eşi F.K. isimli kadını, vücudunun çeşitli yerlerini birden çok kez 

bıçaklanarak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı kadının hastaneye götürülerek tedavi altına 

alındığı ve saldırgan şahsın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan S.E. isimli kadının, eşi olan 

Hasan E. isimli şahıs tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi. 2 Ağustos 2020 

tarihinde sosyal medyada yayınlanan şiddet görüntülerinde, yerde baygın halde görülen 

kadının fiziki şiddetine maruz kaldığı görülüyor. Görüntünün devamında şiddeti engellemeye 

çalışan 3 kız çocuğu da Hasan E.’nin şiddetine maruz kalıyor. Saldırgan şahıs Hasan E.’nin 3 

Ağustos 2020 tarihinde jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Karlıova Emniyet 

Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede hakkında uzaklaştırma kararı 

verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/van
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2 Ağustos 2020 tarihinde Maraş’ta 38 yaşındaki Ali Yavuz isimli şahsın, boşanma 

aşamasında olduğu 28 yaşındaki Sevgi Yavuz isimli kadını tüfekle vurarak öldürdüğü ve 

kadının annesi D.D.’yi de tüfeğin dipçiğiyle döverek yaraladığı öğrenildi. 

  

5 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır’da 21 yaşındaki D.A. isimli kadının, evli olduğu D.A. 

isimli şahıs tarafından ateşli silahla vurularak ağır yaralandığı ve Dicle Üniversitesi Tıp 

Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahsın kadını vurduktan sonra, 

cinayete intihar süsü vermek isteği belirtildi.  

 

5 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır’da 39 yaşındaki S.P. isimli kadının, evli olduğu Z.P. 

isimli şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığı ve Dicle Üniversitesi Tıp Hastanesine 

götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.  

 

5 Ağustos 2020 tarihinde Bingöl’de 46 yaşındaki H.E. isimli şahsın, görme kaybı bulunan 

eşi S.E. isimli kadını ve 3 kız çocuğunu döverek darp ettiği öğrenildi.  

 

7 Ağustos 2020 tarihinde Maraş’ta 57 yaşındaki D.M. isimli şahsın, arazi anlaşmazlığı 

üzerine çıkan tartışmada, 29 yaşındaki oğlu Adem M. ile oğlunun 30 yaşındaki eşi Meryem M. 

isimli kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi.  

 

9 Ağustos 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Hasan Mensur G. isimli şahsın, evli olduğu Z.G. 

isimli hamile kadını aylarca eve kapatarak işkence ve kötü muamele bulunduğu, fiziksel şiddet 

uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bir ay önce fenalaşarak Dicle 

Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Z.G.’nin 30 kiloya düştüğü, tüberküloz (verem) ve zatürre 

olduğu belirtildi.  Şikayet üzerine gözaltına alınan ve savcılıkça ifadesi alınan şahsın ‘30 günlük 

uzaklaştırma’ cezası verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.  

 

14 Ağustos 2020 tarihinde Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi’nde 

Y.O isimli şahsın, eşi E.O. isimli kadını sokak ortasından darp ederek zorla bir araca bindirmeye 

çalıştığı, daha sonra yanında bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi. 

14 Ağustos 2020 tarihinde Malatya’da Erdem K. isimli şahsın, boşanma aşamasında olduğu 

23 yaşındaki eşi Kader K. isimli kadını tabancayla vurarak yaraladığı öğrenildi. Yaralı olarak 

hastaneye götürülen kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.   

16 Ağustos 2020 tarihinde Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde Salih 

Parçin isimli şahsın, eşi ve çocuklarının olduğu eve yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı 

sonucunda, şahsın 16 yaşındaki kızı R. Parçin ile eşi Süreyya Parçin isimli kadının isabet eden 

kurşunlar nedeniyle ağır yaralandığı ve Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına 

alındığı öğrenildi.  

 

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki 

Nurbari Mihrican (19) isimli bir kadının, 25 Ağustos 2020 tarihinde ağabeyi olan 29 yaşındaki 

Salih Mihrican isimli şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Ceylanpınar 

Devlet Hastanesinde kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren kadının, bu 

yıl girdiği YKS-2020 sınavında yüksek puan aldığı ve Tıp Fakültesine gitmeye hazırlandığı 

belirtildi.  
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25 Ağustos 2020 tarihinde Batman’da 21 yaşındaki Ebru Tekin isimli kadının, boşanmak 

istediği şahıs tarafından sokak ortasında ateşli silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırı 

anının kamera kayıtlarına yansıdığı görüldü.  

 

26 Ağustos 2020 tarihinde Antep’in Şahinbey ilçesinde 22 yaşındaki Ayşe A. isimli kadının, 

çıkan tartışmada eşi Hasan A. isimli şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez 

bıçaklanarak ağır yaraladığı ve yaralı olarak hastaneye götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şahsın polis tarafından yakalandığı ve olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldığı öğrenildi.  

 

27 Ağustos 2020 tarihinde Antep’in Şahinbey ilçesi 2 çocuk annesi Fatma Betül İ. İsimli 

kadının, bulunduğu eve zorla giren cezaevinden yeni çıkan ve hakkında uzaklaştırma kararı 

bulunan eşi M.İ. tarafından feci şekilde darp edildiği öğrenildi. Kadının evin penceresinden 

atılmaya çalışıldığı fiziksel saldırıda, çocuklarının da aynı ortamda bulunduğu belirtilirken, 

saldırganın kadının telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.  

 

28 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 

yaşayan 29 yaşındaki Remziye Yoldaş isimli kadının, evli olduğu cezaevi firarisi 31 yaşındaki 

Veysi Yoldaş isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. 

 

17 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi’nde 35 yaşındaki 

Sevda Y. isimli kadının, ayrı yaşadığı 40 yaşındaki S.Y. isimli şahsın bıçaklı saldırısı sonucu 

ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralı kadının vücuduna 

çok sayıda bıçak darbesi aldığı tespit edilirken, saldırgan şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. 

 

17 Eylül 2020 tarihinde Urfa’da R.Ç. isimli şahsın, 35 yaşındaki eşi N.Ç. isimli kadına ve 5, 

7, 9 yaşlarındaki 3 çocuğuna sopa ve kemerle fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi. İhbar üzerine 

gözaltına alınan şahsın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklandığı öğrenildi.  

 

21 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 4 çocuk 

annesi Esengül Y. isimli kadının, hakkında 3 uzaklaştırma kararı ve 8 şikayet bulunan eski eşi 

Murat Ç. isimli şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi. 4 bıçak darbesiyle 

yaralanan kadının tedavi altına alındığı belirtildi. Olay yerinden kaçan saldırgan şahsın, 26 

Eylül 2020 tarihinde merkez Sur ilçesindeki evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına 

alındığı öğrenildi. 

 

3 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ç.K. 

isimli şahsın, kahvaltı ettikleri sırada çıkan tartışmada masadaki kaynar su dolu çaydanlığı 

fırlatması üzerine, eşi F.K. isimli kadın ile kızı A.N.K. yaralandığı öğrenildi. Vücutlarında 

yanıklar oluşan anne ve kızının, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındığı ve saldırgan şahsın 

ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.  

7 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Urfa'da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen dini nikahlı 2 

kadınla evli olan 28 yaşındaki İlyas Arık isimli şahsın, evin çatısına kurduğu barakada 40 

günlük hamile Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej isimli kadına 5 gün boyunca fiziksel 
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şiddet uyguladığı öğrenildi. Ellerinin bağlanması, sopa ve zincirle dövülmesi ve kerpetenle 

tırnaklarını çekilmesi gibi insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığı öğrenilen kadının ağır 

yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı, polis tarafından yakalanan şahsın ise 

sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi. 

 

22 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 24 yaşındaki Melek Aslan isimli 

kadının, 20 yaşındaki erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı 

sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan 

Aslan’ın 1 ay önce şiddet gördüğü eski erkek arkadaşı Orhan V. hakkında koruma ve 

uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Aydın’ın erkek kardeşi Mustafa Aslan ve cinayetin 

azmettiricisi suçlamasıyla Orhan V. isimli şahsın tutuklandığı öğrenildi. 

 

28 Ekim 2020 tarihinde Batman'da yaşayan 46 yaşında ve 4 çocuk annesi Zahide A. isimli 

kadının, 4 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.A. tarafından sokak ortasında saldırıya maruz kalarak darp 

edildiği öğrenildi. 

31 Ekim 2020 tarihinde Maraş’ın Elbistan ilçesi 61 yaşındaki Cuma Söğütlü isimli şahsın, 

henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 52 yaşındaki eşi Nuran Söğütlü isimli kadının 

tabancayla vurarak öldürdüğü, cinayetin ardından da intihar ettiği öğrenildi.  

 

TOPLUMSAL ALANDA ŞİDDET 
 

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

Batman Adliyesi'nde bir kadın avukatın mini etekli fotoğrafının erkek bir avukat tarafından 

gizlice çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edildi. Konu ile ilgili Batman Barosu’na 

bağlı kadın avukatlar tarafından yapılan basın açıklamasında "Baromuza mensup bir erkek 

avukat tarafından mini etek giyen bir kadın meslektaşımızın fotoğrafının çekilerek, iletişim 

gruplarında paylaşıldığı iddia edilmektedir. Biz kadın avukatlar olarak bu iddia karşısında 

sessiz kalmıyoruz ve rahatsızlığımızı bildiriyoruz. " dedi. 

7 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Diyarbakır’da B.G. takma ismiyle bir kadının, twitter hesabı üzerinden sendika müdürü olan 

Y.M.’nin kendisine cinsel saldırı ve ölüm tehdidinde bulunduğu yönünde iddialarda bulundu. 

B.G.’nin söz konusu iddiaları kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 

7 Aralık 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Devrim Nadir 

Özen, şu beyanlarda bulundu: Ben şu anda yaşadığı  (size bildirmiş olduğum) adreste ikamet 

etmekteyim. Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Dün gece saat 23.00-24.00 civarında evime 

yakın olan Karanfil Kız Apartında kalan kız arkadaşım M.’i bırakıp eve doğru gittim. Ben 

gittikten sonra Karanfil Kız Apart Yönetimi, M.’i yönetime çağırıp Apart’ın önünde onunla 

yürümemin ve orada durup sohbet etmemizin “mahalle”yi rahatsız ettiğini, apart bekçisine 

bazı şahısların “bir daha olursa linç ederiz, günlerini gösteririz.” demişler. Daha sonra M. 

bekçinin diğer apart sakinlerine asılsız, ipe sarmaz iftiralarda bulunduğunu öğreniyor. Sonra 

M. beni arayıp kendisi de bekçi ile konuşmak için aşağı inmiş. Ben de beni aradığından dolayı 

oraya gittim. Bekçi konuşma esnasında M.’in üstüne yürümüş. Sonrasında bekçi kapıdan beni 
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görüp dışarı çıktı. Yanına gidip kendisine “başkalarına söylediklerinizi bana da söyleyin bir de 

ben duyayım” dedim. Tehdit edenlerin isimlerini vermesini, vermezse kendilerinden şikâyetçi 

olacağımı söyledim. Kendisi “bana gel o zaman” dedi. Beni 20 metre ötede duran yaklaşık 25 

kişilik bir grubun yanına götürdü. Bunlar çember sakallı, takkeli, 20-30 arası kişilerdi. Bunlar 

etrafımı sardılar. Bu arada gruptan birkaç kişi bana  “Burası bizim mahallemiz, burada böyle 

şeyler olmaz. Siz öğrencilerin hepsi ahlaksızsınız. Fuhuş yaparsınız. Adiler, şerefsizler” gibi 

hakaretler ettiler. Büyükleri olduğunu düşündüğüm beş kişi beni kolumdan tutup o grubun biraz 

uzağına götürdüler. Aralarından ikisi “biz sizi gördük, bundan sonra buraya birlikte 

gelmeyeceksiniz. Gelirseniz bu sefer uyarmayız. Elimizle düzeltiriz, sizi adam ederiz.” dediler. 

Ben sonra oradan uzaklaştım. Kız arkadaşımın yanına gittim. Dışarıdaydı. Ağlıyordu. 

Korkmuştu. Kendisine sakin olmasını ve yukarı çıkmasını söyledim. Ben gittikten sonra bekçi 

kız arkadaşımın sırtına dokunup “hadi canım” gibi tacizvari hareket etmiş. Kız arkadaşım 

“bana dokunamazsın” diye bağırınca o gruptan bir şahıs kız arkadaşıma “isterse sana 

dokunur, sana dokunan dokunmuş” deyip imalı hakaretlerde bulunmuş. Yaşananlardan dolayı 

kendim ve kız arkadaşımın hayatından endişe duymaktayım. Yukarıda ayrıntısı ile anlattığım 

üzere bana ve arkadaşıma hakaret ve tehditlerde bulunan şahıslarda şikâyetçiyim. 

Derneğinizden bu konuda hukuki destekte bulunmasını talep ediyorum.” 

26 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde Deniz K. isimli 

kadının, saat 20.00 sıralarında ve kucağında 1,5 yaşındaki bebeği bulunduğu sırada uğradığı 

silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Deniz K.’nın bebeğinin devlet korumasına alındığı 

belirtildi.  

 

8 Ocak 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 23 yaşındaki İ.Y. isimli kadının, 2017 yılından bu yana 

Abdulkadir K. isimli şahsın cinsel saldırısına ve şiddetine maruz kaldığı ve konu ile ilgili 

savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Şahsın, yurt dışına kaçtığı öğrenildi.  

 

15 Ocak 2020 tarihinde Mardin’de yaşayan 28 yaşındaki Şehriban Ç.’nin evinde darp edilmesi 

sonucu yaralanmış olarak bulunduğu ve götürüldüğü hastanede kurtarılmayarak yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. Kadının, sevgilisi olduğu belirtilen şahıs tarafından öldürüldüğü öğrenildi. 

 

2 Mart 2020 tarihinde Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahallede B.A isimli kadının, bir şahıs 

tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Şahsın ardından da, kadının yanında bulunan kadın arkadaşı 

M.E’yi de darp ettiği öğrenildi. Yaralanan 2 kadının hastaneye götürülerek tedavi altına 

alındığı, saldırgan şahsın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

17 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 65 yaşındaki Selahattin 

Özkahraman, eşi Güzel Özkahraman ve hamile kızı Suriye Özkahraman ile birlikte gittiği 

tarladan eve dönmek istedikleri sırada, E.Y. ve 5 kişinin silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi. 

Saldırı sonucu Özkahraman ve hamile kızının yaşamını yitirdiği, eşi Güzel Özkahraman ise 

yara almadan kurtulduğu öğrenildi.  

 

22 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesindeki TOKİ sosyal 

konutlarında ikamet eden Dilek Kaya isimli kadının, erkek arkadaşı olduğu belirtilen 

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üst Komutanlığı’nda görevli 29 yaşındaki Astsubay Y.Ç. tarafından 
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silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı. Y.Ç.’nin kendini 

yaraladığı gerekçesiyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı, 

ardından da tutuklandığı öğrenildi. Öldürülen Dilek Kaya’nın kardeşi Mutlu Kaya da, erkek 

arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, 

uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başladı.  

 

2 Nisan 2020 tarihinde Urfa’da A.E. isimli şahsın, birlikte yaşadığı Suriye vatandaşı sevgilisi 

R.S.’yi sokakta darp ettiği ve silahla yaraladığı öğrenildi.  

 

16 Nisan 2020 tarihinde Van İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesinde yaşayan 25 

yaşındaki N.A. isimli kadının, evinde ateş edilerek öldürüldüğü öğrenildi. Silah seslerinin 

duyulması üzerine komşuları tarafından haber verilen ve olay yerine çağrılan sağlık ve polis 

ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili herhangi bir gözaltının olmadığı 

belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

 

21 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki zihinsel engelli S.Ö. isimli kadının, 

karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Ergani Devlet Hastanesi’nde 8 buçuk aylık hamile olduğu 

ortaya çıktı. Konuşma, işitme ve zihinsel engelli olan kadının tecavüze uğramış olma ihtimali 

üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

7 Mayıs 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Dersim’de market zincirinde şube müdürü Y.K. isimli şahsın, markette çalışan bir kadına cinsel 

saldırıda bulunduğu öğrenildi.  

 

9 Mayıs 2020 tarihinde Erzurum'un Palandöken ilçesinde uzman çavuşluktan ihraç edilen 

41 yaşındaki Mükremin T. isimli şahsın, 2 ay önce ayrıldığı eşinin kız kardeşi 29 yaşındaki 

Hülya Ö. ve bacanağı Fatih Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. 

 

17 Mayıs 2020 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk 

annesi 25 yaşındaki Canan Nergiz’in öldürüldüğü öğrenildi. Nergiz'in kim ya da kimler 

tarafından öldürüldüğü öğrenilemezken, Nergiz'in eşinin kardeşleri Y. Nergiz ve N. Nergiz'in 

gözaltına alındığı öğrenildi.  

 

20 Mayıs 2020 tarihinde Ağrı'ın Sarıkamış ilçesi Köroğlu köyünde arazi anlaşmazlığı sonucu 

çıkan kavgada Engin Y. isimli şahsın, 35 yaşındaki Sema Aslan'ı tabanca ile vururak öldürdüğü 

öğrenildi. Engin Y.'nin,"kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği 

öğrenildi. 

 

15 Haziran 2020 tarihinde Ağrı’da 40 yaşındaki İ.T. isimli şahsın, 85 yaşındaki N.D. isimli 

kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve kadını merdivenlerden iterek ayağını kırmasına sebep 

olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın, 15 yaşındaki S.K. isimli bir çocuğa 

cinsel istismarda bulunduğu açıklandı. Şahsın, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından daha önce 

cezaevinde kaldığı belirtildi.  
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29 Haziran 2020 tarihinde Maraş’ta 63 yaşındaki K.B. isimli şahsın, karşı komşuları 26 

yaşındaki H.K. isimli kadına ve 60 yaşındaki eşi N.K.’ye satırlı saldırıda bulunduğu, yaralanan 

çiftin hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. 

 

16 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Dersim'in Nazimiye ilçesinde, kadınlara hakaret ederken çektikleri görüntüler sosyal medyaya 

yansıyan 3 polis ve bir imam hakkında idari soruşturma başlatıldı. Tepkiye neden olan 

görüntüler üzerine söz konusu kişilerin, “vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve 

davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Tunceli 

Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Nazımiye ilçemizde görev 

yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan 

ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu, çeken ve 

yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında 

görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu 

kamuoyunun bilgisine sunulur.”  

 

16 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak (Hamduna) köyünde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er 

isimli kadının, Musa Orhan isimli bir uzman çavuş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı 

öğrenildi. Kadının intihar girişiminde bulunduğu ve yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi 

altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan uzman çavuş M.O.’nun savcılık ifadesinin ardından 

"nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne 

sevk edildiği, ancak yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakıldığı 

öğrenildi. 16 Temmuz 2020 tarihinde intihar girişiminde bulunan kadının, hastaneye 

götürülerek tedavi altına alındığı ve 18 Ağustos 2020 tarihinde kurtarılamayarak yaşamını 

yitirdiği öğrenildi.  

İstanbul’dan Kars’a ev almak için giden ve 1 haftadır kayıp olan 45 yaşındaki Figen Karadağ 

isimli kadının ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ’ın 18 Temmuz 2020 tarihinde Kars’a bağlı 

Cumhuriyet köyünde bulunan sulama kanalının yanındaki kuyuda ölü olarak bulundukları 

öğrenildi. Cinayetin K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.   

18 Temmuz 2020 tarihinde Mardin’de yaşayan D.K. isimli kadının, HDP milletvekili T.Ç. 

tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladığı öğrenildi. Olayın 2018 yılında 

gerçekleştiği belirtilirken, T.Ç.’nin partisinden ihraç edildiği öğrenildi. 

29 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 

Van’da 21 yaşındaki H.T. isimli kadının, B.D. isimli şahıs tarafından 17 yaşından beri sözlü 

ve dijital cinsel tacize maruz kaldığı şikayeti ile karakola başvuruda bulunduğu öğrenildi. 

31 Temmuz 2020 tarihinde Mardin’de S.Ç. isimli şahsın, H.C. isimli kadını darp ettiği ve 

darp edilen kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım talebinde bulunduğu 

öğrenildi.  

15 Ağustos 2020 tarihinde Dersim’de 21 yaşındaki Z.Y. isimli kadının, yolcu olarak bindiği 

taksinin şoförü İ.P. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ve olayın ardından şikayetçi olduğu 

öğrenildi. Şikayet üzerine, taksi şoförünün gözaltına alındığı belirtildi. 
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17 Ağustos 2020 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde iki aile 

arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki Hüsna Işık isimli kadının, üzerine sürülen aracın çarpması 

sonucu ağır yaralandığı ve Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına 

alındığı öğrenildi.  

 

24 Ağustos 2020 tarihinde Antep’te 43 yaşındaki Sabiha B. isimli kadının, kimliği bilinmeyen 

kişi ya da kişiler tarafından evinde şişlenerek öldürüldüğü öğrenildi.  

 

26 Ağustos 2020 tarihinde Batman’ın Sason ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga sırasında 

19 yaşındaki Mizgin Toparlı isimli kadının, 40 yaşındaki Nazmiye Kaban tarafından 

bıçaklanarak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği 

öğrenildi.  

 

27 Ağustos 2020 tarihinde Erzurum’da hastabakıcı olan B.Y. isimli şahsın, aynı hastanede 

çalıştığı hemşire R.K. isimli kadını taciz ettiği öğrenildi. 2020 yılının Haziran ayında “cinsel 

taciz”, “şantaj” ve “hakaret” suçlarından hakkında iddianame hazırlanan şahsın, kadını tehdit 

ve taciz etmeye devam ettiği gerekçesiyle, hakkında 60 gün süreli uzaklaştırma kararı verildiği 

öğrenildi. 

 

27 Ağustos 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Diyarbakır’ın Hani ilçesi Çukur Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki G.A. isimli kadının, 

yakın akrabası olan 5 şahıs (A.D., M.A., İ.A., Ş.A., İ.A.) tarafından 1 yıl boyuna sistematik olarak 

cinsel saldırıya maruz kaldığı ve yaşadıklarını anlatmaması yönünde öldürülmekle tehdit 

edildiği öğrenildi. Bir süre sonra hamile kalan kadının, Hani Cumhuriyet Savcılığı’na giderek 

şikayetçi olduğu, şikayet edilen 5 şahıstan sadece 1 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi. 

 

31 Ağustos 2020 tarihinde Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler (Dirrîn) 

Mahallesi’nde 75 yaşındaki Ekrem Özel isimli şahsın, akşam saatlerinde tarlalarında sulama 

yapan kızının kayınvalidesi 50 yaşındaki Meliha Kaya ile kayınbabası 56 yaşındaki 

Abdürrahim Kaya’nın üzerine ateş açtığı ve kurşunların isabet ettiği Meliha Kaya’nın olay 

yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Abdürrahim Kaya’nın ise ayağından yaralandığı belirtildi. 

 

31 Ağustos 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Ardahan Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan Dilan Toptaş isimli kadının, hafta sonu tatili için 

arkadaşlarıyla birlikte gittiği Van'da, aracına bindiği Van T Tipi Cezaevi'nde gardiyan olan 

H.İ.S. isimli şahıs tarafından kafasına silahla ateş edilerek öldürüldüğü öğrenildi. 

 

12 Eylül 2020 tarihinde Elazığ’da arazi meselesi nedeniyle kavgalı olan İ.B. ve Ş.B. isimli 

şahısların kavga ettiği, kavga esnasında Ş.B.’nin eve koşarak tüfekle camdan ateş açtığı, açılan 

ateş sonucu İ.B.’nin karısı Havva Bakırdal’ın  vurularak ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırılan 

kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

16 Eylül 2020 tarihinde Antep’te M.A.K. isimli şahsın, sevgilisi olan 37 yaşındaki D.A isimli 

kadını boş bir binaya götürerek 7 saat boyunca fiziki şiddet uygulayarak ağır yaraladığı ve 

ardından da cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.  
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18 Eylül 2020 tarihinde Van’ın Muradiye ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri 

belirlenen maskeli 2 şahsın, evde bulunan Bahar Ödül isimli kadının ağzını kapatarak etkisiz 

hale getirdiği ve kadının 2.5 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunu ise dolaba kilitlediği öğrenildi. Daha 

sonra evde arama yapan hırsızların para bulamaması üzerine, kadına 1 saat boyunca fiziki şiddet 

uyguladığı ve evde bulunan 85 bin lirayı alarak kaçtıkları öğrenildi. Başlatılan soruşturma 

kapsamında şahısların polis tarafından yakalanarak gözaltına alındıkları ve 2 kişiden birinin 

nitelikli yağma suçundan tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 

öğrenildi. Şahısların, olay gecesi eşi evde bulunmayan kadının akrabaları olduğu belirtildi.  

 

26 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Erzurum'da yaşayan 42 yaşında ve 5 çocuk annesi F.O. isimli kadının, eşi ve avukatıyla 

birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak komşuları 22 yaşındaki M.S. isimli şahıstan 

şikayetçi olduğu, şikayetinde şahsın kendisine 9 ay boyunca tehdit ve şantaj yoluyla cinsel 

saldırıda bulunduğu belirtildi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bir kargo 

şirketinde çalışan şahsın gözaltına alındığı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli 

kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

26 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 
Mardin'in Artuklu ilçesinde market sahibi olan M.B. isimli şahsın, markete müşteri olarak 

gelen kadına tecavüz ettiği ve şikayetçi olmak isteyen kadına polis kimliği ve silah göstererek 

tehdit ettiği öğrenildi.  
  

16 Ekim 2020 tarihinde Erzurum’un Palandöken ilçesinde 76 yaşındaki Melek Bulut isim 

kadının, evinde boğazı kesici aletle kesilmiş halde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili 

yürütülen soruşturma neticesinde, 42 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli isimli şahsın 

cinayeti işlediği ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

22 Ekim 2020 tarihinde Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bina 

önüne çöp atılması nedeniyle çıkan tartışma sonrası E.K. isimli şahıs ve akrabalarının, aynı 

binada oturan Rukiye Çapar isimli kadını kucağında çocuğu bulunduğu sırada darp ettiği 

öğrenildi. Rukiye Çapar’ın konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde:  "7 

kişiydiler, beni aralarına alıp darp ettiler. Tekme, tokat ve taşlarla darp edip ölüme terk ettiler. 

Komşularıma da bırakın içeri alıp öldüreceğiz, demişler. Bir tanesi boğazımı sıktı, diğeri de 

bıçağı getirdi, al bu bıçağı öldürün bunu, dedi. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Hastaneye 

gittim. Darp raporlarıyla birlikte suç savcılığa suç duyurunda bulundum. Bana ve oğluma bunu 

yapanların cezalandırılmasını istiyorum."  

 

 

KUŞKULU KADIN ÖLÜMLERİ  

 

8 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kuyular (Nerîba Axo) köyünde Remziye 

Yalçın isimli kadının, babasına ait silahla karnından aldığı mermi nedeniyle ağır yaralandığı ve 

götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi. Olayın ardından 

başlatılan soruşturma kapsamında olayın tanıklarının ifadesine başvurulduğu, ancak kimsenin 

gözaltına alınmadığı öğrenildi.  

 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/erzurum
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12 Aralık 2019 tarihinde Urfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi 

Mahallesi’nde yaşayan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki B.K isimli 

genç kadın evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Birlikte kaldığı 

arkadaşları tarafından odasında asılı olarak bulunan B.K’nın intihar ettiği iddia edildi. 

 

12 Aralık 2019 tarihinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 69 yaşındaki Azize K. isimli 

kadının, eşi tarafından evde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldığı öğrenildi. 

 

13 Aralık 2019 tarihinde Van’ın Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde yaşayan 23 

yaşındaki Mizgin S. isimli genç kadının, evinin ahırında asılı olarak bulunduğu ve intihar ettiği 

iddia edildi. 

 

21 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde yaşayan 

evli ve 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Handan Altuntaş isimli kadının, yaşadığı evin banyosunda 

intihar ettiği iddia edildi. Banyoda cansız bedeni bulunan Altıntaş’ın cenazesi olay yerine 

çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastane morguna kaldırıldı. 

 

30 Aralık 2019 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde felsefe öğretmeni olan Bilge Erbaş isimli 

kadının,  ikamet ettiği Aşağı TOKİ'de ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma 

başlatıldığı öğrenildi. 

 

28 Ocak 2020 tarihinde Van’ın Tuşba İlçesinde 26 yaşındaki Süphan Boz isimli kadının, 

şüpheli bir şekilde yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 

yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

10 Şubat 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Kılıçkaya Mahallesi'ne bağlı 

Körosman Mezrası’nda, Memduh Tüfek ve 25 yaşındaki eşi Yasemin Tüfek’in evlerinde silahla 

vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.  

 

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde Hurmuz ve Şimoni Diril 

çiftinin 11 Ocak 2020 tarihinden bu yana kaybolduğu, kayıp çiftten Şimoni Diril’in cansız 

bedenine 20 Mart 2020 tarihinde köye yakın derenin yanında bulunduğu öğrenildi. Olay ile 

ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

 

2 Nisan 2020 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi’nde 23 yaşındaki 

Hacer Metin isimli kadının, evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunduğu 

öğrenildi.  

 

2 Nisan 2020 tarihinde Dersim’in Çemişgezek ilçesinde yaşadığı evin penceresinden 

(apartmanın 3’üncü katından) aşağı düşerek ağır yaralandığı iddia edilen 63 yaşında ve soy ismi 

öğrenilemeyen Perihan isimli kadının, Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına 

alındığı öğrenildi.  

 

7 Nisan 2020 tarihinde Dersim’de Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında 

Aşağıtarlacık köyü mevkiinde bir ceset bulundu. Cesedin bulunması üzerine bölgeye jandarma, 



İHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
KASIM 2019 –KASIM 2020 ARASI (SON BİR YIL) KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU 

24 
 
 

 

polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesedin 11 Mart'ta Hozat 

ilçesinde kaybolan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan’a (28) ait olduğu belirtildi.  

 

27 Nisan 2020 tarihinde Adıyaman’da 41 yaşındaki Yasemin Yılmaz isimli kadının evinden 

ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kadının ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. 

 

27 Mayıs 2020 tarihinde Urfa’da 60 yaşında ve Alzheimer hastası olan Hüsne U. isimli 

kadının bir apartmanın bahçesinde ölü bulunduğu öğrenildi.  Kadının bir aydır kayıp olarak 

arandığı belirtildi. 

 

5 Haziran 2020 tarihinde Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 8 ay 

önce evlendiği öğrenilen 21 yaşındaki Pınar Altındar isimli kadının, evinde yakınları tarafından 

hareketsiz halde bulunduğu ve götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı 

öğrenildi.   

 

11 Haziran 2020 tarihinde Mardin’de 22 yaşındaki Sare G. isimli kadının evinde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Otopsi raporunda kadının vücudunda darp izleri tespit edildiği açıklandı. 

 

27 Haziran 2020 tarihinde Maraş’ta 63 yaşındaki İlknur Ö. isimli kadının yaşadığı 

apartmanın 6. katından düşerek öldüğü öğrenildi. İlknur Ö.’yü birinin iterek öldürdüğü ihtimali 

ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

27 Haziran 2020 tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesinde 44 yaşındaki Saliha Adsoy isimli 

kadının, evlerinin yakınındaki su kuyusunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

 

6 Temmuz 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bağlı Kazanlı köyünde yaşayan 21 

yaşındaki Arzu Kahraman isimli kadının, köyde bulunan baraj gölünde ölü olarak bulunduğu 

öğrenildi. 

 

23 Temmuz 2020 tarihinde Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Egemenli Mahallesinde 

yalnız yaşayan 32 yaşındaki ve 2 çocuk annesi Gülşah Bozkurt isimli kadının, evinde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi.  

 

30 Temmuz 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde bir polisle evli olan 

ve polis lojmanında yaşayan M.S. isimli kadının, kendisinden haber alınmadığı ihbarı üzerine 

yaşadığı adrese giden polis tarafından baygın halde bulunduğu ve götürüldüğü hastanede 

kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

4 Ağustos 2020 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Toplular (Toxlan) köyünde 

ikamet eden ve 3 yıllık evli olan 20 yaşındaki Esma Nur Kışlakçı isimli kadının, evinde ateşli 

silahla vurulmuş halde bulunduğu belirtildi. Ağır yaralı halde bulunan Kışlakçı’nın Bingöl 

Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Kışlakçı’nın intihar ettiği ileri 

sürüldü. 
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6 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Gülistan Can 

isimli kadının, kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine ikamet ettiği adrese giden polis 

ekipleri tarafından yalnız yaşadığı evi banyosunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi.  

 

19 Ağustos 2020 tarihinde Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan Gula Züryan 

Göleti'nde, 41 yaşındaki Sarya Ege isimli kadına ait olduğu belirtilen bir cesedin bulunduğu 

öğrenildi. Sazlıklar arasında bulunan cenazenin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı 

belirtildi. 

19 Ağustos 2020 tarihinde Mardin’in Savur ilçesine bağlı Seydin Mahallesinde yaşayan 90 

yaşındaki Kadriye Sabah isimli kadının, kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine ikamet 

ettiği adrese giden polis ekipleri tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili 

soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

21 Ağustos 2020 tarihinde Antep’te Nepal vatandaşı olan Monna R. isimli işçi kadının, iş 

insanı A.Ş. isimli şahsın evinde iple tavana asılmış halde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. 

 

26 Ağustos 2020 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Kanite 

Akarslan isimli kadının, evde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Şüpheli bir şekilde gerçekleştiği 

belirtilen ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

 

Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Nermin 

Coşkun isimli kadının, kendisinden 1 haftadır haber alınamaması üzere 26 Ağustos 2020 

tarihinde ikamet ettiği adrese giden yakınları tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi.  

 

3 Eylül 2020 tarihinde Antep’in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk 

annesi S.K.Ö. isimli kadının, bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın üçüncü katındaki 

dairesinden aşağı düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme 

başlatıldığı belirtildi. 

 

5 Eylül 2020 tarihinde Antep’te Sezay Koçak Özahi isimli kadının, boşanma aşamasında 

olduğu Ali Özahi isimli şahıs ile aralarında çıkan tartışmadan sonra balkondan 'düşerek' 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ali Özahi’nin ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldığı 

belirtildi.  

 

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Meliha Kara 

isimli kadının, 11 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde evinde şüpheli bir şekilde yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. Kara'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim Araştırma 

Hastanesi'ne götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

 

23 Eylül 2020 tarihinde Batman merkez 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden ve hamile 

olduğu öğrenilen 25 yaşındaki L.Ö. isimli kadının, yakınları tarafından evde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi. 

 

28 Eylül 2020 tarihinde Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çubuklu  (Marças) Mahallesi'nde 18 

yaşındaki Cansu Y isimli kadının, evinin banyosunda ateşli silahla vurulmuş şekilde olarak 

bulunduğu öğrenildi. Şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. 



İHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
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3 Ekim 2020 tarihinde Mardin’in Savur ilçesine bağlı Sürgücü (Êwina) beldesinde Nazlı 

Can isimli kadının balkondan düşerek ya da ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği ileri 

sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

 

6 Ekim 2020 tarihinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi yaşayan 23 

yaşında ve 7 aylık hamile olan Sena D. İsimli kadının, evde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

 

 


