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Giriş, Özet ve Öneriler 

İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu olarak Türkiye’de 2020 yılındaki kadınlara 

yönelik hak ihlallerini derledik. Özellikle 11 Mart 2020 tarihinde ilan edilen Covid-19 

pandemisiyle beraber hâli hazırda yüksek olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her 

alanda daha da derinleştiğini, her krizde olduğu gibi bu krizde de en çok kadınların ve 

çocukların etkilendiğini, kadınların temel haklarına erişmekte pek çok engelle 

karşılaştığını gözlemledik. İnsan Hakları Derneği’ne yapılan başvurulardan, basın ve 

internetten taradığımız haberler ile verilerden derlediğimiz raporumuzda yer alan 

sayıların ötesinde kayıt altına alınmamış, kolluk kuvvetlerine ya da kurumlara 

ulaşamamış çok sayıda kadının yaşam hakkı ihlali dâhil çeşitli hak ihlallerine 

uğradığını öngörebiliyoruz ve güncel resmi verilere ulaşamıyoruz. 

1986 yılından beri hak ve özgürlükler alanında faaliyette bulunan derneğimizin genel 

merkezine ve şubelerine 2020 yılında sadece internet aracılığıyla yapılan 1323 

başvurunun %47’sini ekonomik ve sosyal haklar temelli ihlaller oluştururken 

%53’ünü başta hapishanelerdeki olmak üzere çeşitli hak ihlalleri oluşturdu ve bu 

ekonomik – sosyal haklar temelli başvuruların %75’i kadınlar tarafından yapıldı. 

Kadınların başvurularında maddi yardım talebi ve işsizlik yüksek oranlarda göze 

çarparken sıralama gıda yardımı, deprem sonrası destek ve hukuki destek talepleriyle 

devam etti. 

Hapishanelerde önceki yıllarda da gözlemlediğimiz kadınlara yönelik hak ihlallerinin 

pandemi bahane edilerek daha da arttığını, kısıtlı olan haklarına erişimin zorlaştığını 

gördük. Çıplak arama, işkence ve kötü muameleyle hapishanelerde, eylemlerde, 

gözaltılarda  karşılaşmaya 2020 yılında da devam ettik. 

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de pek çok kadın gazeteci yargılandı ve 

tutuklandı, şu an üçü tutuklu yirmi kadın gazeteci yargılanıyor.  

Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar, iktidarın ve resmi kurumların son yıllarda daha 

da artan homofobik ve transfobik söylemlerinin de etkisiyle pandemi dolayısıyla 

kapanmak durumunda kaldıkları evlerde ve kamusal alanlarda hak ihlallerine ve 

tehditlere maruz kaldı. 

Siyasal haklar ve temsil konusunda kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ettiği 1934 

yılından beri TBMM ve yerel yönetimler açısından kadın yüzdesi epeyce düşük. 2020 

yılında da hem 2019 seçimleri sonucunda oluşan tablo hem de kayyum atamaları 

sonucunda bu tablo pek değişmedi. 

Benzer bir şekilde kadın emeği ve istihdamına bakıldığında hâlâ ev içi emeğin 

görünmez olmasının yanı sıra pandemiyle beraber ilk gözden çıkarılan kesimin yine 

kadınlar olduğu gözler önüne serildi, kadınların güvencesiz çalışma ve işsizlik oranı 

arttı. 2020’de iş cinayetleri sebebiyle 148 kadın hayatını kaybetti. İş cinayetleri 

verilerine göre kadınların çoğu kayıt dışı ve sendikasız. 
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Nafaka hakkına ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ortaya çıkan asılsız, manipülatif ve 

kadınların mücadele ederek elde ettikleri hakları hiçe sayan söylemler 2020 yılında 

yine artarak devam etti, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak adına ülke genelinde 

gerçekleştirilen protestolarda kadınlar pandemi tedbirlerine dikkat edilmeden 

gözaltına alındı. 

Engelli kadınlar, pandemi sürecinde de göz ardı edildi; temel haklara erişmekte zorluk 

yaşadı ve özellikle sağlık, eğitim gibi alanlarda dezavantajlar büyüdü. 

Kadın sığınakları hâli hazırda yetersizken yine pandemi bahane edilerek kadınların 

sığınaklara ve ŞÖNİM’lere ulaşması çoğunlukla engellendi. 

Ek olarak, yasal olmasına rağmen pratikte kadınlar özellikle devlet hastanelerinde 

kürtaj yaptırmak istediklerinde keyfi ve asılsız iddialarla kürtaj hakkına ulaşmakta 

zorluk çekti. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan en az 709 kadın seks işçiliğine 

zorlandı, en az 1075 kadın ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete maruz 

bırakıldı, taciz ve tehdit edildi, kaçırıldı, en az 41 kadın intihara sürüklendi, en az 178 

kadın şüpheli şekillerde ölü bulundu ve en az 316 öldürüldü. Başta belirttiğimiz gibi 

ne yazık ki bu sayıların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Buna karşılık; 6284 Sayılı 

Kanun çoğu zaman uygulanmadı, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeye çalışıldı, meclise 

verilen soru önergeleri hükümet tarafından reddedildi. 

Bu tablo karşısında İHD Kadın Komisyonu olarak önerilerimizi şu şekilde sıralıyoruz: 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği her alanda derhal sağlanmalı. 

 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulanmalı. 

 Pandemi döneminde kadınlar ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmeli, 

herhangi bir geliri olmayan kadınlara maddi destek sağlanmalı. 

 Kadına yönelik şiddet konusunda 7/24 kadınlar tarafından ulaşılabilecek 

profesyonel kişiler ve kurumlar oluşturulmalı, telefona ulaşamayan kadınlar 

için alternatif yollar kurulmalı ve bunlar Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce gibi 

pek çok dili barındırmalı, işaret dili bilen personel  bulunmalı. 

 Mülteci ve sığınmacı kadınların güvenliği sağlanmalı ve sığınmacı/mülteci 

kadınlara yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmalı. 

 Sığınaklar erişilebilir ve uluslararası standartlara uygun olmalı. 60 yaş 

üzerindeki kadınlar da sığınaklara kabul edilmeli. 

 Sığınaklardan çıkan kadınlar için ekonomik ve sosyal yardımlar işlevsel olmalı. 

 Kolluk kuvvetlerinin keyfi bir şekilde caydırıcı ve yanlış bilgi vermesine 

yaptırım uygulanmalı. 

 Resmi kurum ve kuruluşların nefret söylemleri ve ayrımcı söylemleri hakkında 

yasal girişimlerde bulunulmalı. 

 Doğum kontrol yöntemleri ve kürtaj ücretsiz olmalı. 
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 Cinsel sağlık hizmetlerinde kadınlar hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalı. 

 Bebek ve çocuk kreşleri ücretsiz ve erişilebilir olmalı. 
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İnsan Hakları Derneği’ne Ekonomik-Sosyal Haklar Temelinde Yapılan 

Başvurular 

22 Mayıs 2020 tarihinde İHD Kadın Komisyonu’nun hazırladığı Pandemi Döneminde 

Kadın başlıklı raporumuzda ekonomik ve sosyal haklar konusundaki 

olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunu ve Covid-

19 kıskacında bu durumun derinleştiğini kamuoyuyla paylaşmıştık.1  

2020 yılında derneğimizin internet sitesi aracılığıyla İnsan Hakları Derneği Genel 

Merkezi’ne 1323 kişi hak ihlali başvurusunda bulundu. Bu başvuruların 619’unu 

ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlalleri oluştururken 704 başvuru da başta 

hapishanelerdeki hak ihlalleri olmak üzere farklı alanlardaki hak ihlallerinden oluştu. 

Aşağıdaki grafik ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlalleri ile ilgili başvuruların 

toplam ihlaller içerisindeki oranını ifade ediyor. 

Grafik 1. İnsan Haklar Derneği’ne yapılan başvuruların dağılımı 

 

Ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlalleri nedeniyle başvuru yapanların büyük 

bir bölümü kadınlar oluşturdu; bu başvuruların 462 tanesi kadınlar tarafından 156 

tanesi de erkekler tarafından yapılmıştır. E-posta yoluyla başvuru yapan bir katılımcı 

ise cinsiyetini belirtmedi. Grafik 2 ekonomik ve sosyal haklar temelli başvurucuların 

cinsiyete göre dağılımını göstermektedir.  

Grafik 2. Ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlallerine ilişkin başvuru yapanların 

cinsiyete göre dağılımı 

                                                        
1 Pandemi Döneminde Kadın https://www.ihd.org.tr/pandemi-doneminde-kadin/ 
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Derneğimize yapılan ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlalleri başvurularının 

içeriğine bakıldığı zaman çoğunluğunun maddi yardım (%93,2) ve işsizlik (%45,3) 

temelli başvurular olduğu görülüyor. Derneğimize yapılan başvuruların içeriklerine 

göre dağılımı Grafik 3’te detaylandırılıyor.  

Grafik 3. Ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlallerine ilişkin başvuruların 

içeriklerine göre dağılımı 

 

Ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlallerine ilişkin başvuru yapan kişilerin 

yaşlarına bakıldığında ise başvurucuların 16-80 yaş aralığında değiştiği ve 

başvuruların ortalamasının da 34,85 olduğu görülüyor. Yaş ortalaması kadın 

başvurucularda 33,80; erkek katılımcılarda ise 37,99’a denk geliyor. 

Başvuruların aylara göre dağılımına bakıldığında ise, en yüksek başvuru sayısının 

pandeminin başladığı ilk üç aylık dilim olan Nisan-Mayıs-Haziran ayları içerisinde 

gerçekleştiği görülmektedir. Hem kadın hem de erkek başvurucuların Nisan-Mayıs-

Haziran aylarında çok yoğun bir biçimde ekonomik ve sosyal haklar temelinde hak 

ihlallerine maruz kaldığı ve bunun sonucunda da derneğimize başvuru yaptığı Grafik 

4’e bakıldığında açık bir biçimde görülmektedir. Pandemiye yönelik yeni 

kısıtlamaların alınmaya başladığı Ekim ayından itibaren 2020 yılının sonlarına doğru 

yeni bir yükseliş eğiliminin ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Grafik 4. Ekonomik ve sosyal haklar temelli hak ihlallerine ilişkin başvuruların aylara 

göre dağılımı 

 

Kadın başvurucular tarafından derneğimize yapılan ekonomik ve sosyal haklar 

temelli hak ihlalleri başvurularının içeriğine bakıldığı zaman çoğunluğunun maddi 

yardım (%95,8) ve işsizlik (%43,8) temelli başvurular olduğu dikkat çekiyor. Kadın 

başvurucular tarafından derneğimize yapılan başvuruların içeriklerine göre dağılımı 

Grafik 5’te ifade ediliyor.  

Grafik 5. Kadın başvurucularda başvurunun içeriği grafiği 
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İşsizlik temelinde yapılan başvuruların kadınların kendi işsizlik deneyimleri olurken, 

başvuruların bir bölümünde eşlerin işsizlik deneyimleri üzerinden başvuru 

yapılmıştır.  

“Pandemi sürecinde eşim ve ben işsiz kaldık, evimiz kira fatura ve temel 

ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız 2,5 yaşında kız çocuğumuz var 

zor durumdayız yardım rica ediyorum” 

“Eşim çalışmıyor çalışmadığı için maddi sıkıntı yaşıyoruz 4 çocuğum var 

ihtiyaçlarını giderelim kirada oturuyorum yardım istiyorum.” 

Yalnız yaşayan kadınların ya da bekar annelerin derneğimize çoğunlukla maddi 

yardım talepli başvuru yaptığı görülmektedir.  

“Dulum yalnız yaşıyorum 600 YTL. Maaş elime geçiyor yetim maaşı. Kira 

fatura ödeyemiyorum. Yardım istiyorum.” 

“Merhaba esim beni terk etti ve boşanma davası açtı bir buçuk yaşında kız 

çocuğum var. Şu anda çok mağdur durumdayım hiçbir gelirim yok 

çocuğumun bezini, yiyecek giyecek ilacını alamıyorum aynı şekilde kendi 

ihtiyaçlarımı da alamıyorum bende 2 senedir üzüntüden tip 2 diyabet 

hastası oldum. İkametim İstanbul’da ama bizi terk edip gittiği için bende 

zor durumda kaldım Tekirdağ Çorlu ailemin ve akrabalarımın evine 

sığındım. Allah rızası için yardımcı olabilir misiniz? Emin olmak isterseniz 

fakirlik belgemi boşanma davasının kağıdını ve kızımın resimlerini 

atabilirim.” 

 

Başvuru Örnekleri: 

Maddi Yardım: 

 “Virüsten dolayı dışarı çıkamıyorum 12 ve 5 yaşında iki çocuğum var yardım 

istiyorum” (Kadın 40 yaş) 

 “Ben 3 cocuk annesiyim esim yok cocuklarima yetemiyor cok uzuluyorum 

aylik gelirimiz 1750 ama kiramiz 1300 faturalar yeme icme siz hesap edin 

artk madurum ne olur yardim talebimi kabul ederseniz beni ve cocuklarimi 

cok mutlu olacagiz allah razi olsun bi faturam gelmis sadece biri 274 bizim 

halimiz allah yardimcimiz olsun inşallah” (Kadın, 36 yaş) 

 “Gecekonduda oturuyorum 2 tane evde hastam var yaşlıyım mağdurum ne 

sigortam var ne emeklim var sosyal yardımdan yardım bekliyorum sizlerden 

Allah rızası için” (Kadın, 76 yaş) 
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İşsizlik 

 “Evimizi yaklaşık 1 sene önce erzurumdan istanbula zorunlu olarak getirdik 

eşim garsonluk yapıyordu korona virüs yüzünden iş yeri 20 gün öncesüresiz 

kapandı önceden sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorduk ama eşim iş 

yerinde 3 ay önce sigorta yaptıdığı için bütün yardımlar kesildi 3 çocuğum 

var 2 tanesi öğrenci en büyüğü 12 en küçüğü 5 yaşında hiç bir gelirimiz yok 

virüs yüzünden dışarı çıkamıyoruz ev kira su elektrik doğal gaz faturaları 

hepsi birikti en önemlisi hiç erzağımız yok ne yapacağımızı şaşırdık kaldık 

lütfen allah rızası için şu feryadımızı duyun artık dayanacak gücümüz kalmadı 

evimizin adresini verdik gelip araştırın bizi yanlız bırakmayın” (Kadın, 42 

yaş) 

 “4 çocuklu dul bir bayanım. Evim kira .850TL kira ödüyorum .Birikmiş ve 

ödenmemiş kira ve faturalarım var.Şu ana kadar evin geçimini oğlum 

sağlıyordu . Şimdi bu virüs yüzünden kimse çalıştırmıyor. Büyük kızım 

nişanlı. 2 tane öğrencim var.hiç bir sosyal güvencemiz yok.mağdurum . 

İhtiyaç sahibiyim . Yardımlarınızı bekliyorum.” (Kadın, 38 yaş) 

 “Korona virus nedeniyle eşim issiz 4 çocuğum var bir kızım engelli yardım 

talep ediyorum” (Kadın 35 yaş) 

 “Virüs nedeniyle eşim issiz üç çocuğumla mağdurum kiradayim zor durumda 

dayiz” (Kadın, 25 yaş) 

 

Gıda Yardımı 

 “Ben sizden erzak hijyen yardimi istiyorum benim sikintim esim 1 sene 

oncesi kalp krizi gecirdi anjiyo oldu verem atlatti sigortamiz yok istende 

cikarildi virusden dolayi zaten zor calisiyodu insaat iscisi ve disari 

cikamiyoruz 2 cocugum var ufak elektrik su dogalgazim kesikti 7 8 ayi 

gecgindir faturalarim kapaliydi ve hala dogalgaz sayacim yok odeyemiyoruz 

ve su surecte 2 cocukla cik zorlaniyoruz erzak olsun temizlik ihtiyaclarimiz 

olsun suyum ve elektrigim virusden dolayi acildi sadece yardim edin bizede 

bi an once” (Kadın, 24 yaş) 

 “Gıda talebinde bulunmak istiyorum eşim ise yeni girdi asgari ücretli 

calismakta kısmı çalışıyor 3cocugum var 2 di okuyor oğlum alerjik astım 

hastası kızımın kalbinde üfürüm var” (Kadın, 34 yaş)  

 

Deprem Sonrası Destek 
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 “Öncelikle Merhabalar kısaca durumundan bahsetmek istiyorum Öncelikle 

Elazığ depreminden dolayı oturmakta olduğum Evim yıkım kararı aldı bir 

anda boşaltmak zorunda kaldık nereye gideceğimizi Bilemeden kaynanama 

sığındık bundan sonra Kur'an olduğu için eşim asgari ücrete çalışmakta fakat 

15 gün işe gidip 15 gün ara vermek de haliyle maaşımız 15 gün üzerinden 

yatmaktadır hiçbir şekilde bir destek alamamak dayız bu durumdan dolayı 

Kaynanam ve kaynım Bizim Üstümüze gelmektedir bize baskı yapmaktadırlar 

kısaca özetlemek gerekirse misal yediğimiz ekmekler içtiğimiz suya kadar her 

şeye laf her şeyi ile benim ve çocuğumun kocamın dayanacak gücüm kalmadı 

fakat maddi imkânsızlıklar içerisinde olduğumuz için kendimize yeni bir 

açılmak dayız bu şekilde sizden ne türlü yardım yapıyorsanız onu talep 

ediyorum gerek maddi gerek manevi hangi şeyi uygun görüyorsanız bana 

vermenizi rica ediyorum Çünkü her şeye ihtiyacım var En basiti çayımı 

şekerimi alacak durumda değilim yani o kadar kötü durumdayım Öncelikle 

deprem vurdu sonra da Kuran olurdu hayatım alt üst oldu zaten ben damar 

tıkanıklığı ve Vertigo hastasıyım psikolojik sorunların da var psikolojik 

sorunların da işte bu gördüm baskılardan dolayı Nereye gittin Nereden geldin 

başında bir sürü insan var kendi üzerime olmadığı için herkes Gelen geçen 

bana huzur vermemektedir Lütfen yardım edin şu anda ne tür yardım 

yapıyorsanız ondan faydalanmak istiyorum Allah rızası için bana da yardım 

eden Teşekkür ederim Öncelikle Ramazan ayınız mübarek olsun Allah yar ve 

yardımcınız olsun Hoşça kalın” (Kadın, 42 yaş) 

 

Hukuki Destek 

 “HATAY/İskenderun Devlet Hastahanesinde 1992 yılında Temizlik personeli 

olarak işe başladım ve günümüze kadar çalışma hayatım devam etti 2018 

yılına kadar çalışıyordum ve Hastahanenin taşeron firması adı altında 

çalışmaktaydım o dönem kadroya alınacağımız söylendi ve kadroya girmeyi 

hak ettim daha sonrasında benim o dönem elim kırıktı ve raporluydum rapor 

günüm bitti ama elim iyi olmamıştı tekrar rapor alacaktım hastahanede 

personel şefi bugün rapor alma denetim olacak yarın alırsın bugün gel 

hastahanede kendi iş alanında bulun diye söylediler bende öyle yaptım akşam 

mesai saatim bitti ve eve gittim evde iken telefonla arandım hastahaneye 

çağrıldım kadro için imzanız gerekli diye söylediler ve gittim benim gibi 25 

30 kişi vardı imzayı atın sorun yok dediler imzayı attım ve sonrasında yarın 

işe gelmiyorsunuz dediler beni kapı dışı bıraktılar işten çıkarıldığımı 

söylediler emeklilik yaşım dolmuş sonrasında mahkemeye başvurdum 

mahkeme 2 senedir devam etmekte ve ben bu süreçte hiçbir sosyal 

hakkımdan faydalanamadım sigortam yok gelirim yok mahkeme karara 
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bağlanmadı ve mağdurum yardımcı olmanızı temenni ediyorum bilginize arz 

ederim...” (Kadın, 60 yaş)  

 

Hapishanelerdeki Kadınlar 

Derneğimize kadınlar tarafından yapılan başvurularda hapishanelerde yaşanan pek 

çok hak ihlali gözlemlendi. Hapishanelerde ölümler, işkence ve kötü muamele 

iddiaları, sağlık hakkı ihlalleri, hasta mahpuslar, iletişim, haberleşme ve bilgiye erişim 

hakkı ihlali iddiaları, sevk talepleri, sürgünler, ihmaller ve çeşitli baskılara dair yapılan 

başvurularda kadın mahpusların pandemi bahane edilerek haklarına ulaşamadığına 

dair verilerimizi “2020 Yılı Hapishane Raporu”nda detaylı bir şekilde önümüzdeki 

günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. 

Başvuru örnekleri: 

Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesinde bulunan 28 Ağustos 2020’de M.K. ile 

yapılan avukat görüşünde; “57 yaşında olduğunu, yüksek şeker, yüksek tansiyon 

hastası olduğunu, hastalıklarına dair raporlarının bulunduğunu, burnunda et 

olduğundan nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiğini, bel fıtığı olduğundan 

yürüme ve hareket etmekte sorunlar yaşadığını, ayaklarında çekilme olduğunu ve 

böbreklerinden de büyük sancılar çektiğini, astımının ilerlediğini, burnu ile ilgili 3 

kere doktora gittiğini, doktorun hiçbir şey yapmadığını, burnundan ilaç almadan nefes 

alamadığını ve uyumaya çok korktuğunu, nefes alma güçlüğü nedeniyle 2 kez revire 

gittiğini, doktorun burnundan ameliyat olmasını ve revirde imkan olmadığını 

Kayseri’ye hastaneye gidilmesi gerektiğini söylediğini, 14 günlük karantinadan dolayı 

gitmek istemediğini, Muş Cezaevinde kendisiyle ilgilenildiğini, bu durumun 

Kayseri’de tam tersi olduğunu, bel fıtığı için acil ameliyat olmazsa felç kalabileceğinin 

söylendiğini, belinde kayma hem de sıkışma olduğunu, boynunda da fıtık olduğunu, 

bu hastalıklarının raporlarını mahkemeye sunduğunu, Muş Cezaevindeyken İstanbul 

Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini ancak Adli Tıp Kurumu’nun hapishanede kalabilir 

raporu verdiğini, şekerinin 600-700 çıktığını, şekerin gözüne vurduğunu, doktorların 

acil göz ameliyat olması gerektiğini söylediğini ancak risk nedeniyle ameliyat olmak 

istemediğini, yüksek şekeri böbreklerine attığını ve şiddetli sancıları çektiğini, günlük 

5 ağrı kesici ilaç kullandığını, idareden diyet istediğini ancak diyet verilmediğini, çok 

az yemek olduğunu bu nedenle mecburen yediğini, diyet yazdırmak için dahiliye 

polikliniğine sevk istediğini, ancak kabul edilmediğini, kendi imkanlarıyla diyet 

yapmak zorunda olduğunu, maddi imkanlarının elverişli olmadığını, kantinde diyet 

yiyeceklerin bulunmadığını, sağlıklı beslenemediği için çok güçsüz düştüğünü, ayağı 

kalkmakta ve durmakta zorluk çektiğini, psikolojisinin bozulduğunu, yüksek tansiyon 

nedeniyle burnundan günde 2 kez kan geldiğini, Kayseri Cezaevi’nde 1 yıl 3 aydır 
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tedavilerinin tamamının kelepçeli yapıldığını ve kelepçesinin çıkarılmadığını” 

aktarmıştır. 

 

E.G.E. 28 Ekim 2020 tarihinde Sivas Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan 

tanıdığı A.G. ile ilgili olarak başvuruda bulunmuştur. Buna göre “1992 tarihli davası 

sebebiyle, tutuklanan gazeteci A.G.’nin 19 Aralık 2000’de yaralı halde tutulduktan bir 

süre sonra Wernicke Korsakoff hastalığı nedeni ile tahliye edildiğini, yıllar sonra, 

tahliye edilmiş olduğu davasından yeniden 2016 yılında tutuklanıp; sırayla Sincan, 

Tarsus ve sonunda Kayseri cezaevlerinde yattığını, 21 Ekim 2020’de Kayseri cezaevi 

tarafından iyi hal raporu ile kalan son yılını denetimli serbestlik ile sonlandırmak 

üzere Sivas Yarı Açık cezaevine gönderildiğini, bir cezaevinden direk başka bir 

cezaevine nakledilen ve yalnızca giriş çıkış işlemleri ile serbest olması gereken 

A.G.’nin 22 Ekim Perşembe gecesi görevli memurların önce kötü muamelesine, 

sonrasında da “çıplak arama” uygulamasına maruz kaldığını, “çıplak aramanın neden 

gerektiği” sorusu sorulduğunda, “bu yasal prosedür, herkese bu arama yapılıyor; 

uyuşturucu taşıyıp taşımadığınızı bilemeyiz” dendiğini ve cezaevi müdürü ile 

görüşme talep ettiğinde görüştürülmediğini, çıplak arama” ile ilgili Adalet Bakanlığına 

dilekçe yazmak istediğini söyleyen A.G.’ye “Adalet Bakanı da, Devlet de biziz” 

denildiğini, A.G.’ye, kendilerinin tehdit edildiğine ve aramaya direndiğine dair tutanak 

tutulduğunu ve soruşturma açıldığını, A.G.’nin denetimli serbestlik talebi bu 

soruşturma ile birlikte reddedildiğini, tebliğ edilen ret cevabında, Sivas Yarıaçık 

Cezaevi Kurulunun, “Görevlilere hakaret veya tehditte bulunmak, aramaya karşı 

çıkmak” maddelerini belirttiğini, soruşturma kapsamında A.G.’nin savunmasında 

belirttiği “çıplak arama” dan bahsedilmediğini, aslında 3 kere arandığı halde aramaya 

karşı direndiğinin yazıldığını, kurum müdürü disiplin kurulu başkanı E.Ö., İdare 

Memuru Disiplin Kurulu üyesi M.Y., Disiplin Kurulu üyesi Psikolog M.Ç., Disiplin 

Kurulu Üyesi Öğretmen T.E.Y., Sorumlu İnfaz Baş Memuru Disiplin Kurulu üyesi Ş.K. 

tarafından verilen kararda 3 gün hücre cezası verildiğini, 4,5 yıldır iyi halli A.G.’nin, 

son kaldığı yerde “çıplak arama dayatması” sebebiyle özgür olacağı yerde şimdi hücre 

cezası ve denetimli serbestliğinin kötü hale dönüşmesi durumda elinden alınacağı 

kaygısı ile infaz mahkemesine çıkmayı beklediğini, A.G.’nin Sivas Yarı Açık cezaevinin 

ikinci müdürünün kendisine “çıplak arama” yaptırmadığına dair “bende orasını 

burasını göstermiyor, bekardır dedim kendi kendime” dediğini belirttiğini; kadın, 

erkek, bekar, evli veya çocuklu olsun olmasın bir insanın, vücut bütünlüğüne dair en 

temel hakkını savunması, suç ve aşağılamaya maruz kalmasına sebep olduğunu; 

A.G.’nin “Yarı Açık cezaevinde dışarıya giren çıkan memurlar, mahkumlar olduğu 

halde ne maske ne de temizlik açısından uygun bir ortam olmadığı, koca bir arazinin 

ortasında konteynırların içinde barındıklarını, banyonun gün içerisinde yalnızca 

Sivas’ın soğuğunda akşam 20:30 ve 22:00 arası kullanılabildiği, hem kıyafetlerin, hem 

de kendi temizliği için bu zamanın yetmediğini, yaşamsal ihtiyaçların 

karşılanmadığını” ifade ettiğini aktarmıştır. 
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Sığınmacı ve Mülteci Kadınlar 

 

UNHCR verilerine göre2 Türkiye’de 4 milyon kayıtlı sığınmacı ve mülteci yaşıyor ve 

çoğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor. Raporumuzun istihdamdan kadın 

sığınaklarına hemen hemen her başlığı altında sıklıkla görülebileceği gibi sığınmacı ve 

mülteci kadınlar mevcut kötü koşullara ek olarak pandeminin ve nefret söylemlerinin 

de etkisiyle daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Mülteci kadınlar eğitim ve sağlık 

hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı, evlenme ve boşanma hakkı, mahkemelerde 

temsil ve adil yardım hakkı ve şiddetten korunmaya dair hakları açısından 2020 

yılında da Türkiye’de bu haklara erişmekte çeşitli zorluklara maruz kaldı.  

Mülteci ve sığınmacı kadınlar tarafından derneğimize yapılan başvurularda da maddi 

yardım ve iş arayışı en çok karşılaşılan talepler arasında oldu. 

 

Tutuklu/Yargılanan Gazeteciler 

 

2020 yılı içerisinde 20 kadın gazeteci gözaltına alındı, haklarında dava açıldı ve 

tutuklandı. Hâlihazırda 3 kadın gazeteci cezaevinde bulunuyor. 

 

Buse Söğütlü: Gazete Yolculuk adlı internet sitesinde muhabir. “Terörle mücadelede 

görev almış kişileri hedef göstermek” ve “silahlı örgüt üyesi olmak”la suçlandı, ilk 

duruşması 14 Ekim 2020’de gerçekleşti. 

Canan Kaya: 16 Mayıs 2020 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Medya Koridoru 

adlı internet haber sitesinde “Demirören Medya’da Kadın Çalışan, Yönetim Katından 

Ayakkabılarıyla Geçtiği İçin İstifaya Zorlandı” başlıklı haber dolayısıyla Demirören 

Medya tarafından 50.000 TL değerinde manevi tazminat davası açıldı. 

Dicle Müftüoğlu: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı 

editörü. 2014 yılındaki sosyal medya paylaşımıyle ilgili 2 Aralık 2020 tarihli 

duruşmasında  “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” 

suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Hatice Şahin: Yeni Yaşam Gazetesi editörüydü. 23 Ekim 2020 tarihli iddianamede 

“silahlı terör örgütü üyesi olmak”la suçlandı. 

                                                        
2 https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri 
 

https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri
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Hülya Kılınç: Odatv muhabiri. 9 Eylül 2020 tarihinde “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 

görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlamak, yaymak ve açıklamak” 

suçlamasından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

İnci Aydın: Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürüydü. 16 Eylül 2020 tarihli 

iddianamede “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak”la suçlandı. 

İpek Özbey: Cumhuriyet Gazetesi yazı işleri müdürü. 14 Nisan 2020 tarihli “Boğazda 

Kaçak Var” adlı haberi dolayısıyla Fahrettin Altun’un şikayetiyle açılan davada 

“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini 

ihlal etmek” ile yargılanıyor. 

Melike Aydın: Jinnews muhabiri. Tutuklu olarak yargılandığı davada 31 Ocak 2020 

günü tahliye edildi, davası sürüyor. 

Müyesser Yıldız: 11 Haziran 2020 tarihinde “gizli kalması gereken bilgileri 

açıklamakla” suçlanıp tutuklandı, 9 Kasım 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere 

tahliye edildi. 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hakkında hapis cezası talep edildi. 

Nazan Sala: Gazeteci. 9 Ekim 2020 günü tutuklandı. Van T Tipi Cezaevi’nde. 

Özlem Seyhan: Jinha muhabiri. 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Kadın Kapalı 

Cezaevi’nde. 

Perihan Kaya: Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiriydi. 30 Kasım 2020 tarihli 

iddianamede “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “basın yayın yoluyla  terör örgütü 

propagandası yapmak” ile suçlandı, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.  

Ruken Demir: MA muhabiri. Tutuklu olarak yargılandığı davada 5 Mart 2020 günü 

tahliye edildi, davası sürüyor. 

Sadiye Eser: MA muhabiri. Tutuklu olarak yargılandığı davada 26 Mart 2020 günü 

tahliye edildi, davası sürüyor. 

Şehriban Abi: Jinnews muhabiri. 9 Ekim 2020 günü tutuklandı. Van T Tipi Cezaevi’nde. 

 

LBT Kadınlara Yönelik Hak İhlalleri 

2020 yılı LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin ve nefret söylemlerinin arttığı, 

örgütlenme ve ifade özgürlüğünün engellendiği, onur yürüyüşlerinin yasaklandığı bir 

yıl oldu. Covid-19 pandemisi sürecinde LGBTİ+’lar yaşam hakkı, barınma hakkı, sosyal 

yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim gibi 
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konularda ciddi sorunlar yaşadı. 3  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 

tarihindeki hutbesinde eşcinsellik ile “zina”yı pandemiyle ilişkilendirmesinin 

ardından konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarına, barolara ve derneğimize yapılan 

başvurular arttı, medyada homofobik ve transfobik söylem arttı.4   

 

Siyasal Haklar ve Temsil 

2020 yılında 584 vekilden yalnızca 101’i, 16 bakandan yalnızca 2’si, 56 bakan 

yardımcısından 5’i, 81 validen sadece 1’i, 12 meslek örgütünden yalnızca 2’si kadın. 

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), meclise giren kadın milletvekili 

oranının Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkı kazandığı 1934 yılından bu yana 

ortalama yalnızca %5,25 olduğunu açıkladı. 2019’da yapılan yerel seçimler sonucu 

HDP’den 24, CHP’den 10, AKP’den 6, MHP’den 1 ve bağımsız adaylardan 2 kadın 

belediye başkanı bulunuyor. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne göre 

1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye parlamentolarda kadın milletvekili oranı 

sıralamasında 122’nci sıradan 129’a geriledi. 

 

Kadın Emeği ve İstihdamı 

Dünya Ekonomik Forumu’nun eğitim, ekonomiye katılım, siyasi temsil ve sağlık 

verileri ile oluşturduğu 2020 yılı Cinsiyet Ayrımı Endeksi’ne göre Türkiye 153 ülke 

arasında 130. sırada yer alıyor. Ev içi kadın emeği hâlâ görünür değilken özellikle 

pandemi döneminde kadınlar hem ilk işten çıkarılan kesim oldu hem de ev içi emek 

katlanarak arttı. DİSK’in Haziran ayı raporuna göre kadınlar Covid-19’un yarattığı 

işsizlikten ve istihdam kaybından daha fazla etkileniyor, kadınlar işgücü piyasasından 

daha hızlı çekildi ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı, kadın işgücü %11, kadın 

istihdamı %9 azaldı, Covid-19 döneminde geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %45,3 

oldu ve işbaşında olmayan kadınların sayısı bir yılda beş katına çıktı.5  

                                                        
3 Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi 

https://spod.org.tr/uploads/128d59eb-f06d-44e7-8f7a-9d5287c1c432-

Pandemi%20Su%CC%88recinde%20LGBTI%CC%87+'lar%C4%B1n%20Sosyal%20Hizmetlere

%20Eris%CC%A7imi%20Aras%CC%A7t%C4%B1rma%20Raporu%20(1)-

s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf 

 
4 Diyanetin Hutbesi Medyaya Nasıl Yansıdı? https://kaosgldernegi.org/images/library/diyanetin-

hutbesi-2020.pdf 
5 Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu, DİSKAR 

http://disk.org.tr/2020/06/covid-19-doneminde-kadin-isgucunun-gorunumu-raporu/ 

https://spod.org.tr/uploads/128d59eb-f06d-44e7-8f7a-9d5287c1c432-Pandemi%20Su%CC%88recinde%20LGBTI%CC%87+'lar%C4%B1n%20Sosyal%20Hizmetlere%20Eris%CC%A7imi%20Aras%CC%A7t%C4%B1rma%20Raporu%20(1)-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
https://spod.org.tr/uploads/128d59eb-f06d-44e7-8f7a-9d5287c1c432-Pandemi%20Su%CC%88recinde%20LGBTI%CC%87+'lar%C4%B1n%20Sosyal%20Hizmetlere%20Eris%CC%A7imi%20Aras%CC%A7t%C4%B1rma%20Raporu%20(1)-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
https://spod.org.tr/uploads/128d59eb-f06d-44e7-8f7a-9d5287c1c432-Pandemi%20Su%CC%88recinde%20LGBTI%CC%87+'lar%C4%B1n%20Sosyal%20Hizmetlere%20Eris%CC%A7imi%20Aras%CC%A7t%C4%B1rma%20Raporu%20(1)-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
https://spod.org.tr/uploads/128d59eb-f06d-44e7-8f7a-9d5287c1c432-Pandemi%20Su%CC%88recinde%20LGBTI%CC%87+'lar%C4%B1n%20Sosyal%20Hizmetlere%20Eris%CC%A7imi%20Aras%CC%A7t%C4%B1rma%20Raporu%20(1)-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/diyanetin-hutbesi-2020.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/diyanetin-hutbesi-2020.pdf
http://disk.org.tr/2020/06/covid-19-doneminde-kadin-isgucunun-gorunumu-raporu/
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Ek olarak, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın, ev işçileri arasında yaptığı araştırmaya 

göre Türkiye’de büyük çoğunluğu kayıt dışı çalışan ev işçisi kadınlar pandemiyle 

beraber yoğun bir işsizlikle karşı karşıya kaldı. 6 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) 

18 Eylül’de açıkladığı rapora göre erkekler kadınlardan %31,4 daha fazla kazanıyor. 

Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre %77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise 

kadınlara göre %85,8 daha fazla gelir elde ediyor.7  

 

İş Cinayetleri 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre tarım, orman işkolunda 

442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); inşaat, yol işkolunda 355 işçi; sağlık, sosyal 

hizmetler işkolunda 330 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 296 emekçi; 

taşımacılık işkolunda 248 işçi; belediye, genel işler işkolunda 141 işçi; metal işkolunda 

106 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 79 işçi; madencilik işkolunda 61 işçi; tekstil, 

deri işkolunda 54 işçi; enerji işkolunda 54 işçi; gıda, şeker işkolunda 44 işçi; petro-

kimya, lastik işkolunda 44 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 43 işçi; gemi, tersane, 

deniz, liman işkolunda 26 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 23 işçi; çimento, toprak, cam 

işkolunda 14 işçi; iletişim işkolunda 8 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 7 işçi; banka, 

finans, sigorta işkolunda 5 işçi; çalıştığı işkolunu belirleyemedikleri 47 işçiyle beraber 

en az 2427 işçi 2020 yılında hayatını kaybetti. 8 

Hayatını kaybeden 2427 işçinin %6’sını kadınlar oluşturuyor. 2020 yılında yaşanan 

148 kadın iş cinayetinin nedenlerinin başında Covid-19, trafik-servis kazaları ve 

kadına yönelik şiddet geliyor9.  Hayatını kaybeden kadınların büyük çoğunluğunun 

sendikasız ve kayıt dışı olduğu belirtiliyor. 

 

Nafaka Hakkı 

2016’dan beri artan nafaka tartışmaları 2020 yılında da arttı ve Adalet Bakanı 

Abdülhamit Gül de nafaka hakkını hedefe aldı. 10  Kadın Dayanışma Vakfı’nın 2019 

                                                        
6 http://www.keig.org/covid-19-krizi-ve-kadin-istihdami-ve-issizligi/ 
7 https://t24.com.tr/haber/erkekler-kadinlardan-yuzde-31-4-daha-fazla-gelir-elde-ediyor,904121 
8 İSİG Meclisi 2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu  http://isigmeclisi.org/20607-2020-yilinda-en-az-

2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti 
9 “Salgın Sürecinde Kadın Emeği” 

http://www.isigmeclisi.org/site_icerik/2021/1ocak/5kadin_kolektif.pdf 
10 https://www.evrensel.net/haber/414466/nafaka-hakki-yine-hedefte-bakan-gul-nafakanin-belli-

bir-sureye-baglanmasi-gerekir 

http://www.keig.org/covid-19-krizi-ve-kadin-istihdami-ve-issizligi/
https://t24.com.tr/haber/erkekler-kadinlardan-yuzde-31-4-daha-fazla-gelir-elde-ediyor,904121
http://isigmeclisi.org/20607-2020-yilinda-en-az-2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti
http://isigmeclisi.org/20607-2020-yilinda-en-az-2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti
http://www.isigmeclisi.org/site_icerik/2021/1ocak/5kadin_kolektif.pdf
https://www.evrensel.net/haber/414466/nafaka-hakki-yine-hedefte-bakan-gul-nafakanin-belli-bir-sureye-baglanmasi-gerekir
https://www.evrensel.net/haber/414466/nafaka-hakki-yine-hedefte-bakan-gul-nafakanin-belli-bir-sureye-baglanmasi-gerekir
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yılında yaptığı araştırmaya göre,11 mahkemeler tarafından hükmedilen nafakaların 

yalnızca %20,7’si ödenirken büyük çoğunluğun nafaka yükümlülerinin nafaka 

ödemek istememesi olduğu görülmüştü. 2020 Yılında bu oranın daha da düştüğü 

tahmin ediliyor. 

 

İstanbul Sözleşmesi 

Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olan 

cinsiyetçi tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyerek şiddeti önlemek, danışma 

merkezi, sığınak, cinsel şiddet kriz merkezi gibi destek mekanizmalarını kurarak 

şiddet riski altındaki kadınları korumak, şiddete uğrayan kadın şikayetten vazgeçse 

dahi şiddet suçu karşısında faillere gerekli cezaları vermek ve ülke çapında kadına 

yönelik şiddetle mücadele edebilmek için kurumlar arasında gerekli koordinasyonu 

kurmak gibi dört temel başlıktan oluşan12, kadına yönelik şiddete karşı en kapsamlı 

ve yeni sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldı ve 

2014 yılında yürürlüğe girdi. Ne yazık ki, 2020 yılında Türkiye’de İstanbul 

Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar arttı, sözleşmeyi karalayan ve kaldırmaya çalışan 

söylemler pek çok alanda yankı buldu. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ne sahip 

çıkan kadınlar ülke genelinde geniş katılımlı protestolar düzenledi. Bu protestolar 

sonucunda çok sayıda kadın gözaltına alındı, kötü muamele ve şiddete maruz kaldı. 

GREVIO Türkiye Raporu TBMM’de görüşülmek üzere özel gündem maddesi 

yapılmadı. 

 

Engelli Kadınlar 

Engelli kadınlar hem engelli hem de kadın oldukları için temel insan haklarına 

erişmekte çoğunlukla zorluk yaşıyor, hak ihlallerine ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. 

Pandemi boyunca Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi gibi pek çok otorite 

tarafından engelli kadınların uluslararası bağlayıcılığı olan metinlerde başta sağlık 

hakkı olmak üzere birçok hakkının ihlal edildiği ve dezavantajlarının büyüyeceği 

belirtilmişti. Sağlık hakkının yanı sıra özellikle engelli kız çocuklarının pandemi 

süresince herkes için erişilebilir/ulaşılabilir uzaktan eğiti araç ve teknikleri 

kullanılmadığı için eğitime eşit katılım gösteremedikleri ve engelli kadınlara dair 

istatistiki bilginin hiçbir kamu kurumunca tutulmadığı, bu sebeple de engelli 

                                                        
11 Yoksulluk Nafakası Araştırması, Kadın Dayanışma Vakfı & UN Women 

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/kadin-dayanisma-vakfindan-yoksulluk-

nafakasi-arastirmasi-raporu.pdf 
12 İstanbul Sözleşmesi Kadınlardan Yana Bir Sözleşmedir, Mor Çatı https://morcati.org.tr/basin-

aciklamalari/istanbul-sozlesmesi-kadinlardan-yana-bir-sozlesmedir-kadin-dusmanligina-gecit-

vermeyelim/ 

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/kadin-dayanisma-vakfindan-yoksulluk-nafakasi-arastirmasi-raporu.pdf
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/kadin-dayanisma-vakfindan-yoksulluk-nafakasi-arastirmasi-raporu.pdf
https://morcati.org.tr/basin-aciklamalari/istanbul-sozlesmesi-kadinlardan-yana-bir-sozlesmedir-kadin-dusmanligina-gecit-vermeyelim/
https://morcati.org.tr/basin-aciklamalari/istanbul-sozlesmesi-kadinlardan-yana-bir-sozlesmedir-kadin-dusmanligina-gecit-vermeyelim/
https://morcati.org.tr/basin-aciklamalari/istanbul-sozlesmesi-kadinlardan-yana-bir-sozlesmedir-kadin-dusmanligina-gecit-vermeyelim/
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kadınlara ilişkin strateji ve politikaların üretilmesinin mümkün olmadığı 

gözlemlendi.13 

 

Kadın Sığınaklarının Durumu 

İstanbul Sözleşmesi’nin 22. Maddesi’ne göre, taraflar bu sözleşme kapsamındaki 

şiddet eylemlerine maruz kalmış kişilere, yeterli bir coğrafi dağılım çerçevesinde, 

derhal, kısa ve uzun dönemli uzman destek hizmetlerinin sağlanması ve bu yönde 

gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. 

Taraflar tüm şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklarına uzmanlık gerektiren kadın 

destek hizmetlerini sağlayacak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. 23. 

Madde’ye göre, taraflar kişilere, ve özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli yer 

sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda kolayca erişilebilir sığınaklar oluşturmak ve 

şiddete maruz kalanların yardımına proaktif bir biçimde koşmak üzere gerekli yasal 

ve diğer tedbirleri alacaklardır. 

Belediyeler Kanunu’nun 14. Maddesi’ne göre “Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 

100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak 

zorundadır” hükmü ile nüfus kriterine bağlı olarak sığınma evi açmak bir zorunluluk 

olarak sayılıyor. Ancak, sığınma evi açma zorunluluğu olan 237 belediye bulunmasına 

rağmen yalnızca 32 belediyenin sığınağı var. Kadın Dayanışma Vakfı’nın Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü’ne ilettiği “Bilgi Edinme Başvurusu”na aldıkları yanıta göre 

Nisan 2020 itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 2717 

kapasiteyle 110, belediyelere bağlı 703 kapasiteyle 32, Göç İdaresi ve Mor Çatı’ya bağlı 

birer sığınma eviyle beraber toplam sayı 144’e ulaşıyor.  

23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 7-10 Kasım 2020 tarihleri 

arasında Covid-19 pandemisi koşullarında çevrimiçi olarak gerçekleşti. “Pandemide 

Şiddet, Bakım Emeği ve Eşitlik Mücadelesi” başlığı altında 27 ilden aralarında kadın 

örgütleri, LGBTİ+ örgütleri, bağımsız feministler, belediye ve kamu kurumlarında 

çalışan katılımcıların olduğu 270 kadın buluştu. Kurultay bileşeni olan Adıyaman 

Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın 

Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği’nin 

faaliyetlerine 22 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 

Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK/677)  son verildiğinden 

listede yer alamamaktadır. Ek olarak, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son 

verilip kapatılan kadın destek merkezlerinin işlevine uygun olarak yeniden ve 

ivedilikle açılması ve bu belediyelerde işten çıkarılan uzman personelin yeniden 

                                                        
13 Covid-19 Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu, Engelli Kadın 

Derneği http://engellikadin.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/ENGKAD-COVID-19-

IZLEME.pdf 

 

http://engellikadin.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/ENGKAD-COVID-19-IZLEME.pdf
http://engellikadin.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/ENGKAD-COVID-19-IZLEME.pdf


19 
 

istihdam edilerek kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

gerektiği de vurgulandı. 

Türkiye’de özellikle İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı 

üzerinden kadın haklarına yönelik saldırıların arttığı, Covid-19 ile beraber kadın 

erkek eşitsizliğinin daha da derinleştiği, yoğunlaşan ev işleri ve bakım emeğinin 

kadınların sorumluluğuna bırakıldığı, ağırlıklı olarak hizmet sektöründe ve kayıt dışı 

ekonomide çalışan kadınların işsiz bırakıldığı belirtildi.14 

Pandemi erkek şiddetinin yoğunlaşması kadınların destek ihtiyacının artmasına 

neden oldu ancak kadınların sığınaklara ulaşması zorlaştı ve sığınağa ulaşma 

sürecinde ihmaller ve kötü muamele arttı. Özellikle göçmen ve mülteci kadınların 

sığınaklara yerleşmesi daha da zorlaştı. Pandemiyle beraber sığınağa başvuru yapan 

kadınları kabul etmek için temel şart Koronavirüs riski taşıyıp taşımadıklarına dair 

sağlık raporunu zorunlu tutmak oldu. Şiddetten uzaklaşmaya çalışan kadınların 

başvurdukları kolluk kuvvetlerinin yanlış ve eksik bilgi verdiği, şikâyet almama, 

caydırma, şiddet uygulayanla barıştırmaya çalışma gibi görev ihlalleriyle önceki 

yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da sıklıkla karşılaşıldı ve sığınak talebiyle giden 

kadınlara sığınaklarda yer olmadığını söyleyip geri çeviren polisler oldu. 15 

 

Kürtaj 

1983 Yılında yürürlüğe giren 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Yasası ile 10 haftaya kadar 

kürtaj üzerindeki yasal kısıtlama kalktı. Kadın, şayet evli ise eşinin, 18 yaşından küçük 

ise ebeveynin rızası ile kürtaj yaptırabiliyor. Aynı zamanda yasaya göre, gebelik 10 

haftadan fazlaysa ve kadının hayatını tehlikeye atıyorsa veya doğacak çocuk ile onu 

takip edecek nesiller için ağır mağduriyet yaratacağı hâller varsa kürtaja izin 

verilmektedir. 

Ancak kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj hizmetinin sağlanmıyor oluşu 

“doktorun inisiyatifi” ve benzeri bahanelere bağlanıp “yasak” veya “yasal değil” gibi 

ifadelerle kürtajın kriminalize edildiği görülüyor. Aynı zamanda bazı kamu 

hastanelerinde evli kadınların isteğe bağlı kürtaj hizmeti alabildiği fakat evli olmayan 

kadınların kürtaj hizmeti alamadığı tespit edildi.16  

                                                        
14 Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi 

http://siginaksizbirdunya.org/tr/haberler/150-kadin-siginaklari-ve-da-ya-nisma-merkezleri-

kurultayi-sonuc-bildirgesi 
15 Pandemi Kürtaj Yapmamanın Bahanesi Oldu, Bianet  https://bianet.org/bianet/toplumsal-

cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu 

 
16 Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri-2020, 

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 

https://gender.khas.edu.tr/sites/gender.khas.edu.tr/files/docs/2020-12/2020-kurtaj-arastirmasi-

raporu.pdf 

http://siginaksizbirdunya.org/tr/haberler/150-kadin-siginaklari-ve-da-ya-nisma-merkezleri-kurultayi-sonuc-bildirgesi
http://siginaksizbirdunya.org/tr/haberler/150-kadin-siginaklari-ve-da-ya-nisma-merkezleri-kurultayi-sonuc-bildirgesi
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu
https://gender.khas.edu.tr/sites/gender.khas.edu.tr/files/docs/2020-12/2020-kurtaj-arastirmasi-raporu.pdf
https://gender.khas.edu.tr/sites/gender.khas.edu.tr/files/docs/2020-12/2020-kurtaj-arastirmasi-raporu.pdf
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Ek olarak, hâlihazırda kadınlar kürtaj hakkına erişmekte zorluk yaşarken pandeminin 

kürtaj yapmama bahanesine dönüştüğüne ilişkin basında haberlere rastlanıyor.17 

 

Seks İşçiliğine Zorlanan Kadınlar 

 

399’u yabancı uyruklu olmak üzere an az 709 kadın seks işçiliğine zorlandı, yabancı 

uyruklu kadınlardan 78’i ya sınır dışı edildi ya da sınır dışı işlemleri için kolluk 

kuvvetleri tarafından Göç İdaresi’ne teslim edildi. 

 2 Ocak 2020’de Çanakkale’de 11’i Türkiye vatandaşı olmayan 15 kadın, seks 

işçiliğine zorlandıkları işyerine yapılan baskında “insan ticareti mağduru” 

olduklarını beyan etti. İşletme sahibi K.S. gözaltına alındı. 

 4 Ocak 2020’de Çanakkale’de bir erkek 9’u Türkiye vatandaşı olmayan 13 

kadını seks işçiliğine zorladığı şüphesiyle tutuklandı. 

 5 Ocak 2020’de Antalya’da 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı 5 kadını seks 

işçiliğine zorladığı iddia edilen iki erkek E.A. ve A.S. tutuklandı. 

 7 Ocak 2020’de Bartın’da G.B., M.T., K.D. ve M.A. isimli kadınları seks işçiliğine 

zorladığı iddia edilen D.M. isimli erkek gözaltına alındı. 

 7 Ocak 2020’de Kocaeli’nde 3 kadını seks işçiliğine zorlayan 1 erkek gözaltına 

alındı. 

 13 Ocak 2020’de Edirne’de kadınları seks işçiliğine zorlayan 5 erkek 2 kadın 

şüpheli ve Türkiye vatandaşı olmayan 20’ye yakın kadın gözaltına alındı. 

 18 Ocak 2020’de Denizli’de 19 erkek ve 2 kadın, Türkiye vatandaşı olmayan 

50 kadını seks işçiliğine zorladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 20 Ocak 2020’de Eskişehir’de 8 şüpheli 22 kadını masaj salonunda seks 

işçiliğine zorlama şüphesiyle gözaltına alındı. 

 21 Ocak 2020’de Tekirdağ’da 2 erkek ve 1 kadın Türkiye vatandaşı olmayan 3 

kadını seks işçiliğine zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. 

 25 Ocak 2020’de Karaman’da T.C. (15) isimli kız çocuğunu seks işçiliğine 

zorladığı ve çocuğa tecavüz ettiği şüphesiyle bir grup erkeğin emniyetin 

düzenlediği operasyon ile gözaltına alındığı iddia edildi. 

 31 Ocak 2020’de Konya’da G.A. (47) ve S.U., Özbekistan vatandaşı kadınlar 

R.M. (28), N.M. (29) ve N.M.’yi (20) seks işçiliğine zorladıkları şüphesiyle 

gözaltına alındı. Kadınların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. 

 4 Şubat 2020’de Tekirdağ’da Türkmenistan vatandaşı Z.U. ve Özbekistan 

vatandaşı F.M. isimli iki kadını seks işçiliğine zorlayan Ş.E. ve E.G. isimli 

erkekler gözaltına alındı. Kadınlar sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi’ne 

götürülürken erkekler serbest bırakıldı. 

                                                        
17 Pandemi Kürtaj Yapmamanın Bahanesi Oldu, Bianet https://bianet.org/bianet/toplumsal-

cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu 

 

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/237893-pandemi-kurtaj-yapmamanin-bahanesi-oldu
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 5 Şubat 2020’de Van’da Z.S. isimli İran vatandaşı kadın kendisinin ve tanıdığı 

onlarca kadının seks işçiliğine sürüklendiğini açıkladı. 

 5 Şubat 2020’de Kocaeli’nde N.K. isimli erkek ve F.A. isimli kadın bir kadını 

seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. 

 6 Şubat 2020’de Edirne’de 5 erkek ve 2 kadın 12 kadını seks işçiliğine 

zorladıkları için gözaltına alındı. 

 7 Şubat 2020’de Kocaeli’nde Gürcistan vatandaşı A.C. ve I.C. isimli iki erkek ve 

seks işçiliğine zorladıkları Gürcistan vatandaşı E.M. isimli kadın gözaltına 

alındı. 

 8 Şubat 2020’de Yalova’da Rusya ve Özbekistan vatandaşı K.I., R.Z. ve A.E. 

isimli kadınları seks işçiliğine zorlayan Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli üç kişi 

gözaltına alındı. Kadınlar sınır dışı edildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

 10 Şubat 2020’de Muğla’da 6 kişi “insan ticareti” suçlamasıyla gözaltına 

alındı, seks işçiliğine zorlanan, Türkiye vatandaşı olmayan 18 kadın da 

gözaltına alındı. 4 gün sonra yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye’ye 

getirdikleri kadınları seks işçiliğine zorlayan 1’i polis memuru 4 kişi 

tutuklandı. 

 14 Şubat 2020’de Tekirdağ’da M.Y. isimli şüpheli Türkiye vatandaşı olmayan 

G.K. ve J.H. isimli iki kadını seks işçiliğine zorladığı iddiasıyla tutuklandı. 

 17 Şubat 2020’de Kocaeli’nde F.K. isimli erkek Özbekistan vatandaşı S.D., G.B. 

ve F.M. isimli kadınları seks işçiliğine zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Kadınların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. 

 19 Şubat 2020’de Yalova’da seks işçiliğine “teşvik, aracılık ve yer temini” 

suçlamasıyla 22 kişi gözaltına alındı. Seks işçiliğine zorladıkları Türkiye 

vatandaşı olmayan 28 kadın sınır dışı edildi. 

 20 Şubat 2020’de Antalya’da iş vaadiyle Türkiye’ye getirdiği Türkiye 

vatandaşı olmayan 3 kadını seks işçiliğine zorlayan K.T. isimli erkek 

tutuklandı. 

 20 Şubat 2020’de Tekirdağ’da M.Y. isimli erkek ve seks işçiliğine zorladığı 

Türkmenistan vatandaşı J.H. ve G.K. isimli iki kadın gözaltına alındı. M.Y. 

tutuklandı, kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

 21 Şubat 2020’de Samsun’da 5 erkek 6 kadını seks işçiliğine zorladıkları için 

gözaltına alındı. H.D., S.S. ve H.K. tutuklandı, E.T. ve C.K. ise adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. 

 23 Şubat 2020’de Çorum’da T.Y., (42) F.M. (21) isimli kadını seks işçiliğine 

zorladığı için tutuklandı. 

 24 Şubat 2020’de Mersin’de bir erkek Türkiye vatandaşı olmayan kadınları 

seks işçiliğine zorladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Pansiyon sahibi erkek seks 

işçiliği için “yer ve imkan sağlama” suçlamasıyla, Fas vatandaşı bir kadın seks 

işçiliği yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Kadın İl Göç İdaresi’ne teslim 

edildi. Erkek tutuklandı. 
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 3 Mart 2020’de Antalya’da Türkiye vatandaşı olmayan 11 kadın ve onları seks 

işçiliğine zorlayan, 3’ü Türkiye vatandaşı olmayan 10 kişi gözaltına alındı. 

 3 Mart 2020’de Bursa’da 10 kadını seks işçiliğine zorlayan 13 kişi gözaltına 

alındı. 

 4 Mart 2020’de Adana’da 15 erkek ve 8 kadın, 13 kadını seks işçiliğine 

zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 6 Mart 2020’de Bursa’da 24 kadını seks işçiliğine zorlayan 14 kişi gözaltına 

alındı. 

 6 Mart 2020’de Hatay’da Türkiye vatandaşı olmayan 11 kadını seks işçiliğine 

zorlayan 10 kişi gözaltına alındı. 

 9 Mart 2020’de Hatay’da iş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri Fas vatandaşı 11 

kadını seks işçiliğine zorlayan 10 erkek gözaltına alındı. 11 kadın sınır dışı 

edildi. 

 12 Mart 2020’de Kars’ta 3’ü Azerbaycan vatandaşı 1’i Türkiye vatandaşı 4 

kadını seks işçiliğine zorlayan 4 erkek gözaltına alındı. Kadınları sınır dışı 

etmek için işlem başlatıldı. Erkekler hakkında adli işlem yapıldı. 

 14 Mart 2020’de Burdur’da G.D. (38) iş yerinde kadınları seks işçiliğine 

zorladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

 14 Mart 2020’de Çankırı’da E.D. isimli erkek seks işçiliğine zorlama suçundan 

gözaltına alındı. E.D. tutuklandı, seks işçiliğine zorladığı Türkiye vatandaşı 

olmayan 2 kadın sınır dışı edildi. 

 16 Mart 2020’de basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere 

göre; Erzincan’da evli olan C.A. ve K.G.’nin, iş yerinde 28 yaşındaki N.G. isimli 

kadını seks işçiliği yapmaya zorlandıkları için tutuklandıkları öğrenildi. 

 18 Mart 2020’de Manisa’da M.C. (38) isimli erkek Türkiye vatandaşı olmayan 

sevgilisi S.N.’ye (27) seks işçiliği “yaptırdığı” için gözaltına alındı. Olayla ilgili 

araştırma başlatıldı. 

 21 Mart 2020’de Edirne’de 7 kişi Türkiye vatandaşı olmayan 12 kadını seks 

işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle tutuklandı. 

 14 Nisan 2020’de Çankırı’da E.D. isimli erkek Türkiye vatandaşı olmayan iki 

kadını seks işçiliğine zorladığı için gözaltına alındı. E.D. tutuklandı, iki kadın 

sınır dışı edildi. 

 15 Nisan 2020’de Kırklareli’nde jandarma Türkiye vatandaşı olmayan yedi 

kadını seks işçiliğine zorlayan altı kişiyi gözaltına aldı. Altı kişi hakkında 

“insan ticareti” ve “seks işçiliğine zorlama” suçlarından işlem yapıldı. 

 17 Nisan 2020’de Bilecik’te dört kişi F.D.Ö. isimli kadını seks işçiliğine 

zorladıkları şüphesiyle gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklandı. F.D.Ö. 

Eskişehir’de ailesi tarafından kayıp bildirilmişti. 

 5 Mayıs 2020’de Nevşehir’de A.Ş. isimli erkek ve G.G. isimli kadın, 65 yaşın 

üstünde olduğu belirtilen bir kadını seks işçiliğine zorladı. A.Ş. ve G.G. 

hakkında adli işlem yapıldı. 
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 23 Mayıs 2020’de Antalya’da 4 erkek, Y.Ö.D. (22) isimli kadını alıkoydu, 

kadını şantajla seks işçiliğine zorlamaya teşebbüs etti. Kadın kaçarak 

akaryakıt istasyonundaki market görevlisinden polisi aramasını istedi. Polis 

kadını koruma altına aldı. A.H., R.T., M.T., V.K. gözaltına alındı. Y.Ö.D. 

erkeklerin A.S.K. ve B.S. isimli iki erkekten uyuşturucu madde aldığını, kadına 

rızası dışında maddeyi içirmeyi ve çıplak görüntüsünü çekerek şantajla seks 

işçiliğine zorlamayı planladıklarını duyduğunu söyledi. 

 1 Haziran 2020’de Afyonkarahisar’da 2 erkek ve 3 kadın, kadınları seks 

işçiliğine zorladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Kaç kadını seks işçiliğine 

zorladıkları basına yansımadı. 

 5 Haziran 2020’de Mersin’de bir kız çocuğu ve beş kadını seks işçiliğine 

zorlayan 9 şüpheli gözaltına alındı, üçü tutuklandı, biri adli kontrol 

kapsamında serbest bırakıldı. Şüphelilerin cinsiyeti basına yansımadı. 

 5 Haziran 2020’de Hatay’da Türkiye vatandaşı olmayan 5 kadın dahil 7 kişi 

gözaltına alındı. Bir grubun kadınları Türkiye’ye iş vaadiyle getirerek seks 

işçiliğine zorladığı iddia edildi. 

 9 Haziran 2020’de Adıyaman’da A.Ş. isimli erkek, kadınları seks işçiliğine 

zorladığı için yakalandı. 1’i Türkiye vatandaşı olmayan 5 kadın gözaltına 

alındı, para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. 

 20 Haziran 2020’de İstanbul’da bir grup, Türkiye vatandaşı olmayan 6 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 20 Haziran 2020’de Mersin’de 7 kişi Türkiye vatandaşı olmayan 3 kadını 

Türkiye’ye getirerek seks işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

7 kişinin 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere 

serbest bırakıldı. Kadınları sınır dışı etmek için işlem başlatıldı. 

 23 Haziran 2020’de Muğla’da 2 erkek, Türkiye vatandaşı olmayan 3 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. Kadınlar sınır dışı edilirken 

erkekler serbest bırakıldı. 

 26 Haziran 2020’de İstanbul’da iş ilanı ile çağırdıkları 15 kadını seks işçiliğine 

zorlayan, ölümle tehdit eden 12 kişi gözaltına alındı. 12 kişiden kaçının erkek 

olduğu açıklanmadı. 

 2 Temmuz 2020’de Adana’da 13 erkek ve 20 kadın, 8 kız çocuğunu seks 

işçiliğine zorladıkları şüphesiyle gözaltına alındı. 

 5 Temmuz 2020’de İstanbul’da ve Sakarya’da Türkiye vatandaşı olmayan 13 

kadını sahte iş ilanlarıyla çağırdıktan sonra pasaportlarına el koyarak seks 

işçiliğine zorladığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. 

 10 Temmuz 2020’de Ankara’da 6 erkek, 60 kadını tehdit ve şantajla seks 

işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. 

 20 Temmuz 2020’de Malatya’da 1 erkek hakkında 2 kadını seks işçiliğine 

zorladığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı. 

 23 Temmuz 2020’de Trabzon’da 4 kişi, 18 kadını seks işçiliğine zorladıkları 

gerekçesiyle gözaltına alındı. 
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 24 Temmuz 2020’de Antalya’da 1’i Kırgızistan vatandaşı 6 erkek, 6 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 12 Ağustos 2020’de Muğla’da cinsiyetleri basına yansımayan 2 kişi, 17 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Türkiye vatandaşı 

olmayan 17 kadın hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldı. 

 13 Ağustos 2020’de Kayseri’de F.Ç. isimli kadın, O.K. isimli erkeğin kardeşi 

olan S.Y. (18) isimli kadını tehditle seks işçiliğine zorladığını söyleyerek 

yardım istedi. 

 14 Ağustos 2020’de Muğla ve İzmir’de 22 erkek, Rusya, Beyaz Rusya, 

Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşı 29 kadını seks işçiliğine zorladıkları 

suçlamasıyla gözaltına alındı, 13’ü tutuklandı. 

 15 Ağustos 2020’de Antep’te 5 kişinin seks işçiliğine zorladığı H.Y. (16) isimli 

kız çocuğuna tecavüz eden 15 erkek ve çocuğu seks işçiliğine zorlayan, 

cinsiyeti basına yansımayan 5 kişi gözaltına alındı. 

 4 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 

fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya 

hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki 

takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah, Bursa'nın yanı 

sıra İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon 

yapıldı. Operasyonda zorla seks işçiliği yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 

şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. 

 8 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak 

Büro Amirliğine bağlı ekipler geçtiğimiz Cuma günü Bursa merkezli İstanbul, 

Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik 

operasyon yaptı. 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda 

farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 kadın ve onları seks 

işçiliğine zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak 

üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. 

 8 Eylül 2020’de Bursa, İstanbul, Antalya ve Kocaeli’nde 15 erkek, 13 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. İçlerinden Kocaeli’nde 

gözaltına alınan E.D. isimli erkeğin, eşini seks işçiliğine zorladığı açıklandı. 

 25 Eylül 2020’de İstanbul’da 21’i Türkiye vatandaşı, 8’i Türkiye vatandaşı 

olmayan 29 kadını seks işçiliğine zorlayan 7 kişi tutuklandı. 

 28 Eylül 2020’de Antalya’da 5’i Fas, 1’i Özbekistan vatandaşı 6 kadını seks 

işçiliğine zorlayan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i Covid19 testi pozitif çıktığı 

için karantinaya alındı. 

 5 Ekim 2020’de Denizli’de 4 kişiye seks işçiliğine “yer temini”, “aracılık” ve 

“zorlama” suçlarından para cezası verildi. Kaç erkeğin kaç kadını seks 

işçiliğine zorladığı basına yansımadı. 

 11 Ekim 2020’de Bursa’da bir grup erkek, İ.G. (23) isimli kadını kaçırdı. 

Grubun kadını Karabük’te yaşarken 5 yıl boyunca seks işçiliğine zorladığı, 

kadının onlardan kaçarak Bursa’ya gittiği ortaya çıktı. Erkeklerin kadını 
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kaçırdığını görenlerin ihbarı üzerine İ.G.’nin ailesinin kadın hakkında 5 yıl 

önce kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Kütahya’da İ.G. arabadan 

atlayarak kaçtı ve jandarma karakoluna sığındı. Kadını kaçıran E.T. ve E.Ö. 

isimli iki erkek gözaltına alındı, olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.B. isimli 

erkek ve L.B. isimli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. 

 19 Ekim 2020’de Trabzon’da Türkiye vatandaşı olmayan 4 kadını seks 

işçiliğine zorlayan bir erkek gözaltına alındı. 

 4 Kasım 2020’de Sakarya’da 7 kadın ve onları seks işçiliğine zorlayan, 

cinsiyetleri basına yansımayan 9 kişi gözaltına alındı.  

 10 Kasım 2020’de Yalova merkezli bir operasyonda Yalova, İstanbul, Ankara, 

Kocaeli ve Balıkesir illerinde 19’u Türkiye vatandaşı olmayan 31 kadın ve 

onları seks işçiliğine zorlayan 16 kişi gözaltına alındı. Kaç kadının kaç erkeği 

seks işçiliğine zorladığı basına yansımadı. 

 10 Kasım 2020’de Bursa’da Y.A. (50) isimli erkek, H.Ç. (37) isimli kadını seks 

işçiliğine zorladığı için tutuklandı. 

 11 Kasım 2020’de Kırklareli’nde İ.Ç. ve F.K. isimli 2 erkek, 5 kadını seks 

işçiliğine zorladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İ.Ç.’nin kardeşi olan kadını da 

seks işçiliğine zorladığı iddia edildi. 

 11 Kasım 2020’de Ağrı’da 7 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan en az 4 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. 

 13 Kasım 2020’de Antalya’da 2 erkek, Türkiye vatandaşı olmayan 3 kadını 

seks işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle tutuklandı. 

 18 Kasım 2020’de Muğla’da 3 erkek, S.Y. (28) isimli kadını, sahte iş ilanı 

vererek görüşmeye çağırdıkları binada alıkoydu, darp etti, kadına tecavüz etti 

ve onu seks işçiliğine zorladı. Kadın rapor aldı, jandarmaya giderek şikâyetçi 

oldu, erkekler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis S.Y.’nin evine 

baskın düzenleyerek telefonuna ve bilgisayarına el koydu. S.Y., polislerin 

kendisini kolundan çekerek yerde sürüklediğini söyledi. 

 21 Kasım 2020’de Kırklareli’nde 5 kadını seks işçiliğine zorlayan 2 erkek 

gözaltına alındı, 1’i tutuklandı. 

 24 Kasım 2020’de Antep’te 4 erkek, 11 kadını seks işçiliğine zorladıkları 

gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 7 Aralık 2020’de İstanbul’da Özbekistan’dan iş bulma vaadiyle kadınları 

getirip seks işçiliğine zorladığı iddia edilen 16 kişi tutuklandı. 17 Kadın sınır 

dışı edildi. 

 15 Aralık 2020’de Ankara’da üç erkek maddi sıkıntı yaşayan altı kadına senet 

imzalatıp kadınları seks işçiliğine zorladı. 

 17 Aralık 2020’de Tekirdağ’da M.B.Ş. isimli erkek Türkiye vatandaşı olmayan 

üç kadını seks işçiliğine zorladı. 

 24 Aralık 2020’de Karaman’da Y.A. isimli erkek Türkiye vatandaşı olmayan üç 

kadını seks işçiliğine zorladı. 
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 26 Aralık 2020’de Konya’da dört erkek ve bir kadın, 11’i Özbekistan 1’i 

Türkiye vatandaşı 12 kadını ölüm tehdidiyle seks işçiliğine zorladı. 

 31 Aralık 2020’de Antep’te Türkiye vatandaşı olmayan iki kadını seks 

işçiliğine zorlayan iki erkek tutuklandı. 

 

Kadına Yönelik Şiddet 

Basından derlediğimiz ve internetten taradığımız haberlere göre 2020 yılında en az 

316 kadın cinayeti işlendi, 178 şüpheli kadın ölümü belirlendi, 41 kadın intihar etti ve 

intihar teşebbüsünde bulundu. Kadınların büyük çoğunluğu evli olduğu veya birlikte 

olduğu erkek tarafından öldürüldü, 1075 kadına yönelik tehdit, taciz ve darp haberi 

mürekkep oldu. Sıralama oğul, baba, kardeş, akraba, eskiden birlikte oldukları erkek 

ve tanıdıkları erkek olarak devam ediyor. Tanımadıkları kişiler veya yakınlık durumu 

tespit edilemeyen kişiler tarafından öldürülme sıranın sonlarında yer alıyor. Kadınlar 

ateşli silahlarla, kesici aletlerle, boğularak, darp edilerek, kimyasal maddeyle ve 

yüksekten atılarak öldürüldü. Ek olarak, sosyal medya ve internet üzerinden 

kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tehditler arttı. 

 

Kadın Cinayetleri 

1. Ebru Aras (24): 1 Ocak 2020’de, Iğdır’da U.A. (29) isimli erkek, eşi Ebru Aras’ı 

kendisinden ayrıldığı, boşanma süreci “çekişmeli geçtiği” için tabancayla 

vurarak öldürdü. Kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan U.A. 

hastaneye kaldırıldı. 

2. Leman Ege (57): 5 Ocak 2020’de Antalya’da Almanya vatandaşı I.S. (66) isimli 

erkek dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Leman Ege’yi öldürdü ve intihar etti. 

Leman Ege’nin başına darbe aldığı için, erkeğin ise kendini asarak öldüğü 

açıklandı. 

3. Füsun Akırmak: 7 Ocak 2020’de Ankara’da A.K. isimli erkek, sevgilisi Füsun 

Akırmak’ı birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdü.  

4. Melahat İşbir (40): 13 Ocak 2020’de İstanbul’da ormanlık alanda battaniyeye 

sarılı bir kadın cesedi bulundu. Kafasına sert bir cisimle vurularak 

öldürüldüğü belirlenen kadının Melahat İşbir olduğu tespit edildi. Polis olay 

yeri ve kadının evi çevresindeki kamera kayıtlarından kadını oğlu B.Ü.’nün 

(21) öldürdüğünü, arkadaşı F.S. isimli erkeğin de cesedi taşımasına yardım 

ettiğini tespit etti. B.Ü.’nün annesini evinde bir erkekle oturduğu için kafasına 

keserle vurarak 19 Aralık’ta öldürdüğü, annesinin cesedini 15 gün evde 

tuttuğu açıklandı. B.Ü. ve F.S. gözaltına alındı. 

5. Deniz Gezginci (36): 14 Ocak 2020’de, Manisa’da Z.C. (36) isimli erkek, eski 

sevgilisi Deniz Gezginci’yi uyuduğu sırada evine balkonundan gizlice girip 
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uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Z.C.’nin kadını defalarca bıçakladıktan 

sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Erkeğin kadını ilişkilerini bitirmeye 

çalıştığı için öldürdüğü iddia edildi. Deniz Gezginci’nin içinde öldürüldüğü 

eve, Z.C.’nin 5 gün önce birlikte yaşadıkları evde eşyaları kırdığı şiddetli bir 

kavgadan sonra çocuklarıyla kaçarak taşındığı ortaya çıktı. Kadının 16 ve 9 

yaşlarındaki kız çocuklarının da olay sırasında evde oldukları, Z.C.’nin bıçakla 

eve girmesine ve evden kaçmasına tanıklık ettikleri bildirildi. Z.C. hastaneye 

gitti, şüpheli hareketler sergileyince gözaltına alındı. 

6. Melike Demirok: 14 Ocak 2020’de Diyarbakır’da G.D. isimli erkek tarafından 

öldürdü. G.D. kadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kadını evdeki parayı 

harcadığı ve uyuşturucu aldığı için öldürdüğünü iddia etti. Kadının karakola 

başvurduğu ve kendisine şiddet uygulayan erkeği şikâyet ettiği ortaya çıktı. 

Erkeğin de kadını “Paramı çaldı” diyerek şikâyet ettiği, polislerin kendisine 

şiddet uygulayan G.D.’den kaçan Melike Demirok’u yakaladığı ve G.D.’ye 

teslim ettiği ortaya çıktı. Melike Demirok’un ayrıca geçen yıl erkekten 

boşanmak istediği ancak aile baskısıyla evli kaldığı ortaya çıktı. 

7. Şehriban Çatı (28): 17 Ocak 2020’de Mardin’de M.S.K. isimli erkeğin Şehriban 

Çatı’yı darp ederek öldürdüğü ortaya çıktı. 

8. Tuğçe Demiryaran (28): 17 Ocak 2020’de, İstanbul’da T.D. (33) isimli erkek 

bir süre ayrı yaşadıktan sonra barışma aşamasında olduğu eşi Tuğçe 

Demiryaran’ı başkasıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü için boğarak öldürdü. 

Erkek ifadesinde “Telefonunu karıştırırken bir erkek fotoğrafı gördüm” dedi. 

9. Seyhan Yüksekova (37): 18 Ocak 2020’de, İstanbul’da cezaevinden yeni çıkan 

T.Y. isimli erkek, eşi Seyhan Yüksekova’yı çalıştığı çiçekçide silahla vurarak 

öldürdü. Olay yerinden kaçan T.Y. olayda kullandığı tabanca ile yakalandı. 

İfadesinde babası kendisine “sen cezaevindeyken neler oldu neler”, “ölümü 

hak ettiler” ve “namusumuzu temizle” dediği için cinayetleri işlediğini iddia 

etti. 

10. Zülfiye Yüksekova: 18 Ocak 2020’de İstanbul’da oğlu T.Y. eşini vurduktan 

sonra Zülfiye Yüksekova’yı öldürdü. 

11. Zübeyde Duran (40): 19 Ocak 2020’de Kocaeli’nde M.E. isimli erkek, sevgilisi 

Zübeyde Duran’ı silahla vurarak öldürdü. Polis kadının 6 yaşındaki oğlunu 

Y.Y. evde annesinin başında beklerken buldu. Çocuk, M.E.’nin eve geldiğini, 

patlama sesi duyduğunu, sonra M.E.’nin olay yerinden kaçtığını söyledi. M.E. 

21 Ocak’ta intihar etti. 

12. Alev Ergin (45): 21 Ocak 2020’de Kırşehir’de N.Ç. (47) isimli erkek eski eşi 

Alev Ergin’i evde çocuklarının önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

Kadın tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden 

kaçan N.Ç. sonra polis tarafından yakalandı. Alev Ergin ve N.Ç.’nin anlaşmalı 

boşandığı ama aynı evde yaşamaya devam ettiği iddia edildi. Erkeğin kadını 

öldürdüğü tartışmanın sebebinin kıskançlık olduğu iddia edildi. 
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13. Büşra Yubaşkul (22): 21 Ocak 2020’de İzmir’in Buca ilçesinde, iki ay önce 

boşandığı eşi O.Ç. tarafından sokak ortasında darp edildikten sonra pompalı 

tüfekle vurularak 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul hayatını kaybetti. 

14. Gamze Esen (37): 22 Ocak 2020’de Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 Ocak günü 

evde çıkan yangında dini nikahlı eşi Fatih Alp Ü. (41) ile birlikte yaralanan 

Gamze Esen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Alp Ü.'nün 

eşiyle tartışma sonrası evi benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı. 

15. Şerife Beceren (26): 24 Ocak 2020’de Çanakkale’de N.E. (32) isimli erkek dini 

nikahlı eşi Şerife Beceren’i evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına 

alınan erkek av tüfeğinin “yanlışlıkla ateş aldığını” iddia etti. 

16. Aynur Erke (50): 26 Ocak 2020’de İzmir’de M.E. (19) isimli erkek, annesi 

Aynur Erke’yi (50) tabancayla ateş ederek öldürdü, aynı silahla intihar etti. 

Erkeğin annesini öldürdüğü tartışmanın neden çıktığı basına yansımadı. 

M.E.’nin madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. 

17. Ece Alça: 26 Ocak 2020’de İstanbul’da M.K. isimli erkek, sevgilisi olduğu iddia 

edilen Ece Alça’yı bıçaklayarak öldürdü. M.K. köprü üzerindeyken arabasına 

S.Ö.’nün kullandığı motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracı 

durdurdu, kendini denize atarak intihar etti. Olay yerine gelen polis arabanın 

içinde bıçaklanarak öldürülmüş olan Ece Alça’nın cesedini buldu. M.K.’nin 

“cinsel taciz”, “kasten yaralama”, “çocuğa cinsel istismar” gibi suçlardan 

toplam 19 şüpheli kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma 

başlattı. 

18. Fatma Tümen: 26 Ocak 2020’de 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.  

19. Irmak Karavishvili (53): 30 Ocak 2020’de, Kayseri’de Gürcistan vatandaşı 

Irmak Karavishvili gece işinden çıkarken öldürüldü. Yanındaki A.A. (37) ve 

Y.Ö. (28) isimli iki kadın da ağır yaralandı. Üç kadının iş çıkışı evlerine gitmek 

üzere arabalarına bindikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin arabaya ateş 

açtığı aktarıldı. Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. 

20. Ekin Köse (12): 31 Ocak 2020’de, Antalya’da B.K. isimli erkek önce eşi Esma 

Polat’ı, sonra kızı Ekin Köse’yi öldürdü. 

21. Esma Polat (35): 31 Ocak 2020’de, Antalya’da B.K. isimli erkek, uzaklaştırma 

kararı bulunmasına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat’ı tabancayla 

vurarak öldürdü. 

22. Emine Arslan (Bianet) 

23. Mesrure Gemici (Bianet) 

24. Pınar E.: 3 Şubat 2020’de Bursa’da H.U. isimli erkek sevgilisi Pınar E.’yi 

kendisinden ayrılmak istediği için defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay 

yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü.  

25. Emine Yıldırım (50): 4 Şubat 2020’de Hatay’da Ö.Y. (27) isimli erkek, annesi 

Emine Yıldırım (50) ve eşi Pervin Yıldırım’ı (27) pompalı tüfekle ateş ederek 

öldürdü. Ö.Y. kadınları öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.  
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26. Pervin Yıldırım (27): 4 Şubat 2020’de Hatay’da Ö.Y. (27) isimli erkek, annesi 

Emine Yıldırım (50) ve eşi Pervin Yıldırım’ı (27) pompalı tüfekle ateş ederek 

öldürdü. Ö.Y. kadınları öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Erkeğin bir 

süredir “aile içi geçimsizlik” yaşadığı, olay günü de nedeni bilinmeyen bir 

tartışma çıktığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

27. Manar Alahmed: 5 Şubat 2020’de İzmir'in Menemen ilçesinde dün, 5 aylık 

hamile Manar Alahmed isimli kadın ve 5 yaşındaki çocuğu Muhammed C. 

katledilmiş halde bulundu. Olay ailenin, evdeki 2 yaşındaki çocuğunun 

ağlaması ile ortaya çıktı. Sesler üzerine eve giden komşuları, polis ve sağlık 

ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Manar Alahmed’in 

kesici aletle, oğlunun ise boğularak katledildiğini belirledi. Anne ve çocuğu 

öldüren kişinin Y.A. (30) olduğu tespit edildi. Manar A. ve oğluyla aynı 

mahallede yaşayan Y.A.’nın eve hırsızlık için girdiği ortaya çıktı. 

28. Zehra Erdem (39): 5 Şubat 2020’de, Kocaeli’nde İ.E. (45) isimli erkek 

ekonomik sıkıntılar yüzünden tartıştığı eşi Zehra Erdem’i pompalı tüfekle 

vurarak öldürdü. Zehra E. olay yerinde, kadını öldürdükten sonra intihar 

eden İ.E. ise hastanede öldü. 

29. Hatice Çetinbaş (64): 6 Şubat 2020’de, Kocaeli’nde 24 Ocak günü evinde oğlu 

tarafından ölü bulunan Hatice Çetinbaş’ı öldürdükleri iddiasıyla R.K. ve Z.K. 

gözaltına alındı. R.K. ve Z.K.’nin kadını senet imzalatmak ve bileziklerini 

çalmak için darp ederek öldürdüğü iddia edildi. 

30. Sevil Arslan: 6 Şubat 2020’de Sinop’ta bir aydır kayıp olan Sevil Arslan’ı H.K. 

isimli erkeğin tüfekle öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. H.K. suçunu itiraf 

etti. 

31. Şeyma Yıldız (17): 7 Şubat 2020’de Ankara Çubuk’ta babası H.Y. Şeyma 

Yıldız’ı erkek arkadaşı olduğunu düşündüğü için silahla öldürdü. 

32. Melahat Ayhan (58): 9 Şubat 2020’de Ankara’da Melahat Ayhan’ın bedeni boş 

arazide başı kesilmiş şekilde bulundu. 14 Şubat’ta kadını M.K. (58) isimli 

erkeğin öldürdüğünü ve sonra intihar ettiği tespit edildi. Kadının akrabası 

olan M.K.’nin yıllar önce kadın tarafından reddedildiği aktarıldı. 

33. Gülistan Özcan (47): 10 Şubat 2020’de Balıkesir’de E.Ö. (45) isimli erkek, eşi 

Gülistan Özcan’ı kendisinden boşanmak istediği için öldürdü. Kadını 

bıçaklayarak öldüren E.Ö. ifadesinde “Beni aldattığı hissine kapıldım. 

Namusumu temizledim, pişman değilim” dedi. E.Ö.’nün eşini 12 yıl önce de 

bıçaklayarak yaraladığı, ardından mahkeme kararıyla yatırıldığı hastanede 3 

yıl psikiyatrik tedavi gördüğü, hâlâ 3 ayda bir jandarma kontrolünde 

hastaneye götürülerek tedavisine devam edildiği ortaya çıktı. 

34. Dursiye Sağlam (44): 11 Şubat 2020’de Afyon’da A.C. isimli erkek sevgilisi 

Dursiye Sağlam’ı kendisinden ayrılmak istediği için bıçaklayarak öldürdü ve 

cesedini yaktı. 11 Şubat gecesi kayıp bildirilen kadının bedeni 17 Şubat’ta 

bulundu. A.C. gözaltına alındı, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. A.C. “tasarlayarak 

ve canice hisle insan öldürmek” suçundan tutuklandı.  
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35. Nurhan Erkan: 13 Şubat 2020’de Aydın'ın Köşk ilçesinde Okan D., evine gittiği 

iş arkadaşı Nurhan Erkan'ı kesici aletle katletti. Gürültüyü duyup odasından 

çıkan Erkan’ın çocuğunun çığlık atması üzerine eve gelen komşular, polis ve 

sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Erkan, burada yaşamını 

yitirdi. Okan D. komşuların ihbarı üzerine gözaltına alındı. 

36. Fatma D. (64): 14 Şubat 2020’de Kocaeli’nde E.D. (31) isimli erkek annesi 

Fatma D.’yi evinde uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı 

hastanede öldü, erkek gözaltına alındı. E.D.’nin “psikolojik sorunu” olduğu 

öne sürüldü. 

37. Hafize F. (35):16 Şubat 2020’de Eskişehir’de F.F. (26) isimli erkek, eşi Hafize 

F.’yi bıçaklayarak öldürdü. Evde kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddia 

edildi. Gözaltına alınan F.F. tartışırlarken kadının bıçağı göğsüne kendi 

sapladığını iddia etti. Hafize F.’nin 5 ay önce kendisine şiddet uyguladığı için 

polise başvurduğu ve bir süre sığınma evinde kaldığı ortaya çıktı. 

38. Özlem Pirdal (25): 17 Şubat 2020’de Düzce’de Z.P. (28) isimli erkek, eşi 

Özlem Pirdal’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan erkek gözaltına 

alındı, ifadesinde “Akşam 23.00 sıralarında eve geldim. Eşim ve çocuklarım 

uyuyordu. Eşimi uyandırdım. ‘Çocuklar benden mi?’ dedim. ‘Çocuklar senden’ 

dedi. Darp ettim. Bu sırada çocuklar uyandı. Mutfaktan bıçağı alıp önce 

boğazını kestim daha sonra bıçakladım” dedi. Erkeğin “Eşimi öldürdüğüm için 

pişman değilim. Çocukların benden olmadığını düşünüyorum” dediği de 

kaydedildi. Erkek tutuklandı, iki çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

görevlilerine teslim edildi. 

39. Şükran Taşinen (38):18 Şubat 2020’de Ankara’da A.T. (38) isimli erkek 

evinde eşi Şükran Taşinen’i boğarak öldürdü. Kızı İ.T.’nin (15) yerde 

bulduktan sonra komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 

polis ve sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti. 

40. Gönül Ö. (44): 19 Şubat 2020’de Manisa’da Ocak ayında M.Ü. isimli erkeğin 

kendisiyle evlenmeyi reddettiği için sevgilisi Gönül Ö.’yü (44) işyerinde 

bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.  

41. Lemia Zaitar (56): 19 Şubat 2020’de İstanbul’da Suriye vatandaşı C.Z. (31) 

isimli erkek Suriye vatandaşı annesi Lemia Z.’yi (56) çocuğunun önünde 

öldürdü. Çocuk koruma altına alındı, erkek ise gözaltında uyuşturucu 

kullandığını, annesiyle kendisine para vermediği için tartıştığını ve kadını bu 

yüzden öldürdüğünü söyledi. 

42. Meryem Sıdo: 19 Şubat 2020’de Hatay’da Türkiye vatandaşı olmayan S.M. 

(25) isimli erkek, eşi Meryem Sıdo’yu konuşmak için çağırdığı sokakta silahla 

vurarak öldürdü. S.M. ve Meryem S.’nin bir süre önce ayrıldığı, S.M.’nin 

Hatay’a kadınla konuşmak için geldiği iddia edildi.  

43. Özlem Özen: 21 Şubat 2020’de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Özlem Özen, 

evli olduğu Çağlar Özen tarafından ateşli silahla katledildi. Astsubay üstçavuş 

olduğu öğrenilen Çağlar Özen, Özlem Özen’i öldürdükten sonra intihar etti. 
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44. Zeliha Armağan (23): 21 Şubat 2020’de Adana’da O.Ç. isimli erkek Zeliha 

Armağan’ı “kuma”sı olmak istemediği için uçurumdan atarak öldürdü. O.Ç. 

düştükten sonra ölmediğini fark edince kadının başını taşla ezdi. Erkek ve 

kayınbabası H.Ç. kadını O.Ç.’nin yaşadığı Urfa’ya götürmek üzere arabalarına 

aldı.  

45. Hayriye E.: 26 Şubat 2020’de Antep’te A.E. isimli erkek, eşi Hayriye E.’yi 

nedeni bilinmeyen bir tartışmada darp ederek öldürdü. Komada hastaneye 

kaldırılan kadın hayatını kaybetti. A.E. isimli erkek gözaltına alındı. 

46. Elif A. (25): 29 Şubat 2020’de Bursa’da H.Ö.A. (28) boşanma aşamasında 

olduğu Elif A.’yı (25) şoförü olduğu takside silahla vurdu ve yola attı. 

Göğsünden vurulan Elif A. kaldırıldığı hastanede öldü.  

47. Gamze Sulugöz (30): 1 Mart 2020’de Ankara’da H.S. (40) isimli erkek bir 

süredir ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz’ü evinde pompalı tüfekle öldürdü. 

H.S. olay yerinen kaçtı ve kendi evine dönerek çocuğunun önünde intihar etti.  

48. Ulviye Hacıoğlu (35): 2 Mart 2020’de Bursa’da H.H. (36) isimli erkek, eşi 

Ulviye Hacıoğlu’nu 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Kadının 11 yaşındaki kız 

çocuğu eve gidince annesini buldu ve komşularından yardım istedi. Karakola 

giden H.H. kadını “şiddetli geçimsizlik yüzünden öldürdüğünü” söyledi. 

49. Hatice Büşra Çetinkaya (28): 4 Mart 2020’de Aydın’da S.T. isimli erkek, 

sevgilisi Hatice Büşra Çetinkaya’yı tabancayla ateş ederek öldürdü, kadının 

annesi G.Ç.’yi (58) ise ağır yaraladı. Polis memuru olan S.T., polis memuru 

olan Hatice Büşra Ç.’yi kendisinden ayrıldığı için arabasıyla yolunu keserek 

öldürdü. S.T. olay yerinde gözaltına alındı, G.Ç. hastaneye kaldırıldı. S.T. 

ifadesinde “Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip 

gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. 

Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dedi. 

50. Maşide Y. (29): 6 Mart 2020’de Antep’te S.Y. isimli erkek, eşi Maşide Y.’yi (29) 

bıçaklayarak öldürdü. Çıkma nedeni bilinmeyen tartışmada kadını öldüren 

erkek cansız bedenin başında beklerken gözaltına alındı. 

51. Pınar U. Baykan (32): 6 Mart 2020’de İstanbul’da Pınar U.B. (32) evinde 

bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. İş arkadaşlarının polise haber 

vermesi üzerine bedeni bulunan kadının eşi ve eşinin babası olayla ilgili 

soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kadını, evli olduğu E.B.’nin 

öldürdüğü tespit edildi.  

52. Sultan Akın (36): 7 Mart 2020’de Denizli’de Ş.A. (42) isimli erkek, eşi Sultan 

Akın’ı evinde uyurken başına baltayla vurarak öldürdü. Erkek Sultan Akın’ı 

öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Ş.A.’nın kadınla kavga ettiği 

iddia edildi ancak sebebi basına yansımadı. 

53. Anastasiay Marchank: 8 Mart 2020’de Antalya’da Belarus vatandaşı 

Anastasiya Marchank 8 Mart akşamı kayıp olarak bildirildi. 15 gün sonra 

kamera kayıtlarından kadının 8 Mart gecesi arabasına bindiği tespit edilen 

A.O.Ö. isimli erkek “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Önce kadını 
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tanımadığını iddia eden A.O.Ö. sonra kadını 9 Mart sabahı ölü bulduğunu ve 

“paniğe kapıldığı için gömdüğünü” söyledi.  

54. Melek Dağyel (61): 10 Mart 2020’de İzmir’de E.A. isimli erkek eski eşi Melek 

Dağyel’i öldürdü. Boşandığı kadını sokakta görünce yanındaki bıçakla 

boğazına saldıran erkek olay yerinden kaçtı. Melek D. hastaneye kaldırıldı, 

müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.A. ise polis tarafından yakalanarak 

gözaltına alındı. Erkek eski eşini “mutlu olduğu için” öldürdüğünü söyledi. 

55. Günay Seferova (41): 11 Mart 2020’de Tekirdağ’da T.T. (48) isimli erkek 

birlikte yaşadığı Azerbaycan vatandaşı sevgilisi Günay Seferova’yı evde 8 kez 

bıçaklayarak öldürdü. T.T. polise teslim olarak itiraf etti, tutuklandı. 

56. Pınar Ayrıkan (38): 11 Mart 2020’de İstanbul’da H.A.A. (41) isimli erkek, 

sevgilisi Pınar Ayrıkan’ı iple boğarak öldürdü. Kadın ölü bulunduktan sonra 

başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.A.A. olduğu belirlenmişti. H.A.A. 

ormanlık alanda kendini asmış olarak bulundu. 

57. Vildan Akkaya Yılmaz (37): 11 Mart 2020’de Karabük’te A.Y. (41) isimli erkek, 

eşi Vildan Akkaya’yı vurarak öldürdü. Hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı 

olan erkek kadını 12 Mart’ta iş yerinde ağır yaraladı, kadın kaldırıldığı 

hastanede 17 Mart’ta hayatını kaybetti. A.Y. tutuklandı. 

58. Gönül Güngör (55): 12 Mart 2020’de Samsun’da B.G. (32) isimli erkek, annesi 

Gönül Güngör’ü evinde boğazından ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. 

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri şüpheli olarak kadının olay 

yerinden kaçan oğlu B.G.’yi (32) yakalamak için çalışma başlattı. Bir 

lokantada yakalanan B.G. gözaltında annesini öldürdüğünü itiraf etti ve 

tutuklandı. Erkeğin “psikolojik sorunları olduğu” iddia edildi. 

59. Latife Bozdemir: 12 Mart 2020’de Mardin’de F.B. isimli erkek annesi Latife 

Bozdemir’i uyurken bıçaklayarak öldürdü, babası Ş.B.’yi bıçakla yaraladı. F.B. 

gözaltına alındı. Erkeğin annesine ve babasına neden saldırdığı basına 

yansımadı, psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. 

60. Münevver Şahin (37): 13 Mart 2020’de Konya’da B.Ş. (37) isimli erkek 

boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Şahin’i çalıştığı hastanede 

tabancayla vurarak öldürdü. B.Ş. olay yerinden kaçarken yakalandı ve 

gözaltına alındı. Erkeğin Münevver Şahin’i kendisinden boşanmak istediği 

için öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının 20 gün önce erkek hakkında “eve 

dönmezse kendisini öldüreceğini” söyleyerek tehdit ettiği için savcılığa 

başvurarak koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. 

61. Bahtiyar Kip (44): 14 Mart 2020’de Konya’da H.B. (37) isimli erkek ablası 

Bahtiyar Kip’i evinde öldürdü. H.B.’nin Bahtiyar Kip’in eşi olan M.K. isimli 

erkekle tartıştığı, rastgele havaya ateş açarak camdaki kadını öldürdüğü iddia 

edildi. 

62. Suriye Özkahraman (34): 17 Mart 2020’de Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 65 

yaşındaki Selahattin Özkahraman, eşi Güzel Özkahraman ve hamile kızı 

Suriye Özkahraman ile gittiği tarladan eve dönmek istedikleri sırada, 

seçimlerde oy kullanmayacakları için E.Y. ve 5 kişinin silahlı saldırısına 
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uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu Özkahraman ve hamile kızının yaşamını 

yitirdiği, eşi Güzel Özkahraman ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.  

63. Lale Bayram (25): 20 Mart 2020’de İstanbul'da Y.A. (30) ve S.K. (31) isimli iki 

erkek, Y.A.’nın eski eşi Lale Bayram’ı öldürdü. Cinayete “intihar süsü vermek” 

için kadının bileklerini keserek kadının bedenini evindeki banyosuna 

koydular. Y.A.’nın Lale B.’nin kendisini aldattığını düşündüğü, arkadaşı S.K.’ye 

kadını boğması için 8 bin 500 TL ödeme yaptığı iddia edildi. 

64. Viviant Bants (63): 21 Mart 2020’de Muğla’da Birleşik Krallık vatandaşı 

Viviant Bants isimli kadın ve Türkiye vatandaşı Hasan T.B. (71) isimli erkek 

evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. 30 Mart’ta Viviant B. ve 

Hasan T.B.’nin kredi kartlarını kullandığı tespit edilen H.Ö. isimli erkek 

gözaltına alındı.  

65. Dilek Kaya: 22 Mart 2020’de Diyarbakır’da Dilek Kaya isimli kadının, erkek 

arkadaşı olduğu belirtilen Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üst Komutanlığı’nda 

görevli Astsubay Y.Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. 

Öldürülen Dilek Kaya’nın kardeşi Mutlu Kaya da, erkek arkadaşı tarafından 

başından vurulmuştu.  

66. Özlem Mutlu (39): 23 Mart 2020’de Bursa’da O.K. (46) isimli erkek barışma 

teklifini reddettiği için eski sevgilisi Özlem M.’yi (39) silahla vurarak öldürdü. 

Erkek kadını iş yerinde, serbest bölgede çalıştığı fabrikada vurdu. Erkek 

intihar etti, kaldırıldığı hastanede öldü. 

67. S.İ.: 23 Mart 2020’de Kars’ta K.K. isimli erkek evde eşi L.K. ve kızı S.İ.’yi silahla 

vurdu. S.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, annesi L.K. ağır yaralı hastaneye 

kaldırıldı. K.K.’nin kadınları vurma sebebi basına yansımadı, ama kızını 

annesini korumaya çalıştığı için vurduğu iddia edildi. S.İ.’nin yaşı basına 

yansımadı. 

68. Safiye Gök (53): 23 Mart 2020’de Antep’te A.G. (42) isimli erkek tartıştığı 

kuzeninin eşi Safiye Gök’ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkeğin olay günü 

kadının evine gittiği, burada bilinmeyen bir sebeple kadınla tartıştığı 

kaydedildi.  

69. Halime Dursun: 24 Mart 2020’de Ordu’da eski belediye başkanı olan O.A. 

isimli erkek, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda Halime D. isimli kadını ve 

eşi Şener D.’yi öldürdü. Erkeğin eski çalışanı olan erkeği istasyona çağırdığı, 

burada kadına ve erkeğe silahla ateş ettikten sonra intihara teşebbüs ettiği 

bildirildi. Erkek 4 Mart’ta da evinde eski çalışanı T.Ç. isimli erkeği silahla 

yaraladı, eşini rehin aldı. 

70. Anastasiya Yazerskaya (23): 25 Mart 2020’de Antalya'da para karşılığı cinsel 

ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı öldürüp, Isparta 

yoluna gömdüğü için tutuklanan Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek 

için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir yere gömdüğü 

ortaya çıktı.  

71. Nuray Varol (53): 26 Mart 2020’de İzmir’de Nuray Varol evinde birçok kez 

bıçaklanmış şekilde bulundu. 
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72. Hatice Kurt (46): 27 Mart 2020’de Rize’de A.R.H. isimli erkek eski eşi Hatice 

Kurt’u sokakta tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı 

hastanede hayatını kaybetti. A.R.H. olay yerinde polis ekipleri tarafından 

gözaltına alındı. A.R.H. ifadesinde kadının “sosyal medya hesabı açmasına 

kızdığını” söyledi. 

73. Neşe Orhan (43): 27 Mart 2020’de Aydın’da Z.K. (49) isimli erkek eski eşi 

Neşe O. (43) ve oğlu Furkan K.’yi (18) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Neşe 

O.’nun evine giden erkek bilinmeyen bir sebeple kadınla tartıştı, yanında 

getirdiği av tüfeğiyle kadını ve kendisini durdurmaya çalışan oğluna ateş etti.  

74. Aysim Erülker (28): 1 Nisan 2020’de İzmir’de L.D. (32) isimli erkek yemek 

yemek için evine gittiği Ayşim Erülker isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. 

Kendi annesi N.D.’yi (51) de cinayeti durdurmak istediği için ağır yaraladı. 

L.D. olaydan sonra dördüncü kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti. 

75. Satı Eyioğlu (65): 1 Nisan 2020’de Karabük’te M.İ. isimli erkek, annesi Satı 

Eyioğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Belirsiz bir sebeple tartıştığı annesini 

öldüren erkeğin psikolojik bozukluğu olduğu iddia edildi. 

76. Sıddıka K. (81): 1 Nisan 2020’de İstanbul’da Ö.K. (46) isimli erkek annesi 

Sıddıka K.’yi kemerle boğarak öldürdü. Polise teslim olarak annesini 

öldürdüğünü itiraf eden erkek gözaltına alındı, psikolojik bozukluğu olduğu 

iddia edildi. 

77. G.L.: 5 Nisan 2020’de Ağrı’da, 3 çocuk annesi G.L. evli olduğu L.L. tarafından 

silahla vuruldu. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 

G.L., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

78. Gülcemal Bolat (60): 6 Nisan 2020’de Ordu’da C. B. (60) isimli erkek evde 

ruhsatsız tabancasıyla eşi Gülcemal Bolat’ı vurdu. Kadın olay yerinde hayatını 

kaybetti, C.B. gözaltına alındı. Erkek, tabancayla “oynarken” kadını “kazayla” 

öldürdüğünü söyledi. 

79. Gülten Temir (38): 7 Nisan 2020’de Kastamonu’da İ.P. (53) isimli erkek 

komşusu Gülten Temir’i yaşadıkları sitenin önünde tabancayla öldürdü, sonra 

intihar etti. Erkeğin kadının eşiyle kavgalı olduğu, kadını bu yüzden 

öldürdüğü iddia edildi. 

80. Aysel Akkurt: 9 Nisan 2020’de Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı 

Mahallesi'nde ikamet eden Aysel Akkurt, çöp dökmek için evinden çıktığı 

sırada saldırıya uğradı. Yanına gelen bir araçta yer alanların silahlı saldırısına 

uğrayan Akkurt yaşamını yitirdi. 

81. Eduard Grosu (23): 9 Nisan 2020’de Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 gün önce 

evinin banyosunda, boğazı kesik, iple tavana asılı cansız bedeni bulunan 

Moldova uyruklu trans kadın Eduard Grosu'nun, ölümünden kısa süre önce 

cep telefonunun WhatsApp'taki durum kısmında, üzerinde 'Beni öldüren A.O.' 

yazılı kanlı fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. 

82. Friba H. (22):9 Nisan 2020’de İstanbul’da Afganistan vatandaşı Friba H.’nin 

evinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Friba H.’nin sevgilisi olduğu iddia 

edilen Afganistan vatandaşı M.Y. (21) isimli erkek ve kadının işvereni olan 
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Türkiye vatandaşı B.A. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra serbest 

bırakıldılar. 

83. Kiraz Yıldırım (36): 9 Nisan 2020’de Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 43 

yaşındaki Mustafa Y., eşi Kiraz Yıldırım’ı yaşadıkları evde öldürdü. Katil 

Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 

84. Gül Y.: 10 Nisan 2020’de İzmir’de V.E. (28) isimli erkek dini nikâhlı eşi Gül 

Y.’yi bacağından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek 

yakalanarak gözaltına alındı. Gül Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını 

kaybetti. Erkek tutuklandı. 

85. Nurgül Boz (43): 14 Nisan 2020’de İstanbul’da E.K. (44) isimli erkek beraber 

yaşadığı sevgilisi Nurgül Boz’u evde bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin kıskançlık 

nedeniyle kadınla kavga ettiği iddia edildi. Evden ayrılan erkek polise teslim 

oldu. Hakkında “kasten yaralama, silahlı kanunlara muhalefet” dahil 15 ayrı 

suç kaydı bulunan E.K. tutuklandı. 

86. Gamze Pala (35): 15 Nisan 2020’de Rize’nin fındıklı ilçesinde öğretmen 

evinde çalışan Gamze. Pala adlı genç kadın cinayete kurban gitti. Edinilen 

bilgilere göre cinayeti işleyen zanlı birkaç kez arkadaşlık teklif etmiş, Gamze 

Pala bunu kabul etmemiş ve Gamze Pala’yı takip eden zanlı Savaş D. öğretmen 

evinin önünde tartıştıktan sonra 2 el silah sıktı ardından bıçaklayarak 

öldürdü. 

87. N.A.: 16 Nisan 2020’de Van İpekyolu ilçesinde N.A adlı kadın evinde 

katledilmiş olarak bulundu. N.A'’ın evinden ateşli silah sesi duyan komşuları, 

polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk 

edildi. Eve giren ekipler, N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

88. Kısmet Demir (38): 17 Nisan 2020’de Mersin’de Z.D. (48) isimli erkek dini 

nikâhlı eşi Kısmet Demir’i evinde vücudunun farklı bölgelerine ve başına 

çekiçle vurarak öldürdü. 15 Nisan’daki saldırının ardından hastaneye 

kaldırılan kadın tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan’da hayatını kaybetti. Z.D. 

kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra “delil yetersizliği” 

nedeniyle mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

89. Meral Ahmetoğlu (79): 18 Nisan 2020’de İstanbul’da kurye olarak çalışan R.Y. 

isimli erkek evine market siparişi götürdüğü Meral Ahmetoğlu’nu ayakkabı 

bağcığı ile boğarak öldürdü. R.Y., kadınla para üstü nedeniyle tartıştı, R.Y. 

ifadesinde kadının önceki siparişinden 8 TL borcu olduğunu söyleyerek 

“Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti” 

dedi. R.Y.’nin kadının evinden aldığı cep telefonunu da sattığı ortaya çıktı. 

90. Ceylan Aslan (9): 22 Nisan 2020’de Gaziantep’te 9 yaşındaki Ceylan Aslan 

babası tarafından dövülerek öldürüldü. 

91. Rojin Ece (10): 23 Nisan 2020’de Mardin’de başına Suriye’den gelen 

merminin isabet etmesiyle 10 yaşındaki Rojin Ece hayatını kaybetti. 

92. Halime Mısırlı (64): 24 Nisan 2020’de Manisa’da aralarında mera yüzünden 

“husumet” olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan tartışmada B.G. (57) ve 

G.K. (57) isimli iki erkek kardeş, Halime Mısırlı isimli kadını ve Hasan M., Halil 
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İbrahim M. ve Halil M. isimli üç erkeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. B.G. ve 

G.K. olayda kullandıkları av tüfeği ile yakalandı. Jandarma olayla ilgili 

soruşturma başlattı. 

93. Berfin Çalgıcı (15): 25 Nisan 2020’de Mardin Kızıltepe’de silahla komşusunu 

kovalayan D.Ö.’nün ateş etmesiyle 15 yaşındaki Berfin Çalgıcı hayatını 

kaybetti.  

94. Huriye Karadeniz (44): 29 Nisan 2020’de Samsun’da S.K. isimli erkek 

komşusu olan Huriye Karadeniz’i oğlu kendisine hakaret ettiği için tüfekle 

vurarak öldürdü, eşi S.K.’yi (48) de yaraladı. Erkek gözaltına alındı, olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. 

95. Bahriye D. (50): 2 Mayıs 2020’de Rize’de H.D. isimli erkek arazi anlaşmazlığı 

nedeniyle tartıştığı köy muhtarı Osman D.’yi (51), eşi Bahriye D.’yi (50) ve 

akrabaları Şerife D.’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma olay 

yerinden kaçan erkeği aramaya başladı. Erkek 300 metre uzakta ölü bulundu, 

intihar ettiği iddia edildi. Bahriye D. ve Osman D. olay yerinde, Şerife D. ise 

ağır yaralı kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

96. Şerife D.: 2 Mayıs 2020’de Rize’de H.D. isimli erkek arazi anlaşmazlığı 

nedeniyle tartıştığı köy muhtarı Osman D.’yi (51), eşi Bahriye D.’yi (50) ve 

akrabaları Şerife D.’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma olay 

yerinden kaçan erkeği aramaya başladı. Erkek 300 metre uzakta ölü bulundu, 

intihar ettiği iddia edildi. Bahriye D. ve Osman D. olay yerinde, Şerife D. ise 

ağır yaralı kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

97. Zekiye Of (68): 5 Mayıs 2020’de İstanbul’da L.O. (70) isimli erkek, eşi Zekiye 

Of’u evinde bıçaklayarak öldürdü, sonra pencereden atlayarak intihar etti. 

Zekiye Of ve L.O. olay yerinde öldü. Erkeğin kadını öldürme gerekçesi basına 

yansımadı. 

98. Ceren Atlı: 8 Mayıs 2020’de Van'ın Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 

yaşayan Ceren Atlı isimli genç kadın, akşam saatlerinde kendi evinde 

başından silahla vurulmuş halde bulundu. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 

Atlı'nın cenazesi otopsi için Van’a gönderildi. 

99. Münevver Albaç (59): 8 Mayıs 2020’de Sivas’ta F.A. (65) isimli erkek, eşi 

Münevver Albaç’ı evde tartıştıkları sırada tabancayla vurarak öldürdü. 

Tartışmanın sebebinin kıskançlık olduğu iddia edildi. Münevver Albaç olay 

yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.A. sonra polis tarafından 

gözaltına alındı. 

100. Hülya Özmen (29): 9 Mayıs 2020’de Erzurum’da M.T. (42) isimli erkek 2 ay 

önce ayrıldığı eşinin kardeşi Hülya Ö.’yü (29) ve eşi Fatih Ö.’yü tabancayla 

vurarak öldürdü. Fatih Ö. olay yerinde ölürken Hülya Ö. kaldırıldığı hastanede 

hayatını kaybetti. M.T.’nin eski eşi F.Ç. eşinin kendisini “Eniştesinin esprisine 

güldüğü için kıskandığını ve herkesi ölümle tehdit ettiğini” söyledi. M.T. 

cinayetleri telefonla F.Ç.’ye dinletti, sonra kadına “kan parası” diyerek 32 bin 

lira yolladı. F.Ç. erkeğin tehditleri nedeniyle savcılığa başvurduğunu, önceden 
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uzman çavuş olduğunu ve bir kadın çalışanı taciz ettiği için ihraç edildiğini 

söyledi. 

101. Fatemeh Alidadishamsabadi (64): 13 Mayıs 2020’de İstanbul’da İran 

vatandaşı M.K. (35), eşinin annesi Fatemeh ve babası Siavash Galeh B.’yi (71) 

öldürdü, cesetlerini 3 ay boyunca buzdolabında sakladı. 13 Mayıs’ta İran 

Konsolosluğu’na giderek iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, polis ekipleri 

cesetleri M.K.’nin evinde derin dondurucuda parçalanmış şekilde buldu. 

102. Selda Başaran (23): 15 Mayıs 2020’de Aksaray’da H.B. isimli erkek boşanma 

aşamasında olduğu eşi Selda Başaran’ı boğazından ve vücudunun dört farklı 

yerinen bıçaklayarak öldürdü. Kadını iki çocuğunun önünde öldürdüğü 

bildirilen erkek olay yerinden kaçtı. H.B. ertesi gün polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde kadının kendisini aldattığını, bu 

yüzden cinayet işlediğini söyledi. 

103. Canan Nergiz (25): 16 Mayıs 2020’de Şırnak’ta kimliği belirlenmemiş kişi ya 

da kişiler Canan Nergiz’i öldürdü. Cinayet aleti ve yeri basına yansımadı. 

Canan N.’nin eşinin kardeşleri Y.N. ve N.N. gözaltına alındı. 

104. Fatma Kökoğlu (44): 17 Mayıs 2020’de Çanakkale’de Aydın K. isimli erkek 

boşanma aşamasında olduğu Fatma Kökoğlu isimli kadını akşam işten eve 

döndüğü sırada 19 yaşındaki kızının önünde bıçaklayarak öldürdü. Kadını 

evin sokağında bekleyen erkek kadının önünü keserek onunla tartışmaya 

başladı. Kadını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan A.K. jandarma 

tarafından kadına saldırdığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin 

ardından mahkemeye sevk edilen A.K. tutuklandı. 

105. Gül Karadağ (40): 18 Mayıs 2020’de İstanbul’da Ş.U. isimli erkek Gül Karadağ 

isimli kadını öldürdü. Ş.U.’nun Gül K.’yi taciz ettiği, Gül K.’nin eşi Y.K.’nin 

sokakta Ş.U. ile kavga ettiği, Ş.U.’nun da bu sırada kadını tabancayla vurduğu 

iddia edildi. Ş.U. olay yerinden kaçtı, hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere 

rağmen hayatını kaybetti. Sonra yakalanarak gözaltına alınan Ş.U., kadınla 

ilişkisi olduğunu, kadın ve eşinin pompalı tüfekle evine geldiğini ve bu yüzden 

kavga çıktığını iddia etti.  

106. Sema Aslan (35): 20 Mayıs 2020’de Kars’ta E.Y. isimli erkek, Sema Aslan isimli 

kadını öldürdü. E.Y.’nin ailesi ve Sema Aslan’ın ailesi arasında arazileri 

hakkında bir anlaşmazlıktan çıkan kavgada E.Y. kadına ateş etti. Ağır yaralı 

hastaneye kaldırılan Sema A. hayatını kaybetti. Erkek ertesi gün “kasten 

öldürme” suçundan tutuklandı. 

107. Ceren Kultaş (17): 21 Mayıs 2020’de Manisa’da 17 yaşındaki Ceren Kultaş 

Şükrü Ş. Tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 

108. Seher A. (71): 23 Mayıs 2020’de Isparta’da R.A. (44) isimli erkek evde 

tartıştığı annesi Seher A.’yı ve babası Nizamettin A.’yı (79) bıçaklayarak 

öldürdü. Erkeğin babasıyla tartıştığı kavganın içeriğinin kimin ekmek almaya 

gideceği olduğu iddia edildi. Erkek polise teslim olduktan sonra gözaltına 

alındı. 
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109. Selma Tetik: 23 Mayıs 2020’de Ankara’da V.T. (51) isimli erkek sokakta 

birlikte yürüdüğü eşi Selma Tetik’i silahla boynundan vurarak öldürdü. Polis 

gömleği giyen erkek kadını vurduktan sonra kendisine müdahale etmeye 

çalışan mahalle bekçilerine ateş ederek kaçtı, yakalanacağını anlayınca 

intihar teşebbüsünde bulundu.  

110. Zeynep Şenpınar (25): 24 Mayıs 2020’de Muğla'da milli boksör olduğu 

öğrenilen Selim Ahmet K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep 

Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar 

veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. 

111. Selda Geredeli (45): 25 Mayıs 2020’de Bartın’da Mustafa Geredeli (40) 

komşularının akşam yaktıkları lambadan rahatsız olup av tüfeğiyle iki kişiyi 

öldürüp iki kişiyi yaraladı. Selda Geredeli hayatını kaybetti. 

112. Fatma Günay (61): 26 Mayıs 2020’de Edirne’de evinden çıkıp 3 gün haber 

alınamayan Fatma Günay’ın cansız bedeni sazlıklar arasında bulundu. Fatma 

Günay’ın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi, oğlu A.G. ile komşuları 

E.A. ve J.A. tutuklandı. 

113. Gülnur Kocabaş (22): 28 Mayıs 2020’de Manisa’da Gülnur Kocabaş sabah 

işine giderken sevgilisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 

114. Nurcan Polat: 29 Mayıs 2020’de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam 

saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, bir eve kim oldukları 

bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Nurcan 

Polat yaşamını yitirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, başka bir evde 

kalan Nurcan, bir süre önce tahliye olan H.P. tarafından Bağlar’da bulunan bir 

evde yaşamaya zorlandı. Ancak bu zorlamayı kabul etmeyen Nurcan, H.P.’nin 

tehditleri üzerine, cinayetten sadece üç gün önce Bağlar’daki yeni eve 

yerleşti. Ceza İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklikle cezaevinden tahliye edilen 

ve eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan H.P. yakalandı.  

115. Rukiye Çerman (52): 29 Mayıs 2020’de Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan 53 

yaşındaki Hasan Çerman, evli olduğu 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı bıçakladı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen 

kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

116. Sevilay Alkaç (55): 31 Mayıs 2020’de Mersin Tarsus’ta dört kişilik bir grup 

çatışırken seken mermi o sırada sokakta park halinde bulunan aracın arka 

koltuğundaki Sevilay Alkaç’ın ölümüne neden oldu. 

117. Nasiba Mamatklova: 3 Haziran 2020’de İstanbul Kadıköy’de yaşayan 

Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova adlı kadın, evli olduğu erkek 

tarafından katledildi.  

118. Hülya K.: 4 Haziran 2020’de Diyarbakır’da iki aile arasındaki arazi kavgasında 

ateş açan kişi Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K.’yi öldürdü. Kadını ve iki erkeği 

öldüren kişinin hangi ailenin üyesi olduğu, kimliği ve cinsiyeti basına 

yansımadı. 

119. Ayşegül Aktürk (36): 5 Haziran 2020’de İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı 

Başıbüyük Mahallesi'nde yaşayan ve bir devlet hastanesinin idari bölümde 
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çalışan Ayşegül Aktürk (36), iddialara kendisini bir süredir rahatsız eden 

komşusu Muharrem E. (22) tarafından öldürüldü. 

120. Carmen Florentina Aydoğan (46): 5 Haziran 2020’de Ankara’da bir erkek 

Carmen Florentina Aydoğan isimli kadını sokakta tabancayla ateş ederek 

öldürdü. Polis, erkeğin kimliğini tespit etmek ve erkeği yakalamak için 

çalışma başlattı. Kadının Türkiye vatandaşı olduğu açıklandı. S.İ. isimli erkek 

13 Haziran’da tutuklandı. 

121. Miray Yılmaz (37): 5 Haziran 2020’de İstanbul’da V.T. (35) isimli erkek, Miray 

Yılmaz isimli kadını öldürdü. Erkeğin sokakta P.A. (29) isimli kadınla 

tartıştığı, kadına ateş açtığı, Miray Yılmaz’ın kadının arkadaşı olduğu için o 

sırada yanlarında olduğu ortaya çıktı. V.T. olay yerinden kaçtı, ertesi gün 

yakalanarak gözaltına alındı. 

122. Nargül Y. (44): 6 Haziran 2020’de Konya’da A.Ü. (35) isimli erkek dini nikahlı 

eşi Nargül Y.’yi (44) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kadın ve erkeğin iki 

gün önce bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, kadının aynı sokakta başka bir eve 

taşındığı açıklandı. Erkek, akşam sokakta karşılaştığı kadınla kavga etmeye 

başladı ve kadını sokakta öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı. 44 suç kaydı bulunan A.Ü.’nün bir süre önce 

cezaevinden çıktığı açıklandı. Erkek adliyeye sevk edildiği sırada basın 

mensuplarına “Herkes hak ettiğini buldu” dedi. 

123. Edanur Şahin: 7 Haziran 2020’de Maraş’ın Elbistan ilçesinde boşandığı eşi 

Fırat G. ile eşi Hüseyin G.’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.    

124. Güler A (54): 7 Haziran 2020’de İzmir’de İ.S.A. isimli erkek, evde tartıştığı eşi 

Güler A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın içeriği basına yansımadı. Erkek 

olay yerinden kaçtı, kadın evden kaçarak gittiği komşusunun evinde hayatını 

kaybetti. Erkek kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

İfadesinde kadını “bir anlık kızgınlıkla” öldürdüğünü söyleyen erkek 

tutuklandı. 

125. Hatice Çelik: 8 Haziran 2020’de İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde evli 

olduğu Veysi Çelik ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan Hatice 

Çelik, tartışmanın ardından sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, 

ateşli silahla kadının üzerine ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra yeniden olay 

yerine gelen Çelik, çevredekilerin engellemelerine rağmen yerde yatan eşinin 

üzerine tekrar ateş açtı. Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. 

126. Aslıhan Alkılıç (34): 10 Haziran 2020’de Elazığ’da A.A. (40) isimli erkek, 

boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alkılıç’ı boğazından bıçaklayarak 

öldürdü. Kadın, annesi Ş.B.’nin evinde kalıyordu, A.A. eve konuşma 

bahanesiyle girmeye çalıştı. Aslıhan A.’yı boğazından, annesi Ş.B.’yi bacağının 

üst kısmından bıçakladı. Kendisi de yaralanan erkek hastaneye kaldırıldı.  
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127. Gülsüm Taç: 24 Mayıs 2020’de Antalya’da Gülsüm Taç isimli kadın evinde ölü 

bulundu. Otopsi sonrası rapora ölüm sebebi kalp krizi olarak kaydedildi. 11 

Haziran’da C.Y. isimli erkek, kadını öldürdüğünü itiraf etti. C.Y. önce kadınla 

sevgili olduğunu ve onu ölü bulduğunu söyledi, sonra kadını boğarak 

öldürdüğünü itiraf etti ve intihar teşebbüsünde bulundu. Erkek “kasten 

öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

128. Nermin Yumuşak (36): 12 Haziran 2020’de Tekirdağ’da İ.Y. (41) isimli erkek, 

eşi Nermin Yumuşak’ı öldürdü. Erkeğin kadını kendisinden boşanmak istediği 

için öldürdüğü açıklandı. Nermin Yumuşak, Kastamonu’ya ailesinin yanına 

kaçtı, Tekirdağ’a döndükten iki gün sonra evde olduğunu öğrenen İ.Y. kadının 

evine gitti ve yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü.  

129. Özlem Çakar (31): 12 Haziran 2020’de Denizli’de A.Ç. (37) isimli erkek, eşi 

Özlem Çakar’ı çocukları Naki (11) ve Emir’i (8) tüfekle vurarak öldürdü. A.Ç. 

eşini ve oğullarını öldürdükten sonra intihar etti. Erkeğin yaşadığı Fransa’dan 

sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye döndüğü, fıtık ameliyatı olduğu ve 

çalışamadığı için “bunalıma girdiği”, bu yüzden cinayet işlediği iddia edildi. 

130. Aynur Ercan (50): 13 Haziran 2020’de Aydın’da M.E. (58) isimli erkek, eşi 

Aynur Ercan’ı öldürdü. Erkek kadını öldürdükten sonra aynı tabancayla 

intihar etti. Erkeğin emekli astsubay olduğu ve İstanbul’da yaşadığı açıklandı.  

131. Nuray Ercan (50): 14 Haziran 2020’de Aydın’ın Didim ilçesinde M.E. isimli 

emekli astsubay önce boşanmak isteyen eşini öldürdü sonra da intihar etti. 

132. Serpil Karataş (41): 14 Haziran 2020’de Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Osman 

Cenk Karataş, evli olduğu Serpil Karataş’ı öldürdü. Karataş’ın cenazesi, 

bahçede oyun oynadıktan sonra eve dönen iki çocuğu tarafından bulundu. 

Katil zanlısı, Kütahya-Eskişehir karayolunda yakalandı.  

133. Nazmiye Kocatürk (57): 15 Haziran 2020’de Manisa’da A.K. (37) isimli erkek, 

yengesi Nazmiye Kocatürk’ü abisini aldattığını iddia ederek öldürdü. Kadını 

bıçaklayan erkek suç aleti bıçakla birlikte olay yerine gelen jandarma 

ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alındı, sonra tutuklandı. 

134. Sevtap Şahin (40): 15 Haziran 2020’de Sevtap Şahin 22 Ağustos 2019’da 

evlendiği Özcan Şahin’den gördüğü şiddet üzerine kaçıp ailesinin evine 

taşındı. Sevtap Şahin, Özcan Şahin hakkında yaklaşık 60 kez şikayetçi oldu ve 

uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. 

135. Merve Konukoğlu (20): 17 Haziran 2020’de Elazığ’da Mikail K. (63), 

kendisiyle görüşmek istemeyen kızı Merve Konukoğlu’nu ateşli silahla 

katletti. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 

yaşayan Merve, gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. 

Merve’nin, kentte olduğunu öğrenen Mikail K., iddiaya göre görüşmek istedi. 

Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Merve 

K.’yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Mikail K. ağır yaralı olarak 

hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

136. Ayşe Altuntaş (43): 19 Haziran 2020’de İstanbul’da 2019’un Temmuz ayında 

kayıp bildirilen Ayşe Altuntaş’ın cansız bedeni ormanlık alanda gömülmüş 
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olarak bulundu. Ayşe Altuntaş’ın akrabası M.T. (53) isimli erkek sorgu 

sırasında kadını öldürdüğünü itiraf etti. Erkek, akrabası olan kadınla 

kıskançlık nedeniyle tartıştığını, bu sırada “silahının ateş aldığını” söyledi.  

137. Rabia Ergin (36): 20 Haziran 2020’de Aksaray’da A.K. (49) isimli erkek, dini 

nikahlı eşi Rabia Ergin’i ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek ve başından 

vurarak öldürdü. Erkeğin kadınla üvey çocuğuyla ilgili bir konuda kadınla 

tartıştığı, kadını bu yüzden öldürdüğü iddia edildi. Erkek teslim oldu, 

gözaltına alındı. 

138. Aynur Arslan: 22 Haziran 2020’de Urfa’da H.Ç. isimli erkek, dini nikahlı eşi 

Aynur Arslan’ı ve kadının babası Hacı A.’yı av tüfeğiyle öldürdü. H.Ç. 

kendisinden kaçarak babasının evine giden kadını iddiaya göre eve dönmek 

istemediği için öldürdü. Kadının kardeşi F.A. isimli erkeği de yaraladı. Aynur 

olay yerinde, babası Hacı A. hastanede öldü. Erkek olay yerinden kaçtı, 3 gün 

sonra yakalanarak gözaltına alındı. 

139. Çakır Kodalak (53): 22 Haziran 2020’de Giresun’da A.K. (54) isimli erkek eşi 

Çakır Kodalak’ı uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Hakkında uzaklaştırma 

kararı olan A.K. eve gizlice girdi, kadını öldürdükten sonra intihar etti. 

140. Çilem Kaşık (32): 23 Haziran 2020’de Ordu’nun Gölköy ilçesi Ahmetli 

Mahallesi’nde Arif Kaşık (36) ile evli olduğu Çilem Kaşık (32) arasında 

bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya 

dönüşmesi sonucu Arif Kaşık, 4 çocuk annesi Çilem Kaşık’ı tabancayla vurdu. 

Olay ardından fail Arif Kaşık gözaltına alındı. 

141. Hüsne Cengiz (19): 30 Haziran 2020’de Adana’da F.C., evde tartıştığı iki kızı 

Hüsne Cengiz ve Kader Cengiz’i tüfekle öldürdü, eşi Z.C.’yi yaraladı. Olay 

sırasında evde bulunan oğlu olay yerinden kaçtı. F.C.’nin H.Ç. isimli kadınla 

sevgili olduğu, olay günü kadınla tartıştığı, sonra çocukları ve eşiyle bu 

yüzden kavga ettiği ve kadınları bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı. 

142. Kader Cengiz (21): 30 Haziran 2020’de Adana’da F.C., evde tartıştığı iki kızı 

Hüsne Cengiz ve Kader Cengiz’i tüfekle öldürdü, eşi Z.C.’yi yaraladı. Olay 

sırasında evde bulunan oğlu olay yerinden kaçtı. F.C.’nin H.Ç. isimli kadınla 

sevgili olduğu, olay günü kadınla tartıştığı, sonra çocukları ve eşiyle bu 

yüzden kavga ettiği ve kadınları bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı. 

143. Gülsüm Y. (21): 1 Temmuz 2020’de Samsun’da U.Y. (26) isimli erkek, evden 

ayrıldığı için kavga ettiği eşi Gülsüm Y.’yi tabancayla başından vurarak 

öldürdü.  U.Y. Trabzon’a gitti, kadını arabasına bindirdi ve yolda öldürdü, 

Samsun’da polise teslim oldu ve gözaltına alındı. 

144. Nuray Duğrul (54): 3 Temmuz 2020’de Manisa’da Nuray Duğrul evinde 

arkadaşları tarafından ölü bulundu. Kadını oğlu İ.S.’nin öldürdüğü ortaya 

çıktı. İ.S. ifadesinde annesinin sokakta bulduğu kedileri eve getirmek 

istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, kadını göğüs kısmından ittiğini, kadının 

başını vurduğunu söyledi. Erkek tutuklandı. 

145. Sevil Özel: 3 Temmuz 2020’de Burdur’da T.A. isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu Sevil Özel’i bıçaklayarak öldürdü. Hükümlü bulunduğu 
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açık cezaevinden izinli çıkan erkek kadını öldürdükten sonra olay yerinden 

kaçtı, sonra polis tarafından gözaltına alındı. T.A.’nın kadını kızı M.A.’nın (17) 

önünde öldürdü. 

146. Deniz Dal (40): 4 Temmuz 2020’de Denizli’de S.Ö. isimli erkek, sevgilisi Deniz 

Dal isimli kadını göğsünden silahla vurarak öldürdü. S.Ö. kadını hastaneye 

bıraktıktan sonra kaçtı, ertesi gün hastanede gözaltına alınınca kadının 

intihar ettiğini iddia etti. S.Ö. sonra tutuklandı. 

147. Nazife Gedük (60): 6 Temmuz 2020’de Muğla’da M.S.G. isimli erkek eşi Nazife 

Gedük’ü öldürdü. Erkeğin kadını silahla vurduğu tartışmanın içeriği basına 

yansımadı. Erkek emniyete teslim oldu, gözaltına alındı. 

148. Zeynep Topal (27): 6 Temmuz 2020’de Bingöl’de O.T. isimli erkek, eşi Zeynep 

Topal’ı silahla vurarak öldürdü. Zeynep Topal, evli olduğu erkekten kaçarak 

İstanbul’a gitmiş, karakola başvurunca sığınma evine yerleştirilmişti. O.T. bir 

hafta önce İstanbul’a giderek kadını Bingöl’e geri götürdü. 6 Temmuz’da 

erkek kadını sokakta kavga ederken silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden 

kaçan erkek kısa süre sonra gözaltına alındı. 

149. Zahide Cengiz (40):8 Temmuz 2020’de Adana’da F.C. isimli erkek, evli olduğu 

Zahide Cengiz’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Erkek onu 30 Haziran’da 

vurduktan sonra bir hafta hastanede tedavi gören kadın, 8 Temmuz’da 

hayatını kaybetti. F.C.’nin aynı gün vurduğu kızları Kader C. (22) ve Hüsne C. 

(20) olay yerinde ölmüştü. 

150. Figen Karadağ (45): 9 Temmuz 2020’de Kars’ta Figen Karadağ ve oğlu Mert K. 

(24) kayboldu. Ev almak için gittikleri Kars’ta kayıp bildirilen kadının kızı 

televizyon programına çıktı. 20 Temmuz’da K. isimli erkek, ev almalarına 

yardım edeceğini söyleyerek götürdüğü evde kadını ve oğlunu öldürdüğünü 

ve cesetlerini evde bulunan su kuyusuna attığını itiraf etti. 

151. Melahat Önlütürk (70): 11 Temmuz 2020’de Sakarya’da cezaevinden infaz 

düzenlemesi ile çıkan İ.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu  Zeynep 

Önlütürk’ü (40) ve kadının annesi Melahat Önlütürk’ü tatil için gittikleri 

otelde silahla vurarak öldürdü. İ.K. olay yerinden kaçtı, polis erkeği 

yakalamak için çalışma başlattı. Erkeğin insan öldürme ve yaralama 

suçlarından 20 suç kaydı olduğu açıklandı. Erkek 3 gün sonra Kocaeli’nde 

yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin kadını mal varlığı için öldürdüğü iddia 

edildi. 

152. Sema Dağ (34): 11 Temmuz 2020’de Ordu’da K.E. isimli erkek sokakta 

karşılaştığı sevgilisi Sema Dağ’ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde polis 

ekipleri erkeği yakalamaya çalışırken K.E. aynı silahla intihar etti. Sema Dağ 

kaldırıldığı hastanede öldü. 

153. Zeynep Önlütürk (40): 11 Temmuz 2020’de Sakarya’da cezaevinden infaz 

düzenlemesi ile çıkan İ.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Zeynep 

Önlütürk’ü ve kadının annesi Melahat Önlütürk’ü (70) tatil için gittikleri 

otelde silahla vurarak öldürdü. İ.K. olay yerinden kaçtı, polis erkeği 

yakalamak için çalışma başlattı. Erkeğin insan öldürme ve yaralama 
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suçlarından 20 suç kaydı olduğu açıklandı. Erkek 3 gün sonra Kocaeli’nde 

yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin kadını mal varlığı için öldürdüğü iddia 

edildi. 

154. Dilek Yüksel (43): 12 Temmuz 2020’de İzmir’de on beş yıllık sevgilisi Dilek 

Yüksel’i evinde bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılan kadın hastanede 

hayatını kaybetti.  

155. Esila Turan (6): 12 Temmuz 2020’de Tekirdağ’da M.K. isimli erkek bir süre 

önce ayrıldığı dini nikâhlı eşi Hatice Turan’ı(37) ve kızı Esila’yı tabanca ile 

başlarından vurarak öldürdü. M.K. kadını sebze meyve sattığı tezgaha giderek 

öldürdü, sonra da evine giderek kapıyı açan kızını öldürdü. M.K. intihar 

teşebbüsünde bulunarak kendini ağır yaraladı, tedavi gördüğü hastanede 4 

gün sonra öldü.  

156. Hatice Sevinç (74): 12 Temmuz 2020’de İzmir’de kimliği belirlenmemiş bir 

kişi Hatice Sevinç’i evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis soruşturma 

başlattı. 

157. Hatice Turan (37): 12 Temmuz 2020’de Tekirdağ’da M.K. isimli erkek bir süre 

önce ayrıldığı dini nikâhlı eşi Hatice Turan ve kızı Esila’yı (6) tabanca ile 

başlarından vurarak öldürdü. M.K. kadını sebze meyve sattığı tezgaha giderek 

öldürdü, sonra da evine giderek kapıyı açan kızını öldürdü. M.K. intihar 

teşebbüsünde bulunarak kendini ağır yaraladı, tedavi gördüğü hastanede 4 

gün sonra öldü. 

158. Sabriye Yıldız (43): 12 Temmuz 2020’de Bursa’da M.Y. (45) isimli erkek, 

kavga ettiği eşi Sabriye Yıldız’ı evde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın olay 

yerinde hayatını kaybetti, M.Y. gözaltına alındı. 

159. Enkhmunkh Erdene Batsukh (40): 14 Temmuz 2020’de İstanbul’da 

Moğolistan vatandaşı T.G. (52) isimli erkek, evine gittiği Moğolistan vatandaşı 

sevgilisi Enkhmunkh Erdene’yi kıskandığı için bıçaklayarak öldürdü. Kadını 

bıçaklayan erkek olay yerinden kaçtı, ertesi gün polis tarafından yakalanarak 

gözaltına alındı. 

160. Sultan Kaya (32): 14 Temmuz 2020’de İzmir’de E.D. (37) isimli erkek, eski eşi 

Sultan Kaya’yı iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdü. E.D.’nin kadını 

öldürdüğü kavganın içeriğinin nafaka olduğu iddia edildi. Sultan K. 

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan erkek polis 

tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

161. Pınar Gültekin (27): 16 Temmuz 2020’de Muğla’da Pınar Gültekin isimli 

kadın kayıp olarak bildirildi. Kadının cansız bedeni 5 gün sonra, 21 

Temmuz’da ormanlık alanda bulundu. Eski sevgilisi C.M.A. isimli erkek 

gözaltına alındı. C.M.A.’nın Pınar G.’yi darp ederek bayılttığı ve boğarak 

öldürdüğü ortaya çıktı. C.M.A. olay günü arabasına aldığı Pınar Gültekin’i 

kendisine ait bağ evine götürdü ve kadını orada öldürdü. Gözaltına alınan 

C.M.A. kadını öldürdüğünü, cansız bedenini yaktıktan sonra bir varilin içinde 

ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Evli olan erkek, Pınar Gültekin’i evli 

olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak istediği için öldürdü. 
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162. Hamdiye Şık (61): 18 Temmuz 2020’de Diyarbakır'da M.K. isimli erkek, arazi 

anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Hamdiye Şık ve oğlu Kadri 

K.'yi (26) öldürdü, M.K. ve kavga eden diğer aile bireyleri bir kadın ve iki 

erkeği de yaraladı. M.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı. 

163. Hamide Yiğiter: Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde 21 Haziran 

günü Hatice Yiğiter, İsmail Yiğiter ve çocukları Hamide Yiğiter’e dönük silahlı 

saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda İsmail Yiğiter yaşamını yitirdi, Hatice ve 

kızı Hamide ise ağır yaralandı. İki kadın tedavi altına alınırken, saldırının 

failleri İ.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece 

tutuklanmıştı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 1 aydır tedavisi süren Hamide Yiğiter’in de 

19 Temmuz 2020’de yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

164. Fatma Altınmakas: 20 Temmuz 2020’de Muş’ta Fatma Altınmakas evli olduğu 

erkek tarafından öldürüldü. 

165. Seher Fak: 21 Temmuz 2020’de Antalya’da B.K. (35) isimli erkek, annesi 

Seher Fak’ı pompalı tüfekle öldürdü. Erkek polise giderek teslim oldu, 

ifadesinde “Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden 

tartışma çıktı. Ben de öldürdüm” dedi. 

166. Bahar Özcan: 22 Temmuz 2020’de İstanbul’da Ü.Ö. isimli erkek, evde eşi 

Bahar Özcan’ı uykusunda boğarak öldürdü. Ü.Ö. polise teslim oldu, tutuklandı. 

Kadını öldürdükten sonra erkek kardeşini arayan erkeğin kadını kıskandığı 

için öldürdüğü iddia edildi. 

167. F.K.: 22 Temmuz 2020’de Van’da M.F. isimli erkek, eşi F.K.’yi kavga sırasında 

evden çıkmak istediği için defalarca bıçakladı. Erkek 2 saat kadının ölmesini 

bekledikten sonra 112 Acil Servis ekiplerini arayarak kadının intihar ettiğini 

söyledi. Polis M.K.’yi gözaltına aldı. 

168. Mücella Demir (34): 22 Temmuz 2020’de Diyarbakır’da Mücella Demir'in 

yaşadığı evden silah sesleri yükselmesi üzerine çevredekiler polise haber 

verdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evde Demir'i 

silahla vurulmuş olarak yaralı halde buldu. Polisler incelemelerinde evde 

başka kimsenin olmadığını tespit etti. Mücella Demir’in kaldırıldığı hastanede 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. Demir’in, cezaevi firarisi olan eşi tarafından 

katledildiği ileri sürüldü.   

169. Özge Sevinç (27): 13 Temmuz 2020’de Balıkesir’de yarı baygın halde, 

kollarında sigara söndürülmüş ve darp edilmiş şekilde bulunan Özge Sevinç 

23 Temmuz 2020’de hayatını kaybetti. 

170. Gönül Gökçe (31): 25 Temmuz 2020’de Bartın’da M.G. (67) isimli erkek, 

oğlunun eşi Gönül Gökçe’yi tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmanın gözaltına 

aldığı M.G., kadını “tilki sandığı için” öldürdüğünü iddia etti, adli kontrol şartı 

ile serbest bırakıldı. 

171. Sümeyye A. (29): 27 Temmuz 2020’de Mersin’de İ.A. isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Sümeyye A. ve kadının annesi Şule B.’yi (51) öldürdü. 

Sümeyye A. ve annesi Şule B.’yi eve eşyalarını almaya geldiklerinde av 
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tüfeğiyle vuran erkek olay yerinden kaçtı. Jandarma İ.A.’yı üzerinde suç aleti 

tüfekle yakaladı ve gözaltına aldı.  

172. Şule B(51): 27 Temmuz 2020’de Mersin’de İ.A. isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Sümeyye A. (29) ve kadının annesi Şule B.’yi öldürdü. 

Sümeyye A. ve annesi Şule B.’yi eve eşyalarını almaya geldiklerinde av 

tüfeğiyle vuran erkek olay yerinden kaçtı. Jandarma İ.A.’yı üzerinde suç aleti 

tüfekle yakaladı ve gözaltına aldı. 

173. Derya Aslan (33): 29 Temmuz 2020’de İstanbul’da 33 yaşındaki Derya Aslan 

boşanmak istediği erkek tarafından katledildi. 

174. Emine Yanıkoğlu (20): 30 Temmuz 2020’de Ankara’da S.Y. (22) isimli erkek 

evde tartıştığı eşi Emine’yi pompalı tüfekle öldürdü. Emine Y. hastanede 

hayatını kaybetti, S.Y. suç aleti ile gözaltına alındı.  

175. Süheyla Yılmaz (28): 30 Temmuz 2020’de Niğde’de 28 yaşındaki Süheyla 

Yılmaz, boşandığı erkek tarafından katledildi. 

176. Beyza Kandur (24): 31 Temmuz 2020’de Sivas’ta D.D. isimli erkek, evlenme 

teklifini reddeden eski sevgilisi G.G.’nin annesi Döndü K. (61), kardeşi Beyza 

K. (24), babası Turgut K. (65) ve erkek kardeşi Serkan K.’yi (24) evlerine 

giderek öldürdü. Beyza K., Turgut K. ve Serkan K. olay yerinde, Döndü K. 

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyza K.’nin hamile olduğu açıklandı. 

Polis olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı. G.G.’nin 

önceki gün erkeği kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiği için şikâyet ettiği 

ve tedbir talebinde bulunduğu açıklandı. Erkek ilerleyen saatlerde 

yakalanarak gözaltına alındı. 

177. Döndü Kandur (61): 31 Temmuz 2020’de Sivas’ta D.D. isimli erkek, evlenme 

teklifini reddeden eski sevgilisi G.G.’nin annesi Döndü K. (61), kardeşi Beyza 

K. (24), babası Turgut K. (65) ve erkek kardeşi Serkan K.’yi (24) evlerine 

giderek öldürdü. Beyza K., Turgut K. ve Serkan K. olay yerinde, Döndü K. 

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyza K.’nin hamile olduğu açıklandı. 

Polis olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı. G.G.’nin 

önceki gün erkeği kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiği için şikâyet ettiği 

ve tedbir talebinde bulunduğu açıklandı. Erkek ilerleyen saatlerde 

yakalanarak gözaltına alındı. 

178. Fatma Altun (57): 2 Ağustos 2020’de Osmaniye’de M.A. (74) isimli erkek, eşi 

Fatma Altun’u tüfekle vurarak öldürdü. Erkek kadını öldürdükten sonra 

jandarmaya teslim oldu, gözaltına alındı. Erkeğin kadını öldürdüğü kavganın 

içeriği basına yansımadı. 

179. Hatice Şimşek (30): 2 Ağustos 2020’de Antalya’da G.Ç. isimli erkek, sevgilisi 

Hatice Şimşek’i birlikte yaşadıkları evde darp ederek öldürdü. G.Ç. ilk 

ifadesinde kadının düştüğünü söyledi. Komşuların erkeği gece boyu ihbar 

ettiği, Hatice Şimşek şikâyetçi olmadığı için işlem yapılmadığı iddia edildi. 

Erkeğin aynı anda ablası Ü.Ç.’yi de darp ettiği ortaya çıktı. G.Ç.’nin 11 suç 

kaydı bulunduğu açıklandı. G.Ç. ifadesinde kadını öldürdüğünü fark 
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etmediğini, alkollüyken kadını darp ettiğini ve ertesi sabah ölü bulduğunu 

iddia etti. G.Ç. ve Ü.Ç. tutuklandı. 

180. Sevgi Yavuz (28): 2 Ağustos 2020’de Maraş’ta A.Y. (38) isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu Sevgi Yavuz’u öldürdü. Kadının yanına taşındığı annesinin 

evine giden A.Y., kadınla kredi çekme ve para konusunda tartıştı, kadını 

tüfekle öldürdü, annesi D.D.’yi de tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı. Olay 

yerinden kaçan erkek gözaltına alındı. 

181. Yonca Demir (27): 4 Ağustos 2020’de Balıkesir’de S.T. (30) isimli erkek, 

boşandığı eski eşi Yonca Demir’i sokakta öldürdü. Sokakta kadınla tartışan 

erkek, yanındaki tabanca ile Yonca’yı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. 

Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti. Polis, S.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 

182. Dilek Akbulut: 5 Ağustos 2020’de Ankara'da Bekir Akbulut isimli erkek, evli 

olduğu Dilek Akbulut'u işyerinde öldürdü, patronu Mehmet Akif Başyürege'yi 

de ağır yaraladı. Başyürege de sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede 

yaşamını yitirdi. 

183. Makhfırat Ashurova: 6 Ağustos 2020’de İstanbul’da S.Ç. isimli erkek, birlikte 

yaşadığı Tacikistan vatandaşı Makhfırat Ashurova’yı kadınla kıskançlık 

nedeniyle tartıştığı sırada “erkekliğine küfrettiğini” iddia ederek silahla 

öldürdü. S.Ç. kadını öldürdükten sonra polise teslim oldu, gözaltına alındı. 

184. Meryem Maraşlı (30): 7 Ağustos 2020’de Maraş’ta D.M. (57) isimli erkek arazi 

anlaşmazlığı yüzünden oğluyla kavga etti, oğlunun eşi Meryem Maraşlı’yı ve 

oğlu Âdem Maraşlı’yı (29) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Meryem Maraşlı 

ve Âdem Maraşlı olay yerinde hayatlarını kaybetti. D.M. gözaltına alındı. 

185. Altue El Hassan (68): 9 Ağustos 2020’de Kilis’te Türkiye vatandaşı olmayan 

M.E.A. isimli erkek, Türkiye vatandaşı olmayan kayınvalidesi Altue El Hassan’ı 

öldürdü. Kadın önce ailesi tarafından kayıp bildirildi. Kadını M.E.A.’nın 

öldürdüğü 11 gün sonra ortaya çıktı. Kadının cesedi 19 Ağustos’ta bulundu, 

M.E.A. 20 Ağustos’ta gözaltına alındı. M.A.E. kadını öldürdüğünü, yaşadığı 

binanın zemin katında gömdüğünü ve üstüne beton döktüğünü itiraf etti. 

186. Dilan Karataş (7): 9 Ağustos 2020’de Hatay’da Cengiz Karataş ayrı yaşadığı 

eşinden olan kızı Dilan Karataş’ı yanına alarak vakit geçirmek istediğini 

söyledi, ikisi de ayrı adreslerde ağaca asılmış olarak bulundu. 

187. Merve Yeşiltaş (31): 10 Ağustos 2020’de Ordu’nun Fatsa ilçesinde Soner 

Durgun adlı erkek, Merve Yeşiltaş’ı üzerine benzin dökerek yaktı. Hastaneye 

kaldırılan Yeşiltaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis tarafından hastanede ifadesi alınan 

Soner Durgun, hem kendisini hem de Yeşiltaş’ı yaktığını itiraf etti. 

188. İkbal Polat: 11 Ağustos 2020’de Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da 

kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı katletti. 

189. Gizem Filiz (26): 13 Ağustos 2020’de İzmir Konak’ta yaşayan Gizem Filiz, 

boşandığı Aykut Hocaoğlu adlı erkek tarafından katledildi. Filiz’i kaldığı eve 

balkondan girerek katleden Hocaoğlu, daha sonra gözaltına alındı. İki yıl önce 
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boşandığı Hocaoğlu tarafından tehdit edilmeye devam eden Filiz’in koruma 

ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. 

190. Rahime G. (82): 15 Ağustos 2020’de Sakarya’da E.G. isimli erkek, babaannesi 

Rahime G.’yi tüfekle vurarak öldürdü. E.G.’nin babası Ö.G. ile kavga ettiği, 

babaannesini kavgayı ayırmaya çalıştığı için öldürdüğü açıklandı. E.G.’nin 

tüfekle yaraladığı Ö.G. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.G., 

yakalanarak gözaltına alındı, ertesi gün tutuklandı. 

191. Şahime Erdoğan (35): 17 Ağustos 2020’de Manisa’da H.Ç. (34) isimli erkek 

eski eşi Şahime Erdoğan’ı ve onun ev sahibi Tunay A. (47) isimli erkeği 

tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma, olay yerinden kaçan H.Ç.’nin yakalanması 

için çalışma başlattı. Erkeğin Şahime Erdoğan’ı evine giderek öldürdüğü, ev 

sahibini ise olay yerinden kaçarken karşılaşınca öldürdüğü açıklandı. 

192. Dudu Çağın (37): 18 Ağustos 2020’de Antalya’da M.Ç. (39) isimli erkek, eşi 

Dudu Çağın’ı evde bıçaklayarak öldürdü. M.Ç. olay yerinden kaçtı, Dudu Çağın 

olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan erkeği 2 gün sonra 

yakaladı ve tutukladı. Erkek hakkında daha önce 4 ay uzaklaştırma kararı 

verildiği, cezanın kısa süre önce bittiği açıklandı. Kadının ayrı olduğu erkekle 

kızlarının düğünü için barıştığı açıklandı. Erkeğin kadını öldürdüğü kavganın 

içeriği basına yansımadı. 

193. Ceyda Yüksel (21): 20 Ağustos 2020’de İzmir’de S.D. isimli erkek, evine davet 

ettiği Ceyda Yüksel’i kırık cam parçalarıyla keserek öldürdü. Kadının kolunun 

kopma noktasına geldiği açıklandı. Erkeğin kadını öldürdüğü kavganın içeriği 

basına yansımadı. S.D. gözaltına alındı, “kasten öldürme” suçundan 

tutuklandı. 

194. Emine Aslan: 20 Ağustos 2020’de Zonguldak’ta iki erkek, Emine Aslan isimli 

kadını ve yanındaki Yavuz B. isimli erkeği içinde bulundukları arabada silahla 

öldürdü. Kadını ve erkeği öldürenlerin A.K. ve A.K. olduğu, Yavuz B.’yi, E.K. 

isimli erkek akrabalarını öldüren B.B. isimli erkeğin yakını olduğu için, Emine 

Aslan’ı da orada olduğu için öldürdükleri iddia edildi.  

195. Süreyya Arlıcan Çiçek (58): 20 Ağustos 2020’de İzmir’de Ş.Ç. isimli erkek, eşi 

Süreyya Arlıcan Çiçek’i öldürdü. Erkek, evde kavga ettiği kadını darp etti, 

kafasına ve kaburgalarına silah kabzasıyla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın, 

bir hafta süren tedavinin sonunda hayatını kaybetti. 

196. Fatma Esra Dirlikli: 21 Ağustos 2020’de Nevşehir’de M.D. (33) isimli erkek, 

eşi Fatma Esra Dirlikli’yi silahla ateş ederek öldürdü. Kadının kısa süre önce 

evden ayrılarak annesinin yanına yerleştiği açıklandı. Erkek, kadını 

konuşmak istediğini söyleyerek götürdüğü boş arazide öldürdü. M.D. 

gözaltına alındı. 

197. Rozygul Rejepova (47): 23 Ağustos 2020’de İstanbul’da Türkmenistan 

vatandaşı A.Y. (29), internette tanıştığı Türkmenistan vatandaşı Rozygul 

Rejepova’yı balta ile öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek kısa sürede 

yakalandı. A.Y. kadınla kavga ettiğini, kadını depoda öldürdüğünü itiraf etti. 
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198. Gülhan Ç. (55): 24 Ağustos 2020’de Düzce’de düğünde silahını çekip ateş 

etmeye başlayan N.B. ve C.B. isimli iki erkek, silahlarından çıkan mermilerin 

boğazına isabet ettiği Gülhan Ç.’yi (55) öldürdü. M.Ç. isimli kadını da 

kolundan yaraladı. Soruşturma kapsamında silahla ateş açtığı tespit edilen 6 

kişi gözaltına alındı. N.B. ve C.B. “olası kastla insan öldürme” suçundan 

tutuklandı. 

199. Ebru Tekin (22): 25 Ağustos 2020’de Batman’da M.D. (25) isimli erkek, eski 

eşi Ebru Tekin’i sokakta ateşli silahla başından ve boynundan vurarak 

öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek kısa süre sonra gözaltına alındı. Kadının 

erkekten kendisine şiddet gösterdiği için boşandığı açıklandı.  

200. Nurbari Mircihan (18): 25 Ağustos 2020’de Şanlıurfa’da Nurbari Mircihan 

uyuşturucu bağımlısı ağabeyi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 

201. Ayşe A. (22): 26 Ağustos 2020’de Antep’te H.A. isimli erkek, evde eşi Ayşe 

A.’yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. İçeriği basına yansımayan kavgada 

kadını öldüren H.A. olay yerinden kaçtı, sonra yakalanarak gözaltına alındı. 

Ayşe A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

202. Özge S. (27): 26 Ağustos 2020’de Balıkesir’de Özge S.’nin öldüğü öğrenildi. 

Kadının ablası, Ö.Ç., Özge S.’yi eşi A.S.’nin (65) ve sevgilisi C.B.’nin annesi E.B. 

isimli kadının darp ederek öldürdüğünü söyledi. Ö.Ç., E.B.’nin kadını geçen yıl 

A.S. ile evlenmeye zorladığını, yaşadıkları il olan Balıkesir’den Kütahya’ya 

ailesinin yanına gitmesine izin vermediklerini söyledi. 13 Temmuz’da A.S., 

Özge S.’nin babasını arayarak “Kızını otobüse bindirip gönderdim” dedi, 

ancak erkek kızını garda bulamadı. Sonra A.S. ailenin ısrarı üzerine kadının 

Y.A. isimli bir erkeğin yanında olduğunu söyledi, ailesi kadını Y.A.’nın evinde 

yarı baygın buldu. Özge S.’nin yargı baygınken ailesine kendisine işkence 

yapanın A.S. ve E.B. olduğunu söyledi, günler sonra hayatını kaybetti. 

203. Vesile Küçükesin (73): 26 Ağustos 2020’de Kırklareli’nde Vesile Küçükesin ve 

eşi evde bıçaklanmış halde bulundu. Kaçan zanlı yakalandı, 30 suç kaydı 

olduğu ortaya çıktı. 

204. Aynur Sülükoğlu (47): 28 Ağustos 2020’de Eskişehir’de G.S. (63) isimli erkek, 

eşi Aynur Sülükoğlu’nu öldürdü. Kadını evlerinin bahçesinde 21 kez 

bıçaklayan erkek “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. G.S. ifadesinde 

kadının kendisine “Seni aldatacağım” dediğini ve keserle üstüne saldırdığını 

iddia etti. 

205. Remziye Yoldaş (29): 28 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da cezaevinden kaçan 

V.Y. isimli erkek, eşi Remziye Yoldaş’ı sokakta pompalı tüfekle öldürdü. 

Kadının önceki hafta polise giderek erkeğin kendisini telefonla tehdit ettiğini 

söylediği ve şikâyetçi olduğu, 4 gün önce ise boşanma davası açtığı ortaya 

çıktı. V.Y. cezaevinden kaçtığı için kadının ifadesinin alınmadığı, kadının 

tehlike altında hissettiğinde polis çağırması anlamına gelen “çağrı üzerine 

koruma” uygulamasına karar verildiği açıklandı. Cinayetten sonra kayıplara 

karışan cezaevi firarisi Veysi Yoldaş, 8 Eylül’de İzmir’in Konak ilçesinde 

saklandığı evde yakalandı.   
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206. Arzu Gül Komekova: 29 Ağustos 2020’de İstanbul’da N.Y. isimli erkek, birlikte 

yaşadığı Türkmenistan vatandaşı sevgilisi Arzu Gül Komekova’yı tabancayla 

ateş ederek öldürdü, aynı silahla intihar etti. Polis soruşturma başlattı. 

207. Naime Caylan (36): 29 Ağustos 2020’de Denizli’de A.R.K. isimli erkek, eski eşi 

Naime Caylan’ı 19 Ağustos tarihinde kadının tedavi gördüğü diyaliz 

merkezinin önüne giderek bıçakladı. Erkeğin kıskandığı için saldırdığı kadın 

olay tarihinde hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. Kadın ağır yaralı 

tedavi gördüğü hastanede 29 Ağustos’ta hayatını kaybetti. 

208. Sevim Sökmensuer (37): 29 Ağustos 2020’de İstanbul’da O.A. isimli erkek, 

sevgilisi Sevim Sökmensuer’i kendisinden ayrılmak istediği için bıçaklayarak 

öldürdü. Erkek kadının evine gitti, kadınla kavga etti, kadını öldürdükten 

sonra aynı bıçakla kendini de bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 

O.A. hastaneye kaldırıldı. 

209. Dilan Toptaş: 31 Ağustos 2020’de Van’da H.İ.S. isimli erkek, Dilan T. isimli 

kadını silahla vurarak öldürdü. Erkek, cinayete trafik kazası süsü vermeye 

çalıştı. Gözaltına alınan erkek, görgü tanıklarının anlattıkları doğrultusunda 

“kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Cezaevinde gardiyan olarak çalışan 

erkek, önceden tanıdığı kadını arabasına aldı, aralarında içeriği basına 

yansımayan bir kavga çıktı. Bu sırada erkek, Dilan T.’yi silahıyla başından 

vurdu. Savcılık dosyaya gizlilik kararı getirildi. 

210. Meliha Kaya (50): 31 Ağustos 2020’de Mardin’de 75 yaşındaki Ekrem Özel 

kızının kayınvalidesini ateşli silahla öldürdü. 

211. Sibel Şirin (32): 31 Ağustos 2020’de Kütahya’da B.K. (41) isimli erkek, eski 

komşusu Sibel Şirin isimli kadını evinin önünde silahla öldürdü. Kadının 

erkeğe borcu olduğu, erkeğin kadını bu yüzden öldürdüğü iddia edildi. Polis, 

olay yerinden kaçan B.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

212. Handan Doğru (39): 2 Eylül 2020’de İzmir’de astsubay K.D., boşanma 

aşamasında olduğu Handan Doğru’yu işlettiği kuaföre giderek tabancayla 

öldürdü. K.D., o sırada kuaföre malzeme götüren Alper R.’yi de öldürdü. 

Erkek, kuaförde çalışan G.Ö. isimli kadını yaraladı. Handan D. ve Alper R. olay 

yerinde hayatlarını kaybetti, G.Ö. hastaneye kaldırıldı. K.D. intihar etti. 

213. Zeynep Sarıaydın (17): 2 Eylül 2020’de Mersin Silifke’de Erdoğan Sarıaydın 

sekiz aydır evli olduğu beş aylık hamile Zeynep Sarıaydın’ı pompalı tüfekle 

vurarak öldürdü. 

214. Havva A. (73): 4 Eylül 2020’de Trabzon’da A.A. (76) isimli erkek, eşi Havva 

A.’yı evlerinin bahçesinde tabancayla öldürdü. Erkek, kadını domuz sandığı 

için vurduğunu iddia etti. 

215. Rabia Ç. (19): 4 Eylül 2020’de Antalya’da H.H.D. isimli erkek, Rabia Ç.’yi içinde 

bulunduğu park halindeki arabaya pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü, aynı 

arabadaki N.G. isimli erkeği yaraladı. H.H.D. gözaltına alındı, “kasten öldürme” 

suçundan tutuklandı. Erkek N.G.’nin annesine küfrettiğini iddia etti, evine 

giderek pompalı tüfeğini aldığını, Rabia Ç.’yi öldürme kastı olmadığını iddia 

etti. 
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216. Özlem Güneş (39): 5 Eylül 2020’de Kocaeli’nde Z.G. (40) isimli erkek, eşi 

Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Z.G. cesedin başında sabaha kadar 

bekledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti, gözaltına alındı. Erkeğin 

kadını öldürdüğü tartışmanın içeriği basına yansımadı. Erkeğin Özlem G.’yi 

önceden birçok kez darp ettiği, kadının şikâyetçi olduğu açıklandı. 

217. Sevilay Kaya (18): 5 Eylül 2020’de İstanbul’da Azerbaycan vatandaşı V.O. 

isimli erkek, Türkiye vatandaşı Sevilay Kaya’yı birlikte yaşadıkları evde 

öldürdü. Kadını kendisini aldattığını düşündüğü için öldüren erkek, duvara 

kadının kanıyla “ihanetin bedeli ölümdür” yazdı. Erkek teslim oldu ve 

gözaltına alındı. 

218. Meryem T. (50): 9 Eylül 2020’de İzmir’de İ.T. (51) isimli erkek, eşi Meryem 

T.’yi evde 9 yaşındaki oğlunun önünde bıçaklayarak öldürdü ve sonra intihar 

etti. İ.T. ve Meryem T.’nin “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle daha önce 

boşandıkları, çocuklar için tekrar evlendikleri iddia edildi. Kadının boğazını 

kesen erkek, sonra kendini dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atarak 

intihar etti. 

219. Zeynep Söğüt (22): 9 Eylül 2020’de Adana’da 7 yıl önce kaybolan Zeynep 

Söğüt’ü onunla birlikte olmak isteyen E.Y. isimli erkeğin yastıkla boğarak 

öldürdüğü ve valize koyarak ormanlık alanda gömdüğü ortaya çıktı. Zeynep 

S.’nin olay tarihinde S.S. (38) isimli erkek ile yaşadığı, başkalarının onu seks 

işçiliğine zorladığı ve hamile kalınca S.S.’nin kadınla kavga ettiği ve onu 

kürtaja zorladığı ortaya çıktı. S.S. ifadesinde olay günü akrabası olan E.Y.’nin 

misafir olarak evlerine gittiğini, kendisi bakkala gittiğini ve döndüğünde 

E.Y.’nin Zeynep Ş.’yi öldürmüş olduğunu gördüğünü söyledi. S.S., E.Y.’nin 

kendisini de ölümle tehdit ettiğini iddia etti. S.S., E.Y.’nin kadını gömmesine 

yardım etti. E.Y., S.S. ve cinayeti bildirmeyen N.T. isimli kadın gözaltına alındı. 

220. Çiğdem D. (33): 12 Eylül 2020’de Balıkesir’de B.D., A.D., ve A.D. isimli üç 

erkek, miras kavgalarını ayırmaya çalışan Çiğdem D.’yi öldürdü. B.D. isimli 

erkek, kendisine miras kalan bir bahçeyi kullanım nedeniyle anlaşmazlık 

yaşayan oğulları R.D., A.D. ve A.D. arasında bölüştürdü. B.D., bunun için 

bahçeyi kazıklar çakarak işaretledi. Çiğdem D.’nin eşi R.D. kazıkları çıkardığı 

için babası B.D., ve R.D.’nin iki kardeşi A.D. ve A.D. kavga etmeye başladı. 

Çiğdem Ş. kavgayı ayırmaya çalıştığında eşinin babası ve kardeşleri kürek ve 

sopayla kadını darp ederek öldürdü. Erkekler R.D.’yi de yaraladı. Üç erkek 

gözaltına alındı. 

221. Havva Bakırdal: 12 Eylül 2020’de Elazığ’da önceden arazi meselesi nedeniyle 

kavgalı olan İ.B. ve Ş.B. isimli iki erkek sokakta karşılaşınca kavga etmeye 

başladı. Ş.B. eve koşarak tüfekle camdan ateş açtı ve İ.B.’nin eşi Havva 

Bakırdal’ı vurdu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın hastanede hayatını 

kaybetti. Ş.B. ve İ.B. gözaltına alındı. 

222. H.K. (35): 13 Eylül 2020’de Tekirdağ’da E.Ö. (72) isimli erkek, evine zorla 

girmeye çalıştığını iddia ettiği Bulgaristan vatandaşı H.K. isimli kadını av 
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tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan H.K. hastanede 

hayatını kaybetti. Av tüfeği ile gözaltına alınan E.Ö. tutuklandı. 

223. Döndü G. (30): 14 Eylül 2020’de İstanbul’da A.G. (34) isimli erkek, evde eşi 

Döndü G.’yi (30) bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin kadını bıçakladığı kavganın 

içeriği basına yansımadı. Yaralı hastaneye kaldırılan Döndü G. müdahalelere 

rağmen hayatını kaybetti. Polis A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. A.G. 

tutuklandı. 

224. 14 Eylül 2020’de İstanbul’da ismi basına yansımayan 30 yaşındaki Gürcistan 

vatandaşı bir kadın evinde ölü bulundu. Kimliği belirlenmeyen bir kişinin 

kadını birçok kez bıçaklayarak ve darp ederek öldürdüğü tespit edildi. 

225. Ebru Aksu (40): 17 Eylül 2020’de Sivas’ta Ş.B. (56) isimli erkek, evlenme 

hazırlığı yaptığı iddia edilen Ebru Aksu ve onun annesi Şükran Aksu’yu (68) 

takip etti ve tabancayla öldürdü. Ş.B. olay yerinde intihar etti. Polis inceleme 

başlattı. 

226. Fatma Altuner (66): 17 Eylül 2020’de Konya’da H.A. (87) isimli erkek, eşi 

Fatma Altuner’i evlerinin bahçesinde başından tabancayla vurarak öldürdü ve 

intihar etti. Erkeğin kadını öldürdüğü kavganın içeriği basına yansımadı. 

227. Şükran Aksu (68): 17 Eylül 2020’de Sivas’ta Ş.B. (56) isimli erkek, evlenme 

hazırlığı yaptığı iddia edilen Ebru Aksu (40) ve onun annesi Şükran Aksu’yu 

takip etti ve tabancayla öldürdü. Ş.B. olay yerinde intihar etti. Polis inceleme 

başlattı. 

228. Duygu Çelikten (30): 21 Eylül 2020’de Antalya Muratpaşa ilçesinde 13 

gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in, ormanlık 

alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Çelikten’in kesici aletlerle katledildiği 

belirlendi. Çelikten’in ölümüyle ilgili eski erkek arkadaşı Veli Ü. hakkında 

yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.  

229. Handan Bul (23): 21 Eylül 2020’de Bilecik’te Y.U. (30) isimli erkek, 

kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Handan Bul’u öldürdü ve intihar etti. 

Y.U., Handan B.’yi konuşma bahanesiyle aldığı arabasıyla ormanlık alana 

götürdü. Otomobilin içinde kadınla kavga etmeye başlayan erkek yanında 

getirdiği tabancayla kadını öldürdükten sonra intihar etti. Handan B. ve Y.U. 

olay yerinde öldü. Soruşturma başlatıldı. 

230. Elif Yılmaz: 24 Eylül 2020’de İstanbul’da E.Y. isimli erkek, eşi Elif Yılmaz’ı 

ormanlık alanda tabancayla öldürdü. Erkek Elif Yılmaz’ı öldürdükten sonra 

arkadaşı Emrah E. isimli erkeği de evine giderek öldürdü. Olay yerinden 

kaçan E.Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erkek ifadesinde Elif 

Yılmaz ve Emrah E.’nin ilişkisi olduğunu, bu yüzden onları öldürdüğünü iddia 

etti. 

231. İpek Harbelioğlu (23): 24 Eylül 2020’de Hatay’da bir müzikhole yapılan 

silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. 

232. Mahsume Kanbere (38): 25 Eylül 2020’de Uşak’ta Afganistan vatandaşı M.F.K. 

(23) isimli erkek, evlenme teklifini reddeden Z.K. (16) isimli kız çocuğunun 

Afganistan vatandaşı annesi Mahsume Kanbere’yi bıçaklayarak öldürdü. 
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M.F.K. olay yerinden kaçtı, kadın hastanede müdahalelere rağmen hayatını 

kaybetti. 

233. Meltem Dağ (40): 29 Eylül 2020’de  Muğla’da H.D. (42) isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Meltem Dağ’ı evine giderek pompalı tüfekle öldürdü. 

Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. H.D. kadını öldürdükten sonra intihar 

etti. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı olduğu açıklandı. 

234. Serap Öner (26): 29 Eylül 2020’de Adana’da A.Ö. (28) isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Serap Öner’i bıçaklayarak öldürdü. Kadının babasının 

evinde kaldığı, erkeğin evin önüne giderek kadına eve dönmesini istediğini 

söyledi. Serap Ö. kabul etmeyince çıkan kavgada A.Ö. kadını yaraladı. Polis, 

olay yerinden kaçan A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Erkek hakkında 

uzaklaştırma kararı olduğu açıklandı. 

235. Cemile K. (40): 30 Eylül 2020’de Zonguldak’ta C.S. (59) isimli erkek, Cemile ve 

Hüseyin K. (45) isimli evli çifti evlerine giderek tabancayla öldürdü. Kavganın 

içeriğinin Cemile ve Hüseyin K.’nin 17 yaşındaki kızına yollanan bir mesaj 

olduğu iddia edildi. Olay yerinden kaçan C.S. intihar etti. 

236. Tuğba Keleş (35): 1 Ekim 2020’de Adana’da Erdoğan Küpeli isimli erkek 

arkadaşlık teklifini reddeden Tuğba Keleş’i vurarak öldürdü. Erdoğan 

Küpeli’nin daha önce dört yıl boyunca Gülay Mübarek’i taciz ve tehdit ettiği 

için 8 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ancak tutuklanmadığı ortaya çıktı. 

237. Emel Orhan: 2 Ekim 2020’de Osmaniye’de G.O. isimli erkek, kendisini M.Ş. 

isimli erkek ile aldattığını iddia ettiği eşi Emel O.’yu av tüfeğiyle öldürdü. 

Kadını vurduktan sonra arabasında gördüğü M.Ş.’yi de tüfekle vurarak polise 

teslim oldu. Emel O. ve M.Ş. hastaneye kaldırıldı, Emel O. hayatını kaybetti. 

238. Seher Aslan Özkurt (33): 2 Ekim 2020’de Mersin’de B.Ş. (30) isimli erkek, 

Seher Özkurt’u evine giderek silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan B.Ş. 8 

Ekim’de Bursa’da gözaltına alındı. 

239. Sinem Kaya (33): 2 Ekim 2020’de Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sinem 

Kaya boşandığı Dinçer Özden tarafından öldürüldü. Çevredekilerin haber 

vermesi üzerine alay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin tüm 

müdahalelerine rağmen Kaya kurtarılamadı. Kaya’yı katleden Dinçer 

gözaltına alındı.  

240. Hülya Güllüce (39): 4 Ekim 2020’de Adana’da A.K. (60) isimli erkek, dini 

nikâhlı eşi Hülya Güllüce’yi evinde silahla öldürdü. Hülya Güllüce’nin kızı 

S.N.K. (17) silah seslerini duyarak uyandığında annesini ölü buldu. A.K.’nin 

kadını kıskançlık yüzünden öldürdüğü iddia edildi. Polis olay yerinden kaçan 

A.K.’yi (60) tabancayla yakaladı. Erkeğin cinayeti işledikten sonra kadına 

mesaj attığı ve kadının telefonundan kendisine cevap attığı, suçunu gizlemeye 

çalıştığı ortaya çıktı.  

241. Gül Gülsüm (28): 7 Ekim 2020’de İstanbul’da F.Ç. isimli erkek, daha önce 

şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olan imam nikâhlı eşi Gül 

Gülsüm’ü iple boğarak öldürdü. F.Ç.’nin barışma tekliflerini reddeden kadını 

zorla araca bindirerek kaçırdığı, boş arazide öldürdükten sonra boş bir 
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binada sakladığı ortaya çıktı. Erkek intihar teşebbüsünde bulundu. İntihar 

teşebbüsünden sonra sorgulanan erkek, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. 

242. Bihter Yalçınsoy (31): 8 Ekim 2020’de İzmir’de R.Y. (36) isimli erkek, eşi 

Bihter Yalçınsoy’u boşanma davalarının görüleceği gün kendisiyle 

barışmadığı için bıçaklayarak öldürdü. Bihter Yalçınsoy, boşanma davası için 

Eskişehir’den İzmir’e gitmişti. Olay günü R.Y., boşanma şartlarını konuşma 

bahanesiyle kadının yanında kaldığı akrabasının evine gitti ve kadını 

göğsünden ve yüzünden bıçaklayarak öldürdü. R.Y. kadınla barışmak 

istediğini, eve konuşmak için gittiğini ve “bir anlık sinirle” kadını 

öldürdüğünü iddia etti. Bihter Yalçınsoy’un yengesi S.K. ise ifadesinde erkeğin 

kadını kapıyı açar açmaz bıçaklamaya başladığını söyledi. 

243. Hatice Tusu (59): 11 Ekim 2020’de Aydın’da S.A. (56) isimli erkek, sevgilisi 

Hatice Tusu’yu öldürdü. 11 Ekim’de kayıp bildirilen kadının cesedi 14 

Ekim’de bulundu. Gözaltına alınan S.A. kadınla kavga ettiğini ve kadını 

boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.  

244. Hiba Yusuf: 12 Ekim 2020’de İstanbul’da F.E.H. isimli erkek, evde kavga ettiği 

Suriye vatandaşı eşi Hiba Yusuf’u boğazından ve vücudunun farklı 

yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Erkeğin Hiba 

Yusuf’u önünde öldürdüğü 4 yaşındaki çocuğu korumaya alındı. Erkek 

ifadesinde çalışamadığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, kadını bu yüzden 

öldürdüğünü iddia etti. 

245. Makbule Can (64): 12 Ekim 2020’de Antalya’da M.İ. (42) isimli erkek, eşinin 

annesi Makbule Can’ı kavga ettikleri sırada tabancayla ateş ederek öldürdü ve 

olay yerinden kaçtı. Polisin yakaladığı M.İ. gözaltına alındı.  

246. Gamze Esgicioğlu (23): 13 Ekim 2020’de Isparta’da H.B. (24) isimli erkek, 

sevgilisi Gamze Esgicioğlu’yu (23) evine 3 erkek arkadaşıyla giderek öldürdü. 

H.B. ve arkadaşları M.K., H.Y. ve O.B. gözaltına alındı. H.B. ifadesinde kadını 

kıskançlık yüzünden bıçakladığını itiraf etti. 3 erkek serbest bırakıldı, H.B. 

tutuklandı. 

247. Gülcan K.: 14 Ekim 2020’de İstanbul’da S.K. isimli erkek, cezaevinden izinli 

çıktı ve aynı gün eşi Gülcan K.’yi, 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu silahla 

vurarak öldürdü. Erkek kadını ve çocukları öldürdükten sonra intihar etti. 

Çocukların cinsiyetleri basına yansımadı. 

248. Mahide Güneş Ünal (25): 14 Ekim 2020’de Düzce’de K.A.Ş. (30) isimli erkek, 

evinde alıkoyduğu sevgilisi Mahide Güneş Ünal’ı silahla göğsünden vurarak 

öldürdü ve intihar etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken erkek 

hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının olaydan kısa süre 

önce alıkonulduğunu söyleyerek polis çağırdığını, erkeğin kadını polis olay 

yerine varmadan öldürdüğü açıklandı. 

249. Döndü T. (75): 16 Ekim 2020’de Kayseri’de H.T. (78) isimli erkek, eşi Döndü 

T.’yi tabancayla öldürdü, sonra intihar etti. Erkeğin kadını öldürdüğü 

kavganın içeriği basına yansımadı. 
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250. Melek Bulut (76): 16 Ekim 2020’de Erzurum’da Melek Bulut isimli kadın 

evinde boğazı yaralı şekilde ölü bulundu. Polis yürüttüğü soruşturma 

sonucunda M.K. isimli erkeği yakalayarak gözaltına aldı. Kadının evine 

tamirat için gittiğini, evde tartıştıklarını ve kadını kendisine hakaret ettiği için 

öldürdüğünü iddia eden erkek “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 

251. Hazal Tektaş (19): 18 Ekim 2020’de İstanbul’da M.A. (18) isimli erkek, 

sevgilisi Hazal Tektaş’ı (19) kendisini reddettiği için silahla başından vurarak 

öldürdü. Otogar bağlantı yolunda Hazal Tektaş’ın kaçmaya çalıştığı, erkeğin 

kadını öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı. 

252. Melek Aslan (24): 20 Ekim 2020’de Diyarbakır'da tartıştığı kardeşi Mustafa 

Aslan (20) tarafından katledilen Melek Aslan'ın cenazesi toprağa verildi. 

Mustafa Aslan’a cinayetti azmettiren kişinin Melek Aslan'ın eski arkadaşı 

Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı. Daha önce de iki kez Melek Aslan'ı 

darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı 

alınan Vatansever'in, ayrıldığı Aslan'ın öldürmesi için ailesini tahrik ettiği 

belirtildi. Orhan Vatansever, Sakarya’da yakalanarak getirildiği Diyarbakır’da 

tutuklandı. 

253. Sıdıka Ü.: 24 Ekim 2020’de İstanbul’da M.Ü. isimli erkek, eşi Sıdıka Ü.’yü evde 

bıçaklayarak öldürdü. Polis M.Ü.’yü olay yerinde gözaltına aldı. Erkeğin kadını 

öldürdüğü kavganın içeriği basına yansımadı. Erkek ifadesinde kadını 

kendisine “kötü davrandığı” için öldürdüğünü iddia etti. 

254. Gizem Önal (26): 26 Ekim 2020’de İzmir’de K.D.’nin (44) boşanma 

aşamasında olduğu Handan D.’nin (44) işyerini tararken yaraladığı Gizem 

Önal, tedavi gördüğü hastanede 55 gün sonra hayatını kaybetti. K.D. 2 

Eylül’de Handan D.’nin işyerine giderek kadını ve olay yerinde işyerine 

malzeme taşıdığı için bulunan Alper Rapuroğlu (39) isimli erkeği öldürmüştü. 

K.D. olay günü intihar etmişti. 

255. Büşra Gizem Güzelsoy (27): 27 Ekim 2020’de Konya’da Ö.İ. isimli erkek, 

kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya 

Barutçu’yu (48) tabancayla vurarak öldürdü. İki kadının olaydan 2 saat önce 

karakola giderek Ö.İ. hakkında şikâyetçi olduğu ve koruma talep ettiği, sonra 

arabalarıyla evlerinin önüne geldikleri sırada Ö.İ.’nin onları vurduğu ortaya 

çıktı. Kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.İ. olay yerinden kaçtı, sonra 

intihar etti. 

256. Gülya Barutçu (48): 27 Ekim 2020’de Konya’da Ö.İ. isimli erkek, kendisinden 

ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu’yu 

tabancayla vurarak öldürdü. İki kadının olaydan 2 saat önce karakola giderek 

Ö.İ. hakkında şikâyetçi olduğu ve koruma talep ettiği, sonra arabalarıyla 

evlerinin önüne geldikleri sırada Ö.İ.’nin onları vurduğu ortaya çıktı. Kadınlar 

olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.İ. olay yerinden kaçtı, sonra intihar etti. 

257. Gülay Güneş (40): 28 Ekim 2020’de Çankırı’da M.A. isimli erkek, 1 ay önce 

boşandığı eşi Gülay Güneş’i evine çilingirle girerek ve silahla vurarak öldürdü. 

Olay yerinden kaçan M.A., Adana’da polise teslim oldu. Erkeğin eve zorla 



55 
 

girdikten sonra evde kadını beklediği, kadın evine dönünce onunla kavga 

ettiği, onu yanında getirdiği silahla vurduğu açıklandı. Kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti. 

258. Nuran S. (52): 31 Ekim 2020’de Maraş’ta C.S. (61) isimli erkek, evde kavga 

ettiği eşi Nuran S.’yi tabancayla vurarak öldürdü ve intihar etti. C.S.’nin kadını 

öldürdüğü tartışmanın içeriği basına yansımadı. Nuran S. ve C.S. olay yerinde 

ölü bulundu. C.S.’nin “psikolojik sorunları” olduğu iddia edildi. 

259. Fatma Mavi (31): 1 Kasım 2020’de İstanbul Bahçelievler'de 1 Kasım günü 

sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlamada, 

medya sektöründe çalışan Fatma Mavi yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay 

yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, salon kısmında Mavi'nin cenazesiyle 

karşılaştı. İki yıldır burada ikamet ettiği öğrenilen Mavi'nin öldüğü 

patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis, en son irtibatta olduğu 

kişilerle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan Ergin A., 

emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ergin A., önce Mavi’yi öldürdüğünü 

ardından da evi ateşe verdiğini söyledi. 

260. Gülser Çınar: 3 Kasım 2020’de Mersin’de G.Ç. isimli erkek boşanma 

aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar’ı, eşinin annesi Nuran Altunay’ı ve eşinin 

kardeşi Mislina Yılmaz’ı silahla vurarak öldürdü. Üç kadını eşinin yanında 

kaldığı Nuran Altunay’ın evine giderek öldüren erkek aynı silahla intihar 

teşebbüsünde bulundu. Gülser Çınar’ın G.Ç. hakkında 22 Haziran’da 30 

günlük uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı. Üç kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti. Kendisini başından yaralayan erkek hastaneye kaldırıldı. 

261. Mislina Yılmaz: 3 Kasım 2020’de Mersin’de G.Ç. isimli erkek boşanma 

aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar’ı, eşinin annesi Nuran Altunay’ı ve eşinin 

kardeşi Mislina Yılmaz’ı silahla vurarak öldürdü. Üç kadını eşinin yanında 

kaldığı Nuran Altunay’ın evine giderek öldüren erkek aynı silahla intihar 

teşebbüsünde bulundu. Gülser Çınar’ın G.Ç. hakkında 22 Haziran’da 30 

günlük uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı. Üç kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti. Kendisini başından yaralayan erkek hastaneye kaldırıldı. 

262. Neslihan Yılmaz: 3 Kasım 2020’de Antalya’da A.K. isimli erkek, eski eşi 

Neslihan Yılmaz’ı ormanlık alanda boğazını keserek öldürdü. A.K. kadını 

öldürdükten sonra 112’yi arayarak cinayeti itiraf etti. Polis A.K.’yi olay 

yerinde gözaltına aldı. Erkek, kadınla 2, 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının 

velayeti konusunda tartıştıklarını iddia etti. 

263. Nuran Altunay: 3 Kasım 2020’de Mersin’de G.Ç. isimli erkek boşanma 

aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar’ı, eşinin annesi Nuran Altunay’ı ve eşinin 

kardeşi Mislina Yılmaz’ı silahla vurarak öldürdü. Üç kadını eşinin yanında 

kaldığı Nuran Altunay’ın evine giderek öldüren erkek aynı silahla intihar 

teşebbüsünde bulundu. Gülser Çınar’ın G.Ç. hakkında 22 Haziran’da 30 

günlük uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı. Üç kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti. Kendisini başından yaralayan erkek hastaneye kaldırıldı. 
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264. Hatice Sağır (29): 4 Kasım 2020’de Amasya’da M.Ş. (33) isimli erkek, 8 yıl 

önce boşandığı eşi Hatice Sağır’ı ve çocukları Y.Ş.’yi (10) “konuşmak için” 

dağlık alana götürdü, kadını burada tabancayla öldürdü, çocuğu kardeşinin 

evine bıraktı. Y.Ş.’nin olayı anlattığı halası, M.Ş.’yi polise ihbar etti. M.Ş. 

jandarma kendisini durdurunca arabasında intihar etti. 31 Eylül’de yaşanan 

olay, 4 Kasım’da basına yansıdı. 

265. Özlem B.: 5 Kasım 2020’de Siirt’te uzman çavuş, eşi Özlem B.’yi öldürdükten 

sonra intihar etti. 

266. Nefik Öztürk (50): 6 Kasım 2020’de Ankara’da A.Ö. (50) isimli erkek, eşi Nefik 

Öztürk’ü, kızı Seher Öztürk’ü (26) ve oğlu Selahattin Öztürk’ü (32) silahla 

vurarak öldürdü. Evde kavga ettiği eşini ve çocuklarını başından vurarak 

öldüren erkek olay yerinden kaçtı. A.Ö. polis tarafından yakalanınca 

gözaltında oğlunun kendisini darp ettiğini iddia ederek ruhsatsız silahıyla 

cinayetleri işlediğini itiraf etti. 

267. Seher Öztürk (26): 6 Kasım 2020’de Ankara’da A.Ö. (50) isimli erkek, eşi 

Nefik Öztürk’ü (50), kızı Seher Öztürk’ü ve oğlu Selahattin Öztürk’ü (32) 

silahla vurarak öldürdü. Evde kavga ettiği eşini ve çocuklarını başından 

vurarak öldüren erkek olay yerinden kaçtı. A.Ö. polis tarafından yakalanınca 

gözaltında oğlunun kendisini darp ettiğini iddia ederek ruhsatsız silahıyla 

cinayetleri işlediğini itiraf etti. 

268. Cennet Tuğba Tokbaş (22): 10 Kasım 2020’de Denizli’de R.B.H. (22) isimli 

erkek, sevgilisi Cennet Tuğba Tokbaş’ı elleriyle boğarak öldürdü. Olay 

yerinden kaçan R.B.H. ailesinin evine gitti. R.B.H.’nin annesi polisi aradı. Polis 

erkeği gözaltına aldı. R.B.H. ifadesinde Cennet Tuğba ile aynı 2 aydır evde 

yaşadıklarını, kadının anahtarını kaybettiğini ve bu yüzden kavga ettiklerini 

söyledi. 

269. Çilem Kılıç (23): 11 Kasım 2020’de İzmir’de A.G. (33) isimli erkek, eski eşi 

Çilem Kılıç’ı sokakta silahla ateş ederek öldürdü. A.G. kadını öldürdükten 

sonra Çilem Kılıç’ın annesi S.D. ve yanındaki komşusu S.Y. isimli kadını da 

silahla yaraladı. A.G. intihar etti. Ağır yaralanan S.D. ve hayati tehlikesi 

olmadığı açıklanan S.Y. hastaneye kaldırıldı. Erkeğin cinayet günü dâhil, 

kadına çok sayıda ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunduğu açıklandı. 

270. Emine P.: 11 Kasım 2020’de Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye 

Mahallesi'nde bir apartmanda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet 

P., evli olduğu 3 çocuk annesi Emine P.’yi katletti. Mehmet P., olaydan kısa bir 

süre sonra yakalandı.  

271. Zeliha Uysal (64): 11 Kasım 2020’de Afyon’da 17 gün boyunca kayıp olarak 

aranın Zeliha Uysal ve eşi Cevdet Uysal (66) kuyuda ölü bulundu. Zeliha 

Uysal’ın ağabeyi B.A., ablasını ve eşini öldürdüğünü polis sorgusunda itiraf 

etti. Zeliha Uysal’ın 6 akrabası gözaltına alındı.  

272. Hafize Günakın: 12 Kasım 2020’de Muğla’da V.E. isimli astsubay, nişanlısı 

Hafize Günakın’ı silahla öldürdü. Evde kavga ettiği kadını öldüren erkek 

intihar etti. V.E.’nin kadını öldürdüğü kavganın içeriği basına yansımadı. 
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273. Saadet Korkmaz (36): 12 Kasım 2020’de Aksaray’da R.T. (33) isimli erkek, 

kendisinden ayrılan sevgilisi Saadet Korkmaz’ı (36) işyerinde öldürdü. R.T., 

kadınla kendisinden ayrılmak istediği için kavga etti, bıçakladı.  Ağır yaralı 

hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis R.T.’yi gözaltına aldı. 

274. Hayriye Z. (72): 13 Kasım 2020’de İzmir’de İ.Z. (71) isimli erkek, evde kavga 

ettiği Hayriye Z.’yi baltayla başına vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde 

hayatını kaybetti, jandarma İ.Z.’yi gözaltına aldı. Kavganın içeriği basına 

yansımadı, erkeğin kadını üç gün önce de darp ettiği ortaya çıktı. 

275. Melike Kocabıyık (22): 13 Kasım 2020’de İzmir’in Kınık ilçesine yaşayan 

Mustafa Kocabıyık, evli olduğu Nergüzel Kocabıyık (50) ile kızı Melike 

Kocabıyık’ı katletti. Katliamın ardından fail Kocabıyık, jandarmayı arayarak, 

yaşananları anlattı. Olay yerine giden sağlık ekipleri iki kadının olay yerinde 

yaşamını yitirdiğini belirledi.   

276. Nergüzel Kocabıyık (50): 13 Kasım 2020’de İzmir’in Kınık ilçesine yaşayan 

Mustafa Kocabıyık, evli olduğu Nergüzel Kocabıyık ile kızı Melike Kocabıyık’ı 

(22) katletti. Katliamın ardından fail Kocabıyık, jandarmayı arayarak, 

yaşananları anlattı. Olay yerine giden sağlık ekipleri iki kadının olay yerinde 

yaşamını yitirdiğini belirledi.   

277. Serap Özkan (44): 13 Kasım 2020’de Kocaeli’nde V.Ö. (54) isimli erkek, 

boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ı (26) 

öldürdü. Erkek, Serap Özkan’ın annesi ve Suat Özkan ile birlikte yaşadığı eve 

gizlice girdi, Serap Özkan ile kavga etti ve yanında getirdiği pompalı tüfekle 

karsını ve oğlunu öldürdü. Erkek sonra intihar etti. 

278. Makbule Sarı (74): 14 Kasım 2020’de Ordu’da Makbule Sarı evinde çarşafa 

sarılı, elleri ve ayakları “domuz bağı” yöntemiyle bağlanmış şekilde ölü 

bulundu. Polis soruşturma başlattı. 21 Kasım’da H.G. (27) ve onun yeğeni olan 

S.U. (23) isimli iki erkek, gözaltına alındı. Erkekler cinayeti itiraf etti. 

Erkeklerin eve çilingirle girdiği, evden para ve değerli eşyalar çaldıkları 

ortaya çıktı. “Maddi sıkıntı nedeniyle cinayet işlediklerini” söyleyen erkekler 

evden aldıkları 1 kilo fındığı sattıklarını, çaldıkları televizyonu çöpe 

attıklarını söyledi. 

279. Tülay Sivil: 15 Kasım 2020’de İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşayan Tülay Sivil 

ve eşi Mesut Sivil, evlerinin önünde katledildi. Tülay’ın evinin önüne gelen 

boşandığı Erdem D., Tülay ve eşi Mesut Sivil’i öldürdü.  

280. Cemile Nur Acar (23): 16 Kasım 2020’de Bilecik’te O.A. (30) isimli erkek, 

boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ve kadının babası Abdullah 

Duman’ı (48) aralarındaki başka bir davanın duruşmasının çıkışında 

adliyenin önünde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın 

ve babası hayatlarını kaybetti. Olay yerinden kaçan O.A. polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. O.A.’nın ruhsatsız silah 

bulundurduğu için ceza aldığı, olaydan 5 gün önce cezaevinden tahliye 

edildiği açıklandı. 
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281. Elif Yakın (24): 16 Kasım 2020’de Konya’da S.K. (18) isimli erkek, hakkında 

uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi Elif Yakın’ı tabancayla vurarak öldürdü. 

S.K., kadını buluşmaya çağırdı ve sokakta ruhsatsız tabancasıyla vurdu. S.K. 

üzerinde suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. S.K.’nin kadını önceden 

kadını tehdit ettiği açıklandı. Erkek, kadını kendisine küfrettiği ve kendisini 

sevmediği için öldürdüğünü iddia etti. 

282. Serap Çetiner (36): 17 Kasım 2020’de İzmir’de H.A. (29) isimli erkek, sevgilisi 

Serap Çetiner’i birlikte yaşadıkları evde boğazını keserek öldürdü. Kadın, ona 

ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine evde ölü bulundu, jandarma H.A.’yı 

Afyon’da yakalayarak gözaltına aldı. 

283. Serpil Şahin (28):17 Kasım 2020’de Maraş’ta T.Ş. (32) isimli erkek, evde 

kıskandığı için kavga ettiği eşi Serpil Şahin’i çocuklarının önünde tabancayla 

vurarak ağır yaraladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay 

yerinden kaçan erkek gözaltına alındı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 

284. Gülizar Özçiftçi (64): 19 Kasım 2020’de Çorum’da G.K. (37) isimli erkek, 

boşanma aşamasında olduğu eşinin annesi Gülizar Özçiftçi’yi ve eşinin abisi 

Serkan Ö.’yü (37) öldürdü. Erkek, önce Serkan Ö.’nün evine gitti, Serkan Ö.’yü, 

eşi A.Ö.’yü (28) ve çiftin 3 yaşındaki çocuğunu ateşli silahla yaraladı. G.K. 

gözaltına alındı. 

285. Alev Seçen (33): 20 Kasım 2020’de Çorum’da yaşayan Alev Seçen isimli kadın, 

bir süre önce boşandığı Ercan Ö. (36) tarafından ateşli silahla vurularak 

katledildi. Seçen’in iki çocuğuyla birlikte yaşadığı eve gelen Ercan Ö., Seçen’i 

katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. 

286. Hasret Yüksekkavas (32): 21 Kasım 2020’de Eskişehir’de E.T. (19) isimli 

erkek, ablası Hasret Yüksekkavas’ı bıçaklayarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı 

hastanede hayatını kaybetti, E.T. kendisini de bacağından bıçakladığı için 

hastaneye kaldırıldı. 

287. Güllü Dokuyucu (47): 22 Kasım 2020’de Antep’te S.D. isimli erkek, eşi Güllü 

Dokuyucu’yu arabasında darp etti ve araçtan yola itti. Güllü D. kaldırıldığı 

hastanede hayatını kaybetti. S.D. gözaltına alındı, tutuklandı. S.D. ilk 

ifadesinde kadının intihar ettiğini iddia etti. 

288. Nagihan K.: 25 Kasım 2020’de Bursa’da Y.S. (30) isimli erkek, Nagihan K. 

isimli kadını evine zorla girerek ateşli silahla öldürdü. Erkeğin kapıdan eve 

giremediği için apartmanın dışından seyyar merdivenle kadının dairesinin 

balkonuna tırmandığı ve eve zorla girerek kadını öldürdüğü açıklandı. Kadını 

birlikte oturduğu çocuklarının yanında vuran erkek, aynı tabancayla intihar 

etti.  

289. Leyla Öztürk (22): 26 Kasım 2020’de Mersin’de S.Ö. (31) isimli erkek, kuzeni 

olan Leyla Öztürk’ü işyerinde tabancayla vurarak öldürdü ve intihar etti. 

S.Ö.’nün Leyla Öztürk ile evlenmek istediği, Leyla ve ailesinin istemediği, 

evlenme teklifini reddettiği ortaya çıktı. Erkek kadını iş yerinin önüne 

çağırarak konuşmak istedi, kadını kendisini reddedince işyerinin içinde 

öldürdü. 
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290. Yurdagül Ö.: 26 Kasım 2020’de Maraş’ta H.Ö. isimli erkek, evde kavga ettiği 

annesi Yurdagül Ö.’yü bıçaklayarak öldürdü. H.Ö. kadını öldürdükten sonra 

polis çağırarak kendini ihbar etti. Erkek gözaltına alındı, kadın olay yerinde 

öldü.  

291. Nilay Karaarslan: 30 Kasım 2020’de Edirne’de M.E.K. isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu Nilay Karaarslan’ı işyerine giderek av tüfeğiyle öldürdü. 

Aynı silahla kendini yaralayan erkek hastaneye kaldırıldı.  

292. Ece Çiçek (18): 5 Aralık 2020’de Konya’da Ece Çiçek dört ay önce evlendiği 

Sabri Çiçek tarafından kıskançlık bahanesiyle boğazı kesilerek öldürüldü. 

293. Burçin Arslan (24): 6 Aralık 2020’de Erzurum’da Raci Aslan adlı erkek, eski 

eşini ve iki kızını ateşli silahla öldürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 

olay yerine gelen polis, üç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gülçin 

Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan (17) olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı 

Burçin Arslan ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay yerinden aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. 

İntihar girişiminde bulunarak teslim olmayan Arslan, özel harekât polisleri 

tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak gözaltına alındı. 

294. Cansu Arslan (17): 6 Aralık 2020’de Erzurum’da Raci Aslan adlı erkek, eski 

eşini ve iki kızını ateşli silahla öldürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 

olay yerine gelen polis, üç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gülçin 

Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı 

Burçin Arslan (24) ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını 

yitirdi. Olay yerinden aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde 

yakalandı. İntihar girişiminde bulunarak teslim olmayan Arslan, özel harekât 

polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak gözaltına alındı. 

295. Gülçin Karabıyık (50): 6 Aralık 2020’de Erzurum’da Raci Aslan adlı erkek, 

eski eşini ve iki kızını ateşli silahla öldürdü. Çevredekilerin haber vermesi 

üzerine olay yerine gelen polis, üç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gülçin 

Karabıyık ile kızı Cansu Arslan (17) olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı 

Burçin Arslan (24) ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını 

yitirdi. Olay yerinden aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde 

yakalandı. İntihar girişiminde bulunarak teslim olmayan Arslan, özel harekât 

polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak gözaltına alındı. 

296. Yasemin Aydın (41): 6 Aralık 2020’de Ankara’da Yasemin Aydın eski nişanlısı 

Fatih Alşan’ın barışma teklifini kabul etmediği için arabada öldürüp yol 

kenarına atıldı. 

297. Selvan Acar (25): 7 Aralık 2020’de Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 

Selvan Acar’a ulaşamayan yakınları, Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine geldi. 

Kapının açılmaması üzerine açık balkondan içeri giren yakınları, Selvan Acar’ı 

yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç 

kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan fail olarak eski eş Tanju 

A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 2 çocuğu olan genç kadının, daha 
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önce şiddet gördüğü Tanju A.'dan şikâyetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma 

kararı verildiği öğrenildi. 

298. Yazgül Soro (57): 7 Aralık 2020’de İzmir’de altı çocuk annesi Yazgül Soro, evli 

olduğu erkek tarafından cep telefonuyla çok ilgilendiği bahanesiyle kesici 

aletle öldürüldü. Yazgül Soro’nun cansız bedeninin halıya sarılıp üzerine 

eşyalar konulduğu belirlendi. 

299. Tüba Ateş (38): 8 Aralık 2020’de Mersin’de İsmet Çoban (61) birlikte yaşadığı 

Tüba Ateş’i, aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürüp iki gün boyunca başında 

bekledi, evden gelen koku üzerine polisler kapıyı kırıp içeri girdi. 

300. Fulya Öztürk (35): 10 Aralık 2020’de İzmir'in Karabağlar İlçesi Poligon 

Semtinde bulunan bir fırında Fulya Öztürk isimli kadın, boşandığı erkek 

Hasan Ozan Baştosun tarafından kıskançlık bahanesiyle ateşli silahla 

öldürüldü.  

301. Canan Çeviren (42): 12 Aralık 2020’de Manisa’nın Yunusemre ilçesinde de 

dün akşam saatlerinde Ferhat İ.  birlikte olduğu iddia edilen Canan Çeviren’i 

çalıştığı iş yerinde ateşli silahla katletti. Ferhat İ. gözaltına alındı. 

302. Rasime G.: 12 Aralık 2020’de Ankara’nın Mamak ilçesi Şahap Gürler 

Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Muzaffer E. birlikte olduğu iddia edilen 

Rasime G.’yi kıskançlık bahanesiyle ateşli silahla katletti. Daha sonra kendi 

yaşamına son verdi.  

303. Karina Demchenko (40): 16 Aralık 2020’de Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 

yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko’dan haber alamayan yakınlarının 

başvurusu üzerine evine giden polis ve sağlık ekipleri kadını yaşamını 

yitirmiş halde buldu. Evde yapılan incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde 

çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen 

Karina’nın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. İncelemenin 

sonucunda Karina’nın, arkadaşı Erhan Razı tarafından öldürüldüğü ortaya 

çıktı. Gözaltına alınan fail erkek, cinayeti kabul ederken, cenazenin 

kokmaması için klimayı soğuğa ayarladığını anlattı. 

304. Zadife Yüzer (35): 16 Aralık 2020’de Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. 

(35) adlı erkek, evli olduğu Zadife Yüzer’i ateşli silahla katletti. 6 aylık hamile 

olduğu öğrenilen Zadife, olay yerinde yaşamını yitirdi. Adrese gelen jandarma 

ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı, erkeğin “pişman değilim” dediği 

öğrenildi. 

305. Rayyan Soltanov (45): Aralık 2020’de İstanbul’da bir otelde Rayyan 

Soltanov’un intihar ettiği ihbar edildi, soruşturma sonrası birlikte olduğu 

Aliser Alymov tarafından öldürülüp intihar süsü verildiği ortaya çıktı. 

306. Seher Çatalca: 17 Aralık 2020’de İstanbul’un Tuzla ilçesi Aydınlı 

Mahallesi'nde Ceyhun Çatalca evli olduğu ve sistematik şiddete maruz 

bıraktığı Seher Çatalca’yı öldürdü.  

307. Esma Nur Karadayı (22): 21 Aralık 2020’de Konya’da Esma Nur Karadayı 

anlaşmalı boşandığı eski eşi Muhammet Karadayı tarafından sokakta yolu 

kesilip silahla öldürüldü.  



61 
 

308. Hanım Kayar (65): 21 Aralık 2020’de Iğdır’da Serkan Kayar kız kardeşinin 

mesajlaşmasına kızarak araya giren annesi Hanım Kayar’ı bıçaklayarak 

öldürdü. 

309. Hatice Acar (8): 22 Aralık 2020’de Bayburt’ta Hatice Acar ve kardeşi Mücahit 

Acar (7) velayetlerinin annelerine verilmesi sebep gösterilerek baba Erdoğan 

Acar tarafından öldürüldü. 

310. Çiğdem Kırtay (37): 25 Aralık 2020’de Balıkesir’de Çiğdem Kırtay kıskançlık 

bahanesiyle eşi Recep Kırtay (40) tarafından öldürüldü. 

311. Betül Tuğluk (49): 28 Aralık 2020’de İzmir’de Betül Tuğluk oğlu Berk A. 

Tarafından öldürüldü. Berk A.’nın devriye gezen polislerin yanına giderek 

cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. 

312. Refiye S.: 28 Aralık 2020’de Silivri’de bilinmeyen bir kişinin ateşiyle Refiye S. 

hayatını kaybetti, yanındaki iki kadın yaralandı. 

313. Selda Taş (38): 29 Aralık 2020’de Malatya’da Selda Taş evli olduğu erkek 

tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. 

314. Vesile Dönmez (55): 29 Aralık 2020’de Gaziantep’te Uğur Dönmez annesi 

Vesile Dönmez’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

315. Aylin Sözer (48): 30 Aralık 2020’de İstanbul’da öğretim görevlisi Aylin Sözer, 

Kemal Ayyıldız tarafından önce boğazı kesilip sonra yakılarak öldürüldü. 

316. Selma Taşkömür (25): 31 Aralık 2020’de Bursa’da Selma Taşkömür birlikte 

olduğu Fahri K. (27) tarafından 7 kez ateş edilerek kıskançlık bahanesiyle 

öldürüldü. 

 

Şüpheli Kadın Ölümleri 

1. 7 Ocak 2020’de Muğla’da Pembe G. (74) evinde ölü bulundu. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

2. 8 Ocak 2020’de İstanbul’un Pendik ilçesinde Hayriye Y. adlı kadın, bir binanın 

beşinci katında bulunan evinin penceresinden, binanın bitişiğindeki dereye 

şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 

3. 8 Ocak 2020’de Aydın’da Gonca Y. (36) evinde ölü bulundu. Evde yangın 

izlerine rastlandı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

4. 8 Ocak 2020’de Malatya’da Yeter A. (88) evinde ölü bulundu. Ölüm sebebinin 

saptanması için çalışma başlatıldı. 

5. 14 Ocak 2020’de Çankırı’da Tuğba A. (30) evinde su borusuna asılı olarak ölü 

bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Kadının vücudunda morluk, 

parmaklarında kırıklar tespit edildi. Kadının ailesi Tuğba A.’nın sevgilisi olan 

M.M. isimli erkeğin kadını ölümle tehdit ettiğini, daha önce kadını darp 

ettiğini açıkladı. 

6. 14 Ocak 2020’de İzmir’de Şengül K. şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 

Ölümünden sonra çocukları kadının önceden çalıştığı iş yeri sahibi H.Y. isimli 

erkeğin kendisini cinsel tacize maruz bıraktığını, işten ayrıldıktan sonra da 
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telefonla cinsel içerikli mesajlar göndermeye devam ederek taciz ettiğini 

yazdığı bir not buldu. Kadının ailesi H.Y.’den şikayetçi oldu. 

7. 15 Ocak 2020’de İzmir'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte 

ederek yaşamına son veren hemşire Müjgân Ö.'nün (30), bundan kısa süre 

önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia 

edildi. 

8. 15 Ocak 2020’de Adana’da Lerzan İ. (65) 10. kattaki evinin balkonundan 

düşerek hayatını kaybetti. Polis düşme sebebini saptamak için soruşturma 

başlattı. 

9. 18 Ocak 2020’de İstanbul’da denizden Cennet M.’nin (75) cesedi çıkarıldı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

10. 20 Ocak 2020’de Manisa’da Aysel O. (75) evinde yakınları tarafından ölü 

bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

11. 22 Ocak 2020’de Antalya’da Fatma T. (72) evinde ölü bulundu. Polis olayla 

ilgili araştırma başlattı. 

12. 24 Ocak 2020’de Muğla’da Yeliz A. (39) yaşadığı evin banyosunda av tüfeğiyle 

başından vurulmuş olarak bulundu. Eşinden boşanma aşamasında olduğu 

aktarılan kadının intihar ettiği iddia edildi. 

13. 26 Ocak 2020’de Bursa’da Hayriye Y. (74) evinde çıkan yangında öldü, 

yangının çıkma sebebi basına yansımadı. 

14. 28 Ocak 2020’de Van’ın Tuşba İlçesine bağlı Şahbağı Bey Üzümü 

Mahallesi'nde Süphan B. (26) adlı kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. 

Kadının evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz bırakıldığı öğrenildi. 

15. 31 Ocak 2020’de İstanbul’da Maha Mohammad T. (29) isimli Irak vatandaşı 

kadın evinde ölü bulundu. Komşuların ihbarı üzerine bulunan kadının kesin 

ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

16. 1 Şubat 2020’de Adana'nın Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda 

sabah saatlerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Yurttaşların ihbarı 

soncu polis olay yerine sevk edilirken, cenazenin 32 yaşındaki Mehtap Ateş'e 

ait olduğunu belirtildi. 

17. 1 Şubat 2020’de Samsun’da Irak vatandaşı Moreen M.Y. (51) evinde eşi 

tarafından ölü bulundu. Kadının ölüm sebebinin tespit edilmesi için çalışma 

başlatıldı. 

18. 1 Şubat 2020’de Diyarbakır’da Zelal Y.’nin (17) 29 Ocak’ta ateşli silahla 

intihar ettiği iddia edildi. Yoğun bakımda kaldıktan sonra 31 Ocak’ta hayatını 

kaybeden çocuğun ailesinin ölümünden bir gün önce ellerini bağlayarak 

odaya kilitlediği, amcası, dedesi ve kuzenleri tarafından işkenceye maruz 

kaldığı iddia edildi. 

19. 3 Şubat 2020’de Bursa’da Belkıs Ö. (75) evinde ölü bulundu. Kadının ölüm 

sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 

20. 6 Şubat 2020’de Manisa’da Dilek T. kayboldu. 6 Şubat’ta annesine gezmeye 

gittiğini söyledikten sonra kaybolan kadının bedeni 21 Şubat’ta dağlık alanda 
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bulundu. Kadının bedeninde darp, kesici ve delici alet izi bulunmadı, ölüm 

sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı. 

21. 7 Şubat 2020’de Karabük’te Pakize Ç. (78) evinde ölü bulundu. 

22. 10 Şubat 2020’de Diyarbakır’da Yasemin Tüfek ve eşi Memduh T. evlerinde 

tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Polisin Memduh T.’nin kadını 

öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu iddia 

edildi. 

23. 11 Şubat 2020’de Uşak’ta Gülay Ö. (62) 3 katlı apartmanın çatısından düşerek 

öldü. Düşme sebebi bilinmeyen kadının ölüm sebebinin belirlenmesi için 

polis inceleme başlattı. 

24. 13 Şubat 2020’de Aydın’da Fatma Ö. (66) isimli kadın karşı komşusunun 

bahçesindeki kuyuya düşerek öldü. Kadının ağır mide ağrısı olduğu, ağrılara 

dayanamayarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

25. 20 Şubat 2020’de Van’da Gülay E. şüpheli şekilde evinde ölü bulundu. 

26. 21 Şubat 2020’de Tekirdağ’da bir otomobil Perihan A. (27) isimli kadına 

çarptı, sonra art arda üzerinden tır, kamyon ve ticari araç geçti. Kadının başka 

bir araçtan dışarı atıldığı, bunun üzerine yoldan geçen araçların kadına 

çarparak öldürdüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

27. 23 Şubat 2020’de Tokat’ta Fatma Y. (46) evinde ölü bulundu. Kadının bedeni 

otopsi için Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

28. 24 Şubat 2020’de İstanbul Büyükçekmece’deki Güzelce sahilinde sabah 

saatlerinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren bir kadının cenazesi bulundu. 

Kimliği tespit edilemeyen kadının vücudunda darp izleri tespit edildi. 

29. 27 Şubat 2020’de Antalya’da Berna Y. (25) kayalıktan düşerek öldü. Kadının 

düşme sebebini soruşturan polis kadının ölümünden önce yanında olan iki 

arkadaşı H.D. ve C.M. isimli erkekleri gözaltına aldı. Berna Y.’nin bedeni otopsi 

için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

30. 9 Mart 2020’de Mardin’de Aygül A. isimli kadın ölü bulundu. Eşi E.B., kadının 

intihar ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

31. 9 Mart 2020’de Mersin’de trans kadın Eda Hancı evinde ölü bulundu. 

Arkadaşları cinayetten şüphelendiklerini açıkladı. Yasal süreç basına 

yansımadı. 

32. 9 Mart 2020’de Diyarbakır’da Sevgi Bulgan isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

Kadının intihar ettiği iddia edildi. 

33. 10 Mart 2020’de Çanakkale’de Pınar G. (38) dere yatağında ölü bulundu. 

Pınar G.’nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına 

“düştüğü” iddia edildi. 

34. 11 Mart’ta Hozat’tan Dersim merkezdeki bir düğüne katılmak için evden 

ayrılan Esma Kılıçarslan’dan bir daha haber alamadığını ve 24 gün sonra 

Munzur Çayı’nda rafting botunun devrilmesi sonucu suya kapılan Uzman 

Çavuş Yılmaz Güneş için yapılan arama çalışmaları sırasında tesadüfen 

bulunduğunu belirtti.  
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35. 13 Mart 2020’de tatil için Antalya’ya gelen Almanya vatandaşı Edeltraud 

Büber (62) otel odasında ölü bulundu. 

36. 14 Mart 2020’de Antalya’da Gonca K. (40) kaldığı apartın çatı katından 

“düşerek” öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

37. 15 Mart 2020’de Adıyaman’da Nebiye E. (42) evinde baygın bulundu, 

yakınları sağlık ekiplerini çağırdı. Kadın hastanede hayatını kaybetti. Kadının 

hamile olduğu kaydedildi. Ölüm sebebi basına yansımadı, konuyla ilgili 

soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

38. 15 Mart 2020’de Antalya’da Sevgi Demirci (53) kaldığı pansiyonda ölü 

bulundu. Ölüm sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 

39. 20 Mart 2020’de Şırnak’ta 70 gündür kayıp olan Şimuni Diril (71) isimli kadın 

ölü bulundu. Kadının eşi H.D.’nin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Oğulları R.D. 

anne ve babasının öldürüldüklerini düşündüğünü açıkladı. 

40. 30 Mart 2020’de Antalya'da Emine G. (21) evinde boğazından tabancayla 

vurulmuş olarak bulundu. Bekçi olan abisi R.G.'nin tabancasıyla vurulduğu 

tespit edilen kadını annesi buldu. Kadının intihar ettiği iddia edildi. 

41. 2 Nisan 2020’de Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi’nde Hacer 

Metin (23) isimli kadın, evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde 

bulundu. Metin’in evli olduğu erkeğin gözaltına alındıktan sonra ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.  

42. 2 Nisan 2020’de Aydın’da Funda Yıldız (45) isimli kadın evinde ölü bulundu.  

43. 6 Nisan 2020’de İstanbul’da Melek Yıldız (59) isimli kadın evinde ölü 

bulundu. Kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kadının cesedinde boyun kısmı ve bileklerinde kızarıklıklar tespit edildi. 

Ölüm sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı. 

44. 14 Nisan 2020’de İstanbul’da sahilde 30 yaşlarında, kimliği basına 

yansımayan bir kadın cesedi bulundu. 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen 

kadının ölüm sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı. 

45. 17 Nisan 2020’de Kocaeli’nde Semra K. (31) 9 katlı bir apartmanın çatısından 

düşerek öldü. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Semra K.’nin önceki hafta 

eşiyle tartışınca abisinin evine gittiği, eşinin bina önüne giderek silahla 

havaya ateş ettiği, olay gününden önce eve döndüğü ortaya çıktı. 

46. 20 Nisan 2020’de Van’da Hicret Beyazsu (45) isimli kadın evinde ölü 

bulundu. Kadının banyodaki su ısıtıcısından kaynaklı elektrik akımına 

kapılarak öldüğü, kadını eşinin bulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

47. 22 Nisan 2020’de Antalya’da Almanya vatandaşı Sylvia Waltraud Umissky 

(52) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

48. 27 Nisan 2020’de Antalya’da Kazakistan vatandaşı Olesia Suspitsana (31) 

isimli kadın falezden “düşerek” öldü. Olay anında kadının yanında olan, 

cinsiyeti basına yansımayan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine 

götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kadının fotoğraf çektirirken 

düştüğü iddia edildi. 
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49. 27 Nisan 2020’de Adıyaman’da 41 yaşındaki Yasemin Yılmaz isimli kadının 

evinden ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Kadının ölüm nedeninin 

belirlenemediği belirtildi. 

50. 28 Nisan 2020’de Osmaniye’de Naime Taş (36) isimli kadın evinde 7. kattan 

düşerek öldü. Eşi A.T. (29) gözaltına alındı, erkeğin olaydan önce kadınla 

tartıştığı iddia edildi. 

51. 28 Nisan 2020’de Isparta’da Gülten Pekşen (73) isimli kadın evinde ölü 

bulundu. 

52. 4 Mayıs 2020’de Muğla’da Gülşen P. (61) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Komşusunun balkonda bulduğu kadın Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

53. 5 Mayıs 2020’de Diyarbakır’da Figen Yakışır (23) evinde ölü bulundu. 

Kadının intihar ettiği iddia edilirken evli olduğu erkeğin “infaz yasası” 

kapsamında kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. 

54. 7 Mayıs 2020’de Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde bir hafta 

önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ayşe Savdıç (53), 

şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

55. 7 Mayıs 2020’de Denizli’de Neslihan Dumlupınar (61) isimli kadın komşu 

apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı, kadının ölüm 

nedeni için otopsi yapılacağını bildirdi. 

56. 8 Mayıs 2020’de Mersin’de Leyla K. (65) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

57. 11 Mayıs 2020’de Hatay’da Feride D. isimli kadın ve birlikte yaşadığı A.A.S. 

(33) isimli erkek evlerinde ölü bulundu. 

58. 11 Mayıs 2020’de Ankara’da Kamile Ç. (60) ormanlık alanda ölü bulundu. 

Kadını bir ayının öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme 

başlattı. 

59. 13 Mayıs 2020’de Ağrı’da, aile içi şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle İlçe 

Jandarma Karakolu’na başvuran Ceylan Akpolat, evinde asılı bulundu. Olay 

sonrası gözaltına alınan eşi ile eşinin babası ise ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. Yaşamını yitirmesinden 3 gün önce karakola şikâyette 

bulunan Akpolat’ın, koruma tedbiri uygulanmadan evine gönderildiği ve 

Akpolat’a şiddet uygulayan eşinin babasına ise 10 bin TL para cezası kesildiği 

öğrenildi. Ceylan Akpolat’ın ailesi, vücudunun her noktasında darp izleri ve 

boynunda 3 ayrı ip izi bulunduğunu belirterek, genç kadının eşinin ailesi 

tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 

60. 15 Mayıs 2020’de Batman’da Neslihan Çalar (20) ailesiyle yaşadığı evde ölü 

bulundu. Ateşli silahla vurularak ölen kadının intihar ettiği iddia edildi. Polis 

olayla ilgili soruşturma başlattı. 

61. 17 Mayıs 2020’de İstanbul’da Mehtap G. (39) evinin bulunduğu 6. kattan 

düşerek öldü. Görgü tanıkları kadının düşerken yandığını, alevler içinde 

olduğunu iddia etti. Kadının vücudunda yanıklar olduğu kaydedildi. Hayatını 

kaybeden kadının düşme ya da üstünün tutuşma sebebi basına yansımadı. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının eşinin ve iki çocuğunun olay 

anında evde olduğu iddia edildi. 
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62. 19 Mayıs 2020’de Ordu’da ailesinin kayıp olarak bildirdiği Pınar Sarı (28) ölü 

olarak bulundu. Yanındaki beş kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.  

63. 21 Mayıs 2020’de Isparta’da R.Y. isimli erkek, seks işçisi Canan B. ile 

arabasında kavga ederken araba baraja düştü. R.Y. sağ olarak çıktı, Canan B. 

boğularak hayatını kaybetti. 

64. 22 Mayıs 2020’de Antalya’da 50 yaşındaki Avusturya vatandaşı kadın ve 70 

yaşındaki Almanya vatandaşı erkek evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

65. 27 Mayıs 2020’de Urfa’da 60 yaşında ve Alzheimer hastası olan Hüsne Urmat 

isimli kadının bir apartmanın bahçesinde ölü bulunduğu öğrenildi.  Kadının 

bir aydır kayıp olarak arandığı belirtildi. 

66. 28 Mayıs 2020’de Ağrı Merkeze bağlı Dönerdere (Elomilo) köyünde yaşayan 

6 çocuk annesi Güzel Koçyiğit adlı kadının, 26 Mayıs’ta evinde yaşamına son 

verdiği iddia edildi. Olay sonrası Koçyiğit’in eşinin ifadesi alındıktan sonra 

serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. 

67. 28 Mayıs 2020’de Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Kara Halit (Qerexalta 

Jêrê) köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Pakize Öztaş’ın, 19 

Mayıs’ta eşiyle yaşanan bir tartışmanın ardından hayatını kaybettiği belirtildi. 

Öztaş’ın babası Mehmet Başboğa, kızının sürekli eşi tarafından uygulanan 

şiddete maruz kaldığını ifade etti.  

68. 1 Haziran 2020’de Mardin’de Sabahat Oral (33) şüpheli biçimde hayatını 

kaybetti. 

69. 2 Haziran 2020’de Ankara’da Aleyna Ç. ismini kullanan Sema E. (21) isimli 

kadın evinde ölü bulundu. Erkek arkadaşı Ü.U kadının kendisini kıskandığı 

için intihar ettiğini, kadını evde ölü bulduğunu iddia etti. Sosyal medyaya 

Ü.U.’nun 17 Nisan 2020’de çektiği görüntü kayıtları yansıdı, görüntüler 

Ü.U.’nun kadını bayılana kadar darp ettiğini gösterdi. Kadının Ü.U.’yu şikâyet 

ettiği ve Ü.U. hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı iddia edildi. 

70. 2 Haziran 2020’de Samsun’da Mevlüde Y. (52) evinde ölü bulundu. Kadının 

ölüm sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı. 

71. 4 Haziran 2020’de Denizli’de Hatice B. (55) göl kenarında ölü bulundu. Olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. 

72. 4 Haziran 2020’de Ağrı’da Zana Polat’ın (17) silahla oynarken kendini 

vurduğu iddia edildi. 

73. 5 Haziran 2020’de Adıyaman’da ikamet eden ve yaklaşık 8 ay önce evlendiği 

öğrenilen Pınar Altındar (21) isimli kadının, evinde yakınları tarafından 

hareketsiz halde bulunduğu ve götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.   

74. 7 Haziran 2020’de Mardin’de Şenaz Ürün (19) evinde ölü bulundu. Olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. 

75. 7 Haziran 2020’de Mersin’de Türkan A. şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 

76. 11 Haziran 2020’de Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde 

yaşayan Hacer Ergül (27) şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 
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77. 11 Haziran 2020’de Mardin’de Sare Gök (22) isimli kadının evinde ölü olarak 

bulunduğu öğrenildi. Otopsi raporunda kadının vücudunda darp izleri tespit 

edildiği açıklandı. 

78. 12 Haziran 2020’de Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazi (Gêrê Şera) 

köyünde yaşayan Kübra Taşdemir'in (21) dün 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.  

79. 16 Haziran 2020’de Balıkesir’de Zatiye Bayrak (49) evinde ölü bulundu. 

Kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. 

80. 19 Haziran 2020’de 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. 

81. 20 Haziran 2020’de Düzce’de Yasemin İlhan (34) evinde ölü bulundu. Olayla 

ilgili inceleme başlatıldı. 

82. 20 Haziran 2020’de Manisa’nın Salihli ilçesinde Yılmazköy’de yaşayan Zehra 

Çelik’in (16), 18 Haziran günü akşam saatlerinde bir erkek tarafından 

tecavüze uğradıktan sonra su kanalına atıldığı iddiaları sosyal medyada 

paylaşıldı. Ailenin ihbarıyla arama yapan jandarma cenazeyi su kanalarından 

çıkardı. Çelik’in cenazesi otopsiye alınırken, jandarma görgü tanıklarının ve 

çevrede yaşayanların ifadelerini aldı. Bir kişinin de gözaltına alındığı 

öğrenildi. 

83. 21 Haziran 2020’de Antalya’da S.G. (73) evinde boynundan asılı olarak ölü 

bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

84. 22 Haziran 2020’de Nevşehir’de İran vatandaşı Hama Javal Khalid (57) 

evinde ölü bulundu. 

85. 23 Haziran 2020’de Ankara’da Arzu Beşkaya (25) evinde ölü bulundu. 

Kadının kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

86. 26 Haziran 2020’de Urfa’nın Harran ilçesinde H.K (35) adlı kadın, şüpheli bir 

şekilde evde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Evde asılı halde bulunan 

kadının intihar ettiği ileri sürüldü. 

87. 27 Haziran 2020’de Maraş’ta İlknur Öksüz (63) isimli kadının yaşadığı 

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

öldürdüğü ihtimali ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

88. 27 Haziran 2020’de Mardin’in Artuklu ilçesinde Saliha Adsoy (44) isimli 

kadının, evlerinin yakınındaki su kuyusunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

89. 29 Haziran 2020’de Burdur Konak Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi 

Ümmü M. (35) adlı kadın, evinde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Olayı 

gören kızının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Ümmü M.’nin 

yaşamını yitirdiğini belirledi. 
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90. 4 Temmuz 2020’de Bursa’da Elif P. isimli kadın ve çocukları evlerinde ölü 

bulundu. Kadının çocukları öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. 

Tabancayla vuruldukları açıklandı. 

91. 4 Temmuz 2020’de Bursa’da Elif P. isimli kadın, kızı Melinay P. (10) ve oğlu 

Murat P. (5) evlerinde ölü bulundu. Kadının çocukları öldürdükten sonra 

intihar ettiği iddia edildi. Tabancayla vuruldukları açıklandı. 

92. 6 Temmuz 2020’de Diyarbakır’da Arzu Kahraman (21) baraj gölünde ölü 

bulundu. 

93. 17 Temmuz 2020’de Mersin’de Emine G. (61) evinde ölü bulundu. 

Soruşturma başlatıldı. 

94. 19 Temmuz 2020’de Antalya’da Filiz K. isimli kadın misafirliğe gittiği altıncı 

kattaki evden bilinmeyen bir sebeple düşerek öldü. Polis olayla ilgili inceleme 

başlattı. 

95. 20 Temmuz 2020’de Samsun’da Hayriye Eroğlu (30) isimli kadın evinde iple 

asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

96. 20 Temmuz 2020’de Aydın’da Nuray B. (47) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı. 

97. 22 Temmuz 2020’de Maraş’ta Gülşah B. (32) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının ölüm sebebinin tespit edilmesi için işlem başlatıldı. 

98. 28 Temmuz 2020’de Mardin'de Berfin A. (18) evinde silahla vurulmuş şekilde 

ölü bulundu. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma başlatıldı. 

99. 29 Temmuz 2020’de Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi polis lojmanlarında 

yaşayan M.S. (44), akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. 

Polis olan eşinin görevi gereği Diyarbakır’da yaşadığı öğrenilen 2 çocuk 

annesi M.S.’den haber alamayan komşularının polise haber verdiği belirtildi. 

M.S.’nin yaşadığı adrese gelen polislerin, kadını baygın bir şekilde bulduğu 

ifade edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet 

Hastanesi’ne kaldırılan M.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

100. 30 Temmuz 2020’de Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü çevresinde devriye 

atan güvenlik görevlileri, suda bir kadına ait cansız beden görünce durumu 

polise bildirdi. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, cumhuriyet savcısının incelemesinin 

ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

101. 2 Ağustos 2020’de Zonguldak’ta Vahide E. (65) isimli kadın evinde ölü 

bulundu. 

102. 4 Ağustos 2020’de Antalya’da Durdu Çetinkaya (65) su kuyusunda ölü 

bulundu. 

103. 4 Ağustos 2020’de Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Toplular (Toxlan) 

köyünde ikamet eden Esma Nur Kışlakçı şüpheli bir şekilde ateşli silahla 

vurulmuş halde bulundu. Üç yıllık evli olan ve yaşadığı evde ağır yaralı halde 

bulunan Kışlakçı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralı 

olan Kışlakçı, önce Karlıova Devlet Hastanesi’ne, oradan da Bingöl Devlet 

Hastanesi’ne sevk edildi.  
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104. 6 Ağustos 2020’de Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi 

olarak çalışan ve daha önce HDP döneminde işten çıkartıldığı için eylem 

başlatan Gülistan Can evinde ölü bulundu. 

105. 11 Ağustos 2020’de Mersin’de Meral Atay (43), 9. kattaki evinin 

penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kadının düşme sebebi basına 

yansımadı.  

106. 13 Ağustos 2020’de Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı (Gewduşa 

Jêrê) köyünde yaşayan Perihan Pekgöz’ün (40) dün sabah saatlerinde 

yaşadığı yerde ölü bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği iddia edildi. Ancak 

kadına boşandığı erkeğin yıllarca psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı, 

ailesinin boşandığından beri psikolojik baskı uyguladığı ortaya çıktı. 

Pekgöz'ün yaşamını yitirmesine ilişkin basın mensuplarının görüştüğü baba, 

“Kızım hakkında soru sormayın üstünü kapatın” dediği iddia edildi.  

107. 14 Ağustos 2020’de İstanbul’da Sadiye Y. (58) evinde tavandan asılı olarak 

ölü bulundu. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Kadını evde bulduğu iddia 

edilen oğlu B.Y. (32) intihar girişiminde bulundu. 

108. 15 Ağustos 2020’de Samsun’da Leyla T. (27) isimli kadın, arkadaşının evinde 

ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

109. 16 Ağustos 2020’de Aydın’da Eylül K. (28) isimli kadın kaldığı otel odasında 

ölü bulundu. 

110. 17 Ağustos 2020’de Urfa’da Della A. isimli kadın evinin 2. katından düşerek 

öldü. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

111. 17 Ağustos 2020’de Antalya’da Nezahat Sarı (78) evinde ölü bulundu. 

112. 18 Ağustos 2020’de Zonguldak’ta Zehra Karadeniz evinde ölü bulundu. 

113. 19 Ağustos 2020’de Hakkâri’de gölette Sarya Ege (41) isimli kadının cesedi 

bulundu. Kadının ölüm sebebinin tespit edilmesi için işlem başlatıldı. 

114. 21 Ağustos 2020’de Antep’te Nepal vatandaşı Monna Rai isimli işçi kadın, iş 

insanı A.Ş. isimli erkeğin evinde iple tavandan asılı olarak ölü bulundu. 

115. 21 Ağustos 2020’de Van’da Pınar A. (37) isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

Hamile olduğu açıklanan kadının intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma 

başlatıldı. 

116. 22 Ağustos 2020’de Trabzon’da Emine Şahin (80), içinde oturduğu park 

halindeki araba uçuruma yuvarlanınca hayatını kaybetti. Arabadaki diğer aile 

üyelerinin araçtan fotoğraf çekmek için indiği, Emine Şahin’in arabada kaldığı 

açıklandı. Polis, aracın el freninin çekilip çekilmediğini tespit etmek için 

araştırma başlattı. 

117. 22 Ağustos 2020’de İzmir’de Emir Canım isimli kadın bir minibüste eşi H.C. 

ile kavga ettikten sonra minibüsten “düşerek” öldü. Polis soruşturma başlattı, 

H.C. gözaltına alındı. 

118. 23 Ağustos 2020’de Sivas’ta Zekiye Gül (54) isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

Boğazında bıçak yarası tespit edilen kadını oğlu H.U. (22) buldu. H.U. kadının 

psikolojik sorunları olduğu, intihar edeceğini söylediğini iddia etti. 

119. 24 Ağustos 2020’de Ağrı’da Hüsna Yıldız evinde ölü bulundu. 
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120. 24 Ağustos 2020’de Antep’te kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler Sabiha B. 

(43) isimli kadını evinde şişle öldürdü. 

121. 26 Ağustos 2020’de Mardin’de Kanite Akarslan (20) şüpheli şekilde hayatını 

kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

122. 26 Ağustos 2020’de Maraş’ta Nermin C. (50) evinde ölü bulundu. 

123. 28 Ağustos 2020’de İzmir’de Ceren Duman’ın (16) bedeni moloz döküm 

alanında bulundu. 

124. 3 Eylül 2020’de Samsun’da Ayşe Çağlar (42) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

125. 3 Eylül 2020’de Antep’te Sezay Koçak Özahi isimli kadın, eşiyle kavga ettikten 

sonra üçüncü kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir sebeple düşerek 

öldü. Kadının ailesi ve yakınları kadını eşi A.Ö.’nün öldürdüğünü ve intihar 

süsü vermeye çalıştığını iddia etti. 

126. 6 Eylül 2020’de İstanbul’da Fatma Dürdane Yılmaz isimli kadın, kaldığı otel 

odasında ölü bulundu. Kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. 

127. 6 Eylül 2020’de Samsun’da Semra A. (48) isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

Polis soruşturma başlattı. 

128. 7 Eylül 2020’de Diyarbakır’da G.A. bir yıl boyunca beş akrabasının 

tecavüzüne uğradı, olay G.A. hamile kalınca ortaya çıktı, annesi F.A. olaydan 

sonra felç geçirip yatalak hale geldi ve konuşma yetisini yitirdi. F.A. tedavi 

gördüğü hastanede şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 

129. 10 Eylül 2020’de Diyarbakır’da Zehra E. (18) evinde başından vurulmuş 

şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen hayatını 

kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

130. 11 Eylül 2020’de Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 

yaşayan Meliha Kara (45)   sabah saatlerinde evinde şüpheli bir şekilde 

yaşamını yitirdi.  Savcının evde yaptığı inceleme ardından Kara'nın cenazesi 

otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

131. 13 Eylül 2020’de İstanbul Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde akşam saatlerinde 

bir binanın çatı katından düşen Ukrayna'lı Larysa Kuzky isimli kadın (43) 

hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan 

bir kişinin ifadesi alınarak, emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde 

Kuzky'in yaşamını yitirmesi şüpheli bulundu 

132. 13 Eylül 2020’de İstanbul Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi’nde oturan 

kimliği öğrenilemeyen Gürcistanlı bir kadından 2 gündür haber alınamaması 

üzerine yakınları polise haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler kadını ölü olarak buldu. Ekipler, kadının 

vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izleri olduğunu tespit etti. 

133. 14 Eylül 2020’de Adana’da Seldağ Gildir isimli kadın, barajda ölü bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

134. 16 Eylül 2020’de Aydın’da Sibel Mut (41) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının sevgilisi ile dışarda vakit geçirdiği, eve yalnız döndüğü ve telefonu 
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açılmadığı için evine giden sevgilisi tarafından bulunduğu iddia edildi. 

Soruşturma başlatıldı. 

135. 16 Eylül 2020’de İstanbul’da Yağmur Eker (42) isimli kadın, sevgilisi olan 

erkek polis memuru B.Ö.’nün (27) evinde ölü bulundu. Erkek, kadının onun 

tabancasıyla intihar ettiğini, kendisinin “heyecanla” tabancaya ve kadının 

cansız bedenine dokunduğunu iddia etti, “kasten öldürme” suçlamasıyla 

tutuklandı. 

136. 17 Eylül 2020’de Antalya’da Makbule T. (41) eşiyle kavga ederken beşinci 

kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldü. Erkek, kadının intihar ettiğini 

iddia etti. 

137. 17 Eylül 2020’de İstanbul’da Şeyda Yılmaz (46) isimli kadın, M.A.D. isimli 

erkeğin 8. kattaki ofisinin penceresinden “düşerek” öldü. M.A.D. gözaltına 

alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. Cesedin üzerinde giysi olmadığı 

kaydedildi. Kadının ailesi ölümün intihar değil cinayet olduğunu söyledi. 

138. 18 Eylül 2020’de Ankara’da Gülay Uygun başına silahla ateş edilmiş şekilde 

ölü bulundu. Gülay Uygun’nun oğlu Ü.C.U.’nun 3 Haziran’da şüpheli şekilde 

ölen Aleyna Ç.’yi (21) öldürdüğü iddia ediliyor. Ü.C.U.’nun Aleyna Ç.’ye şiddet 

uyguladığı sesli görüntü kayıtları medyada ve televizyonda gösteriliyor. Ü.C.U. 

annesinin bu yüzden intihar ettiğini iddia etti. 

139. 22 Eylül 2020’de Adana’da, 4 çocuk annesi olan, mevsimlik tarım işçisi Suriye 

uyruklu Rihab el-Rihabi'nin (25), evinde av tüfeğiyle karnından vurulmuş 

cansız bedeni bulundu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-

Rihabi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.  Suriyeli kadının av tüfeğiyle 

karnından vurulduğu tespit edildi.  

140. 23 Eylül 2020’de Batman’da L.Ö. (25) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının hamile olduğu açıklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

141. 25 Eylül 2020’de Zonguldak’ta Safinur D. isimli kadın, evinin yakınında ölü 

bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

142. 25 Eylül 2020’de İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu genç bir kadın, 

apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Polislerce yapılan araştırmada 

ölen kadının 20 yaşındaki N.S. olduğu öğrenildi. N.S. ile aynı evde yaşayan ve 

ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir erkek ve beraberindeki 2 kişi 

gözaltına alındı.  

143. 26 Eylül 2020’de Burdur’da Büşra A. (25) evinde ölü bulundu. Soruşturma 

başlatıldı. 

144. 28 Eylül 2020’de Van’da Cansu Y. (18) evinde ateşli silahla vurulmuş olarak 

ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

145. 3 Ekim 2020’de Mardin’de Nazlı C. isimli kadın şüpheli şekilde öldü. Kadının 

balkondan düştüğü ya da birinin onu ateşli silahla vurduğu iddia edildi. 

146. 6 Ekim 2020’de Antep’te Rabia Y. odasında iple asılı şekilde ölü bulundu. 

Eşinin kadını evde ölü bulduğu iddia edildi. Polis soruşturma başlattı. 

147. 6 Ekim 2020’de İzmir’de Tuğba K. evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 
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148. 8 Ekim 2020’de Düzce’de ismi basına yansımayan bir kadın evinde ölü 

bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

149. 10 Ekim 2020’de İzmir’de Gülgün İlçin (54) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

150. 11 Ekim 2020’de Antalya’da 42 yaşındaki trans kadın Halil Bertaç A. (42), 

evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

151. 11 Ekim 2020’de Diyarbakır’da Adule Kardaş (50) isimli kadın, evde iple asılı 

şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

152. 12 Ekim 2020’de Kayseri’de Necla K. (67) evinde ölü bulundu. Polis 

soruşturma başlattı. 

153. 12 Ekim 2020’de basından edinilen bilgilere göre, İstanbul’da 18 Eylül’de 

Gülşen K. (32) pompalı tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu. Hakkında 

uzaklaştırma kararı bulunan, evlilikleri sırasında kendine şiddet uyguladığı 

için ayrıldığı erkeğin olay anında evde olduğu açıklandı. Kadının kardeşi C.E. 

“9 yaşındaki yeğenimin söylediğine göre babası eli kanlı bir şekilde dışarı 

çıkıp onları uzaklaştırdı” dedi. Erkek kadının intihar ettiğini iddia etti, 

gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

154. 13 Ekim 2020’de İstanbul’da gölde kimliği basına yansımayan bir kadın ölü 

bulundu. 

155. 16 Ekim 2020’de Adıyaman’da Sena D. (23) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

Kadının 7 aylık hamile olduğu açıklandı. Soruşturma başlatıldı. 

156. 21 Ekim 2020’de Zonguldak’ta B.U. (20) isimli kadın tarlada ağaca asılı 

şekilde ölü bulundu. Jandarma soruşturma başlattı. 

157. 24 Ekim 2020’de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde yaşayan 

Cennet Ortaç (23), şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.  

158. 26 Ekim 2020’de Karaman’da Tülay K. (55) isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

159. 28 Ekim 2020’de Samsun’un Atakum ilçesinde resim öğretmenliği yapan 25 

yaşındaki Kübra B., iddialara göre misafir olarak gittiği arkadaşı M.Y.’nin 

evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu.  

160. 10 Kasım 2020’de Afyon’da Melihat Tuncel (62) isimli kadın, evinin 

bahçesinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

161. 1 Kasım 2020’de Balıkesir’de Berna K.T. (47) isimli kadın evinde ölü bulundu. 

162. 3 Kasım 2020’de Ankara’da Gamze Açar (17) iş görüşmesi için gittiği termal 

otelin beşinci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. 

163. 9 Kasım 2020’de Maraş’ta Gamze O. (21) isimli kadın sokakta ölü bulundu. 

Savcılık soruşturma başlattı. 

164. 9 Kasım 2020’de Sakarya’da Emine A. fındık toplamaya gittiği tarlada ölü 

bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

165. 10 Kasım 2020’de Samsun’da Sinem G. (22) isimli kadın evinin önünde 

yaralandı, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.  

166. 10 Kasım 2020’de İstanbul’da Maria Ö. (52) isimli kadın, kaldığı otelde ölü 

bulundu. Polis soruşturma başlattı. 

167. 11 Kasım 2020’de Antep’te Rojbin Avcı (25), arkadaşının evinde ölü bulundu. 

Soruşturma başlatıldı. 
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168. 21 Kasım 2020’de Urfa’da A.T. (22) isimli kadın inşaatın üst katından düşerek 

öldü. Kadının intihar ettiği iddia edildi. 

169. 22 Kasım 2020’de Samsun’da Gülender S. (73) isimli kadın, evinde iple asılı 

şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

170. 23 Kasım 2020’de Tekirdağ’da Belgin K. (38) isimli kadın, evinde ölü bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

171. 23 Kasım 2020’de Antep’te Gülten Yiğit (38) isimli kadın, evinde tavana asılı 

şekilde bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. 

172. 25 Kasım 2020’de Karaman’da Esengül Priehaeusser (37) isimli kadın evinde 

ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

173. 1 Aralık 2020’de Bursa’da Yusuf A. (37) evinde geceyi birlikte geçirdiği Nuray 

E.’yi fenalaşınca kapının önüne bıraktı, Nuray E. hayatını kaybetti. 

174. 3 Aralık 2020’de Samsun Bafra’da aracı terk edilmiş halde bulunan Ayşegül 

K.’nin baraj gölüne atladığı iddia edildi. 

175. 7 Aralık 2020’de Ankara’da daha önce Salih G.’den şiddet gören ve boşanma 

aşamasında olan Vera Chikareva evinde ölü bulundu. 

176. 27 Aralık 2020’de Antalya’nın Manvgat ilçesinde Cansu Karcı (26) evinde 

şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Cansu Karcı’nın çalıştığı otelde genel müdür 

olan ve birlikte yaşadığı iddia edilen S.B. isimli erkek kadının intihar ettiğini 

öne sürdü. 

177. 27 Aralık 2020’de Antalya’da Rakhat Kubanychbekova (23) Ercan Onaç’la 

birlikte kaldığı evde ölü bulundu. 

178. 31 Aralık 2020’de Gaziantep’te 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam evinin 

balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 

 

Kadın İntiharları/İntihar Teşebbüsleri 

23 Haziran 2020’de HDP Milletvekilleri Ebru Günay, Pero Dündar ve Dilan Dirayet 

Taşdemir Ağrı, Diyarbakır ve Mardin’de artan şüpheli kadın ölümleri ve intiharlarıyla 

ilgili meclise önerge sundu, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da verileri paylaştı, 

ancak araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. AKP Milletvekilleri bu 

gündemin “hükümeti ve devleti köşeye sıkıştırmak” amacı taşıdığını söyledi. 

1. 3 Ocak 2020’de İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf 

öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesinin polise kayıp ilanında 

bulunduğu öğrenildi. Kadını bulmak için çalışma başlatılırken, öğle 

saatlerinde Samatya sahilinde, kayalıkların üzerinde çanta gören 

çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 

çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki 

Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. İntihar ettiği anlaşılan Ünli’yi 

tanıdıklarını ifade eden Zehra Aydemir, "Ünli’ye ‘gidecek yerim yok, 
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yaşamaya değer bir hayatım da’ dedirten, bu umutsuzluğa sürükleyen, 

aydınlık düşlerini karanlığa boğmaya çalışan şeyi de tanıyoruz” dedi. 

2. 5 Ocak 2020’de İzmir’de Evrim D. (27) evinde intihar etti. Sevgilisi Ü.T.’den 

(51) ayrıldığı için intihar ettiği iddia edildi. Ancak kadının babası ve 

arkadaşları Ü.T.’nin kadını intihara sürüklediğini söyleyerek şikâyetçi oldu. 

Kadının arkadaşı Ü.T.’nin kadına sürekli şiddet gösterdiğini, evine kadından 

habersiz kamera koyduğunu, ayrılmak isteyenin Evrim D. olduğunu ama 

Ü.T.’nin kabul etmediğini, kadının intihar etmeden saatler önce intihar 

edeceğini söylediğini ama Ü.T.’nin kimseye haber vermediğini söyledi. 

3. 7 Ocak 2020’de Denizli'de bir binanın 4'üncü katının balkonundan atlamaya 

çalışan genç kadını, mahalle sakinleri battaniye ve çarşaf gererek 

yakalamaya çalıştı. Mahallenin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa 

bırakan Yıldız K, bahçeye düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.   

4. 13 Ocak 2020’de Antep'te Zeugma Mozaik Müzesinde Arkeolog olarak 

çalışan Merve Kaçmış yaşamına son verdi. Ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, 

müzede "kayıp" olan 150-200 adet tarihi eseri usulsüz şekilde üzerine 

geçirmesi konusunda kardeşinin müze müdiresi E. Ö. tarafından mobbinge 

maruz kaldığını iddia etti.  

5. 14 Ocak 2020’de İzmir’in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri 

sürülen Şengül K., balkonda kendini çamaşır ipiyle asarak, yaşamına son 

verdi.  

6. 16 Ocak 2020’de İzmir'de hemşirelik yapan evli ve bir çocuk sahibi 

kadınının, koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son 

vermesinin ardından cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı. Müjgan 

Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması da yaptığı 

öğrenildi.  

7. 27 Ocak 2020’de Antalya'nın Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan 

İran uyruklu Chonoor Younesi adlı kadının üzerinden "Yaşamak 

istemiyorum, canımdan bezdim" yazılı Türkçe not çıktığı belirtildi. İntihar 

ettiği söylenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp 

Kurumu morguna kaldı.  

8. 4 Şubat 2020’de Bursa’da C.K. isimli erkek, annesi ve eşinin annesi Güler K. 

(42) isimli kadını şiddet uygulayarak intihara sürükledi. C.K. evde kadının 

cansız bedeniyle karşılaştı. Kadın “Cenazemi eşime ve aileme sakın 

vermeyin lütfen” yazan bir not bıraktı. 

9. 7 Şubat 2020’de Samsun’un Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah 

saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar 

girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine 

gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

10. 20 Şubat 2020’de Van’ın İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan 

Gülay Elçi adlı kadın evinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Elçi'nin 

cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 
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11. 21 Şubat 2020’de Aydın’da Olcay B. (39) isimli kadın ağaca asılı ve ölmüş 

olarak bulundu. Kadının intihar ettiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia 

edildi. 

12. 9 Mart 2020’de Diyarbakır’da Sevgi B. isimli kadının, evinde intihar ederek 

yaşamını son verdiği öğrenildi. 

13. 6 Nisan 2020’de Diyarbakır merkez Sur ilçesi Tekkapı mevkiinde surlara 

çıkan Y.E. isimli genç kadının intihar girişiminde bulunduğu, ancak daha 

sonra ikna edilerek çağrılan ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet 

Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.  

14. 14 Nisan 2020’de 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. 

15. 19 Nisan 2020’de Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 

Medine Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda, Şükran Dursun isimli bir 

kadının intihar ettiği ileri sürüldü. Mahalle sakinlerinin sağlık ekiplerine 

haber vermesi üzerine, ağır yaralı olan kadına ilk müdahale olay yerinde 

yapıldı. Ağır yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede 24 Mart günü yaşamını 

yitirdi. 

16. 20 Nisan 2020’de Mersin Bozyazı’da Ayşe Bağ sera demirine bağladığı iple 

intihar etti. 

17. 26 Nisan 2020’de Malatya’da 30 yaşındaki S.K. isimli kadın evinin çatısında 

kablo ile asılı halde bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere 

rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

18. 4 Mayıs 2020’de Trabzon’da M.Ç. (52) isimli kadın oturduğu apartmandan 

düşerek öldü. Kadının intihar ettiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia 

edildi. 

19. 14 Mayıs 2020’de Sakarya’da Gülay B. (35) isimli kadın viyadükten düşerek 

öldü. Olay yerinde ölen kadının intihar ettiği iddia edildi. 

20. 15 Mayıs 2020’de Batman’da Neslihan Ç.’nin (20) ateşli silahla intihar ettiği 

iddia edildi. 

21. 24 Mayıs 2020’de Sakarya’da Türkiye vatandaşı olmayan A.H. isimli kadın 

evinde ölü bulundu. Boynundan asılı bulunduğu açıklanan kadının intihar 

ettiği iddia edildi. 

22. 25 Mayıs 2020’de İstanbul’da garsonluk yapan Zeliha T. mobbing sebebiyle 

intihar etti. 

23. 26 Mayıs 2020’de Ağrı’da Güzel K. isimli kadın evinde ölü bulundu. Kadının 

intihar ettiği iddia edildi, olay sonrası eşi ifadesi alındıktan sonra serbest 

bırakıldı. 

24. 29 Mayıs 2020’de Urfa’da G.T. (30) isimli kadın evinde ölü bulundu. Kadının 

intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

25. 31 Mayıs 2020’de Mardin’de Zehra Y.’nin (55) intihar ettiği iddia edildi. 

26. 4 Mart 2020’de Bingöl Üniversitesi’nden A.Ş. isimli kadının intihar 

girişiminde bulunduğu öğrenildi. 
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27. 1 Haziran 2020’de Mardin’in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi’nde yaşayan 

33 yaşındaki Sebahat Oral isimli kadının, intihar ederek yaşamına son 

verdiği iddia edildi.  

28. 24 Haziran 2020’de Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin 

Hematoloji bölümünde çalışan hemşire Bedia Menteşe’nin sabah saat 05.00 

sıralarında 6’ncı kattan aşağı atladığı iddia edildi. Sert zemine çakılan 

Menteşe, olay yerinde yaşamını yitirdi. Menteşe’nin cenazesi otopsi 

yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Hemşire Bedia Menteşe’nin, 

ağır çalışma koşulları yanı sıra Covid-19’a yakalanan eşini bir aydır 

göremediğini ve 2 yaşındaki çocuğunu bırakacak kimsesinin olmadığı 

öğrenildi.  

29. 25 Haziran 2020’de Samsun’da 46 yaşındaki Reyhan U. evinde tavandan 

asılı şekilde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 

30. 26 Haziran 2020’de Urfa’nın Harran ilçesinde 35 yaşındaki H.K. isimli 

kadının, evde asılı halde bulunduğu ve intihar ettiği ileri sürüldü. Olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı.  

31. 14 Temmuz 2020’de Antalya’da eşiyle tartışan Gülay G. Bebeğini onuncu 

kattan atıp ardından kendi atlayarak intihar etti. 

32. 18 Temmuz 2020’de Mersin’de boşandığı eşi tarafından çocukları kendisine 

gösterilmeyen Zeynep (28) adlı kadın, 5 katlı binanın çatısına çıkarak 

intihar girişiminde bulundu. Kadın yaklaşık 2 buçuk saat polislerce ikna 

edilerek binanın çatısından indirildi. 

33. 18 Ağustos 2020’de Batman’da uzman çavuş M.O. kendisine tecavüz ettiği 

için 16 Temmuz tarihinde intihar girişiminde bulunan İpek Er (18), tedavi 

gördüğü hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Adli Tıp Raporunun 

tecavüzü doğruladığı dosyaya gizlilik kararı getirilmişti, Siirt Cumhuriyet 

Başsavcılığı “nitelikli cinsel saldırı” suçundan soruşturma başlatırken M.O. 

adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. M.O. sosyal medyadaki tepkiler 

üzerine 19 Ağustos’ta tutuklandı, 25 Ağustos’ta tahliye edildi. Jandarma 

Genel Komutanlığı 31 Ağustos’ta M.O.’yu ihraç etti. 

34. 6 Eylül 2020’de Mersin Akdeniz ilçesinde Toros Devlet Hastanesi karşısında 

bir kadın intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis, çevrede 

güvenlik önlemi alarak kadını ikna etmeye çalıştı. Çocuklarına bakmak için 

sahil kenarında çay satarak geçimini sağladığını ancak buna izin 

verilmediğini ve işsiz olduğunu ifade eden 40 yaşındaki Z.Ç., çocuklarının da 

bu durumdan dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda olduğunu belirtti. Z.Ç., iş 

sahibi olarak çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi. 2 saat sonra ikna 

edilerek intihardan vazgeçirilen Z. Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete 

götürüldü. 

35. 7 Eylül 2020’de Aydın’ın Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 

sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar 

edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda 

engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta 
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bulundu. Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis 

ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan 

kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden 

tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu 

kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler 

normale döndü. 

36. 8 Eylül 2020’de Batman’da Şenay Aslan boşanmak istediği eşi Mahmut K. 

tarafından öldürülmekle tehdit edildi, “örgüte yardım ettiği” iddiasıyla evi 

basıldı ve bu baskılar sonucu intihar etti. 

37. 19 Ekim 2020’de Malatya’da Şeymanur Ç. (69) evinde doğal gaz borusuna 

asılı şekilde ölü bulundu. Kadının intihar ettiği iddia edildi. 

38. 3 Aralık 2020’de Urfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde genç bir 

kadının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Dün akşam saat 22.30'da 

yaşadığı evin ikinci katından atladığı iddia edilen kadın, ağır yaralandı. 

39. 6 Aralık 2020’de Gaziantep’te olaydan altı ay önce madde bağımlısı eşinden 

ayrılıp ailesinin evine dönen Duygu Y. intihar etti. 

40. 10 Aralık 2020’de Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas 

Mahallesi’nde A.D. adlı kadının, dün akşam saatlerinde “intihar” girişiminde 

bulunduğu iddia edildi. Yaşadığı apartmanın 13’üncü katından atladığı ileri 

sürülen A.D., ağır yaralandı. 

41. 19 Aralık 2020’de Kayseri’de avukat Hayriye Sena B. (25) sekizinci kattan 

atlayarak intihar etti. 

 

Kadınlara Yönelik Şiddet, Taciz, Tecavüz 

1. 1 Ocak 2020’de İstanbul’da R.Ç. (49) isimli erkek, eski eşini telefonla tehdit 

ettikten sonra evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yakmaya çalıştı. 

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan erkek tutuklandı. 

2. 1 Ocak 2020’de İstanbul’da trans kadın Y.Ç. polisin kendisini 31 Aralık 

akşamı “trans kimliği nedeniyle” gözaltına aldığını ve karakolda işkence 

yaptığını açıkladı. 

3. 1 Ocak 2020’de Adapazarı’nda çevre yolunda kadınlara sözlü tacizde 

bulunduğu öne sürülen bir erkek çevredekiler tarafından darp edildi.  

4. 1 Ocak 2020’de İstanbul’da bir erkek sokakta yürüyen bir kadını takip etti 

ve cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen 

erkek 10 gün sonra tutuklandı. 

5. 2 Ocak 2020’de Karabük’te İ.A. isimli erkek sistematik şiddet gösterdiği eşi 

G.A.’yı (41) “misafirin yanında oturmadığı için” kaynar su ile yaktı. İ.A. 

savcılık kararıyla 1 ay evden uzaklaştırma aldı, G.A. annesinin evine taşındı. 

6. 2 Ocak 2020’de Edirne’de M.İ. isimli erkek, eski eşi S.İ.’yi darp etti. 

7. 2 Ocak 2020’de Adana’da bir tekstil atölyesinde çalışan Y.Ç.’nin şikâyeti 

üzerine işyeri sahibinin oğlu U.S. hakkında “basit cinsel saldırı" suçundan 
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dava açıldığı öğrenildi. Aralık ayında gözaltına alınan U.S. hakkında “Basit 

cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Adana Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk 

edilen şahıs “ev hapsi” tedbiriyle serbest bırakıldı.  

8. 3 Ocak 2020’de Edirne’de M.Ç. isimli erkek bir süredir ayrı yaşadığı eşi 

A.G.Ç.’yi işyerine geldiği sırada çıkan tartışmada darp etti. Soruşturma 

başlatıldı. 

9. 3 Ocak 2020’de Edirne’de Y.Ö. isimli erkek, sevgilisi B.Y. isimli kadını 

kendisinden ayrılmak istediği için darp etti. Soruşturma başlatıldı. 

10. 3 Ocak 2020’de Kütahya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek 

dini nikahlı eşine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

11. 3 Ocak 2020’de İstanbul’da H.P. isimli erkek bir kadına cinsel saldırıda 

bulundu. 15 Aralık’ta gerçekleşen olay, olay hakkında dava açıldığı 3 Ocak 

tarihinde basına yansıdı. 

12. 2 Ocak 2020’de Adıyaman’da M.S.K. isimli erkek, eski eşi E.B.’yi (29) 

çocuklarının önünde darp etti. E.B. hastaneye kaldırıldı, M.S.K. olay 

yerinden kaçtı, aracında bıçak ve tabanca bulundu. 

13. 4 Ocak 2020’de Eskişehir’de 10 Aralık’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı 

kadını cinsel taciz ettiği, sonra da cep telefonunu ve parasını gasp ettiği 

iddiasıyla aranan R.D. (26) isimli erkek gözaltına alındı. 

14. 4 Ocak 2020’de Çanakkale’de bir erkek, E. isimli kadının bahçesinden 

atlayarak camında mastürbasyon yaparak kadını taciz etti. 

15. 4 Ocak 2020’de Antalya'da evli ve 4 çocuk babası Yunus S., 9 aydır birlikte 

yaşadığı S.B.'yi darp ve tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine 

gönderildi.   

16. 5 Ocak 2020’de İstanbul’da şarkıcı N. kendisini taciz eden sosyal medya 

kullanıcısını savcılığa şikayet etti. 

17. 6 Ocak 2020’de Edirne’de A.T.G. isimli erkek tartıştığı karısı B.G.’yi darp etti. 

Soruşturma başlatıldı.  

18. 6 Ocak 2020’de Kayseri’de D.A. (29) isimli kadın, sosyal medyada kendisine 

9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu için hakkında dava açılan 

babası C.A.’nın şikâyetini geri çekmesi için kendisine baskı yaptığını 

açıklayarak yardım istedi. Açıklamaya göre C.A., D.A.’ya defalarca tecavüz 

etti, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı, tehdit etti, tabanca, asit ve bıçakla 

öldürmeye teşebbüs etti. Kadın ailesinin de babasının yanında olduğunu ve 

“komşuların duymaması için” şikâyetini geri çekmesini söylediklerini iletti. 

19. 6 Ocak 2020’de Samsun’da N.A. isimli erkek, oğlunun eşi S.A.’ya dört kez 

tecavüz etti. S.A. “nitelikli cinsel saldırı”, “hürriyetten alıkoyma”, “silahlı 

tehdit”, “özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa” ve “hakaret” suçlarından 

şikâyetçi oldu. S.A.’nın eşi R.A. ve babası N.A.’nın kadını tehdit ettiği ve 

kadına çocuklarını göstermediği iddia edildi. 

20. 6 Ocak 2020’de Osmaniye’de eski eşi M.Ö.’den kendisine şiddet gösterdiği 

için boşanan B.Y., erkeğin kendisini ölümle tehdit ettiğini, birçok kez 

şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma kararı aldığını ama erkeğin para 
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cezası dışında ceza almadığını, uzaklaştırma kararlarına uymadığını, 

boşandığından beri şiddet göstermeye devam ettiğini açıkladı. 

21. 7 Ocak 2020’de İstanbul’da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisiyle barışmak 

için görüşme talep eden erkek, kadın buluşmaya yanında bir erkek ile 

gelince kadını ve erkeği darp etti. 

22. 7 Ocak 2020’de Muğla’da H.U. (25) isimli erkek sokakta bir kadına cinsel 

tacizde bulundu. İki gün sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. 

23. 8 Ocak 2020’de Edirne’de E.F. isimli erkek, eşi H.F.’yi kendisinden para 

istediği için kafasına şişeyle vurarak yaraladı. 

24. 8 Ocak 2020’de Edirne’de İ.D. eşi T.D.’yi darp etti. Birbirlerinden şikâyetçi 

oldular. 

25. 8 Ocak 2020’de Mardin’de A.K. 2017’den beri İ.Y.’ye (23) tecavüz etti ve 

şiddet uyguladı. Şiddetten kaynaklı düşük yaptığını aktaran İ.Y., A.K.’nin 

ailesinin kendisini tehdit ettiğini, polislerin kendisine suç duyurusunda 

bulunurken “Boşuna geldin. Tehdit ve şantajdan bir şey çıkmaz” dediğini 

söyledi. A.K. şikâyetin ardından yurtdışına kaçtı. 

26. 8 Ocak 2020’de Zonguldak’ta kimliği belirlenmeyen bir erkek, bir kadını 

yaşadığı sitede taciz etti. Polis soruşturma başlattı. 

27. 8 Ocak 2020’de Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Zeynep A. (30), 16 

Aralık'ta boşanma davası açtığı 8,5 aylık eşi A.M.A. (32) tarafından ölümle 

tehdit edildiğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Genç kadın, "Her 

an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak 

gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten 

sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi. 

28. 9 Ocak 2020’de Edirne’de M.S.Ö. isimli erkek tartıştığı eşi A.Ö.’yü darp etti. 

Kadının şikayeti üzerine M.S.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

29. 9 Ocak 2020’de Bursa’da E.D. (23) isimli erkek bıçakla kadın öğrencilerin 

kaldığı üniversite yurdunun kapısını zorladı. 

30.  9 Ocak 2020’de Antalya'da, sahilde kadınlara cinsel organını gösterdiği 

iddia edilen M.B. (25), ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. 

31. 10 Ocak 2020’de basından edinilen bilgilere göre, İstanbul Kadıköy’de 

yılbaşı sabahı genç bir kadına cinsel saldırıda bulunan fail, genç kadının 

bağırması üzerine olay yerinden kaçıp kayıplara karışmıştı. Kadının 

şikâyetçi olması üzerine incelenen güvenlik kameralarından failin eşkâli 

belirlendi. Saldırgan, Kadıköy Fikirtepe'de gözaltına alındı.  

32. 10 Ocak 2020’de Kırklareli’nde Ş.Y. isimli kadın 1,5 yıllık eşi L.Y.’nin 

kendisine sistematik şiddet uyguladığını, kendisini ve çocuğunu ölümle 

tehdit ettiğini, tıraş makinesiyle saçını kestiğini, kulaklarını kesmeye 

çalıştığını, sürekli hakaret ettiğini ve kendisine “Bana devlet bir şey 

yapamıyor. Sen mi yapacaksın?” dediğini söyleyerek polise başvurdu. 

33. 11 Ocak 2020’de Ağrı’nın Patnos ilçesinde R.G. isimli şahsın tartıştığı iki 

kızını silahla yaraladığı, yaralı kadınlardan birinin olay yerinde yaşamını 
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yitirdiği ve diğer kadının yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına 

alındığı öğrenildi.  

34. 11 Ocak 2020’de Trabzon’da Z.F. isimli erkek 15 yaşındaki kızı Y.F.’yi 

sevgilisiyle konuştuğu için kemerle darp etti. Z.F. gözaltına alındı, ifadesinde 

“babalık refleksiyle kızına vurduğunu” söyledi. Savcılık kemeri silah sayarak 

iddianame hazırladı. 

35. 11 Ocak 2020’de A.K.B. (26) isimli erkek taşıyıcı anne olmasını istediğini 

iddia ederek Trabzon’a çağırdığı S.Ö.’yü (21) taciz etti, evinde alıkoydu ve 

tecavüz etti. A.K.B., sevgilisinin Bursa’da kaybolduğunu söyledi ve “Bu 

durum beni çok etkiledi. Çocuk sahibi olmak istiyordum. İnternet sitesinde 

tanıştığım S.Ö. ile evlenip çocuk sahibi olabileceğimi düşündüm” dedi. 

Hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” 

suçlarından dava açılan A.K.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

36. 11 Ocak 2020’de Çorum’da A.A. (51) isimli erkek eşi E.A.’yı (41) 

bıçaklayarak ağır yaraladı. Nedeni bilinmeyen tartışmada erkeğin yaraladığı 

kadın önce “bıçağın üstüne düştüğünü” söyledi ama sonra kocasının 

kendisini karın ve sırt bölgelerinden bıçakladığını açıkladı. A.A. gözaltına 

alındı, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. 

37. 12 Ocak 2020’de Antep’te E.B. isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi 

Y.B.’nin boşanmak istemediği için kendisine sistematik şiddet uyguladığını 

ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. 

38. 12 Ocak 2020’de Sakarya’da bir erkek sokakta birlikte yürüdüğü, sevgilisi 

olduğu iddia edilen kadını darp etti. Çevredekiler erkeği darp etti. 

39. 13 Ocak 2020’de Basından edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük 

ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini 

nikahlı eşi Muhsin Culfacı tarafından dövüldü. Atik’in elinde sigara da 

söndüren Culfacı’nın yakalanması için polis çalışma başlattı. 

40. 13 Ocak 2020’de Kayseri'de, yılbaşı tatili için gelen Rusya uyruklu M.B. (19) 

adlı turist kıza kaldığı otelde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 

tutuksuz yargılanan Doğukan D. (18) 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

41. 13 Ocak 2020’de İstanbul’da F.M. isimli erkek, aralarında çocukları ile ilgili 

bir anlaşmazlık olan İ.Ç. isimli bir kadını sokakta sopayla darp etti, 

çevredekiler müdahale etmedi. Kadını yerde sürükleyen erkeğin onu ölümle 

tehdit ettiği ve “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın” diye bağırdığı aktarıldı. 

Gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan F.M. ertesi 

gün tekrar gözaltına alındı. 

42. 13 Ocak 2020’de İstanbul’da 4 erkek bir evde Türkiye vatandaşı olmayan 

bir kadını darp etti. Kadın kaçarak evden çıktı, evin içinde olduğu sitede 

oturanlar polis çağırdı. Polis kadını baygın halde yerde yatarken buldu, 4 

erkeği gözaltına aldı. 

43. 13 Ocak 2020’de Bursa’da H.Ç. isimli erkek, arasında borç yüzünden 

anlaşmazlık olan E.Y. isimli kadını tabancayla rehin aldı. Polis ekiplerinin 

ikna etmesi üzerine bir süre sonra teslim oldu, gözaltına alındı. 
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44. 14 Ocak 2020’de İstanbul’da Yemen vatandaşı T.M.Q.A.S. isimli erkek, 

Yemen vatandaşı karısı N.M.A.’yı darp ettiği için gözaltına alındı. N.M.A. 

darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. 

45. 14 Ocak 2020’de Edirne’de C.S. isimli erkek, eşi S.S.’yi darp etti. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

46. 15 Ocak 2020’de Van’da E.C. isimli şahsın, evde eşi F.C.’yi silahla yaraladığı 

öğrenildi. Omuzundan vurularak yaralanan kadının hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alındığı öğrenildi.  

47. 15 Ocak 2020’de Antep’te G.A. isimli erkek “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle 

ayrı yaşadığı eşini camide bıçakla yaraladı. Erkek kadını giysi isteyerek 

camiye çağırmıştı. Kadın tuvalette saklandı, alkol bağımlısı olduğu iddia 

edilen G.A. ise sıvı temizlik maddesi içerek intihar etti, hastanede öldü. 

48. 16 Ocak 2020’de Selda B. derneğimize yaptığı başvurusunda 16 

yaşındayken berdel ile evlendirildiğini, evlendiği günden itibaren cinsel, 

sözel ve fiziki şiddete maruz kaldığını, 11 Ocak 2020’de hastanelik olduğu 

için evden kaçtığını, 11 ve 8 yaşlarında iki çocuğuyla ortada kaldığını ve 

hayati tehlikesi olduğunu beyan etmiştir.  

49. 16 Ocak 2020’de M. (28) isimli kadın 13 Ağustos 2019’da tatil için gittiği 

Hatay’da iki iş insanının kendisine tecavüz ettiğini, olayla ilgili mahkemenin 

ilk duruşmasında sanık avukatlarının sözlü tacizine uğrayınca sosyal 

medyada açıkladı. 

50. 16 Ocak 2020’de Aydın’da S.Ö. (24), F.Ö. (43), A.A. (40) ve M.K. (56) isimli 

dört erkek, M.K.’nin evinde G.T. (44) isimli kadına cinsel saldırıda 

bulundukları şüphesiyle tutuklandı. 

51. 16 Ocak 2020’de Kayseri’de Suriye vatandaşı bakkal M.N. (27) Suriye 

vatandaşı müşteri kadın H.R.’ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 

gözaltına alındı. 

52. 17 Ocak 2020’de Dersim’de bir kadının, 3 uzman çavuşun tecavüzüne 

maruz kaldığı, şiddet görerek sokağa atıldığı, Elazığ’da bir hastaneye 

kaldırıldığı ve daha sonra getirildiği Tunceli Devlet Hastanesi’nde kapısı 

kilitli bir odada tedavi edildiği ileri sürüldü. Dersim Barosu, 3 uzman 

çavuşun bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra darp ettiği 

iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

53. 28 Ocak 2020’de Kütahya’da kreşte öğretmen olan B.E.'yi yanından 

bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı. 

54. 18 Ocak 2020’de Eskişehir’de tramvaylarda birçok kadına cinsel tacizde 

bulunduğu iddia edilen R.E. (32) isimli erkek tutuklandı. 

55. 18 Ocak 2020’de İzmir’de M.S. (50) isimli erkek tartıştığı eşi L.S.’yi (45) bir 

parkta tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kadının başında bekleyen erkek 

gözaltına alındı. L.S. ise hastaneye kaldırıldı. Erkeğin kadını kendisiyle 

barışmak istemediği için vurduğu aktarıldı. 
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56. 19 Ocak 2020’de Samsun’da S.K. (61) isimli erkek, eşi D.K.’yi darp etti ve 

kaynar su ile yaktı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. S.K. 

gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir gün 

sonra tekrar gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kısa bir 

süre sonra tahliye edildi. S.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi, 

uzaklaştırma kararına uymayan S.K. tekrar gözaltına alındı, tekrar serbest 

bırakıldı. 

57. 19 Ocak 2020’de Antalya’da kendini polis olarak tanıtan M.G. (32) isimli 

erkek L.U. (23) isimli kadını kaçırdı, arabaya bindirdiği kadını ellerini ve 

ayaklarını bağlayarak darp etti ve cinsel saldırıda bulundu. M.G. kadını 

ormanlık alana götürdü, kadına burada tecavüz etmeye ve saçlarını 

çakmakla yakmaya çalıştı, kadını baygın olarak bıraktı ve olay yerinden 

kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanan M.G. gözaltına alındı. 

58. 20 Ocak 2020’de Manisa’da K.A. (18) isimli erkek sokakta tartıştığı annesi 

U.A.’yı (53) 15 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastanede tedaviye 

alındı, K.A. ise polise teslim oldu, ifadesinde babasından ayrıldıktan sonra 

başkasıyla yaşamaya başlayan kadını “ailevi sebeplerden uyardığını, 

uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince korkutmak için bıçakladığını” 

söyledi. 

59. 20 Ocak 2020’de İstanbul’da U.Y. isimli erkeğin eski eşi C.Y.’ye şiddet 

uyguladığı iddia edildi. C.Y.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya 

göre U.Y. arkadaşları ile birlikte kadının evine zorla girerek darp 

girişiminde de bulundu. Kadın erkeğin kendini tehdit de ettiğini söyledi. 

60. 20 Ocak 2020’de Trabzon’da bir hastanede başhekim yardımcısı olarak 

görev yapan R.G., hemşire Ö.T.’yi darp etti. 20 Ocak günü basına açıklama 

yapan Ö.T. önceki hafta görev yerinde otururken R.G.’nin kendisini 

“Buradan defol git” diyerek darp ettiğini, iki hastaneden darp raporu 

aldığını, olaydan önce aralarında bir sorun olmadığını söyledi. 

61. 20 Ocak 2020’de Trabzon’da R.G. (40) isimli erkek birlikte yaşadığı F.G. (39) 

isimli kadını eski eşiyle telefonda konuştuğu için darp ettiği, sokağa attığı, 

ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. R.G. de kadının kendisini 

darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. 

62. 21 Ocak 2020’de Asıl adı Ufuk Yıkılmaz olan rapçi Şehinşah, eski eşi Ceyda 

Yılmazer'e şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olduğu basına yansıdı. 

63. 21 Ocak 2020’de İzmir Dikili ilçesinde, Murat S.(50) adlı erkek eşi Leyla S.'yi 

ateşli silahla ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis Murat S.’yi gözaltına 

alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Leyla S.’yi ilk müdahalenin ardından 

Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 

64. 21 Ocak 2020’de Konya’da H.G. (40) isimli erkek evli olduğunu öğrendiği 

için kendisinden ayrılan eski sevgilisi E.K. (21) isimli kadının evine pompalı 

tüfekle ateş açtı. E.K. erkeğin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet 

uyguladığını, kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. E.K., annesi ve 

ablasının oturduğu eve pompalı tüfekle ateş açan erkek tutuklandı. 
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65. 21 Ocak 2020’de Sakarya’da F.A. isimli erkek sokakta bir süre önce 

boşandığı eski eşi C.B.K.’yi tabanca ile bacaklarından vurdu. Kadın tedaviye 

alındı, polis olay yerinden kaçan F.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 

66. 21 Ocak 2020’de Edirne’de İ.G. isimli erkek, sevgilisi G.K.’yi darp etti, 

boğazını sıktı ve tehdit etti. İ.G. hakkında işlem başlatıldı. 

67. 21 Ocak 2020’de Edirne’de A.B. isimli erkek evde tartıştığı eşi P.B.’yi ve 

kadının annesini darp etti. Soruşturma başlatıldı. 

68. 21 Ocak 2020’de İstanbul’da bir erkek N.A. isimli kadını takip etti, 

apartmanı önünde sırtından bıçaklayarak telefonunu ve cüzdanını darp etti. 

Kadın hastaneye kaldırıldı, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

69. 22 Ocak 2020’de Edirne’de M.S. isimli erkek kızlarının tedavisi için gittiği 

hastanede eski eşi Ö.D.’yi darp etti. 

70. 22 Ocak 2020’de Edirne’de S.Ç. ve Ö.Ç. isimli evli çift arasında ekonomik 

sebepler yüzünden tartışma çıktı. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı 

alındı. 

71. 23 Ocak 2020’de Samsun’da S.C. (48) isimli erkek, arkadaşı olan S.E. (40) 

isimli kadını darp ettiği ve cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına 

alındı. 

72. 23 Ocak 2020’de İstanbul’da O.Ş. isimli erkek bir kadını taciz ve tehdit ettiği 

gerekçesiyle uzaklaştırma aldı. 

73. 24 Ocak 2020’de Mersin’de S.D. (55) isimli erkeğin üç kızına, baldızına ve 

erkek kardeşinin kızına yıllardır sistematik bir şekilde tecavüz ettiği, dini 

nikahlı eşi S.A.’yı da seks işçiliğine zorladığı şüphesiyle gözaltına alındı, 

serbest bırakıldı. 

74. 24 Ocak 2020’de Eskişehir’de C.M. (61) şifa terapisi seanslarında birden çok 

kadın ve erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. F.M.D. 

isimli kadının soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Mart 2019’da 

sevgilisi G.D.’nin evinde C.M. ile tanıştığını, Mayıs 2019’dan beri kendisini 

taciz ettiğini söyledi. Z.T.A. isimli kadın da C.M.’nin kendisini taciz ettiğini 

söyledi. 

75. 24 Ocak 2020’de İstanbul’da E.N.Ö. isimli kadın katıldığı bir televizyon 

programında S.Ş. isimli erkeğin kendisini telefon aracılığıyla taciz ettiğini 

söyledi. 

76. 25 Ocak 2020’de İstanbul’da bir süre önce cezaevinden çıkan E.D. (27) 

boşanmak isteyen eşi R.D.’yi (25) bir inşaata götürerek bayıltana kadar 

darp etti. Videoya aldı ve sosyal medyada paylaştı. Polis karısını kendisini 

aldattığı için dövdüğünü iddia eden E.D.’yi gözaltına aldı, R.D. sığınma evine 

yerleştirildi. 

77. 25 Ocak 2020’de İstanbul’da motosiklet kullanan bir erkek sokakta yalnız 

yürüyen kadınları eliyle taciz etti. Taciz ettiği Y.Ç. (22) ve E.E. (21) isimli 

kadınlar erkeği şikâyet etti. 

78. 29 Ocak 2020’de Antalya’da iş kadını S.K beraberlik yaşadığı E.K ile 15 gün 

süren ortaklığın ardından çıkan anlaşmazlıktan dolayı işyerinden ayrıldı. 
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Bunun üzerine ikili arasında çıkan parasal anlaşmazlıktan dolayı erkek 

arkadaşı tarafından mahrem görüntüleri ile ‘şantaj' yapıldığını iddia ederek 

şikâyetçi oldu.  

79. 27 Ocak 2020’de İstanbul’da A.K. (35) isimli erkek sosyal medyada tanıştığı 

C.Ş. (32) isimli kadını evlilik teklif ederek İstanbul’a çağırdı, kadın evine 

dönmek isteyince darp etti ve eve kilitleyerek gitmesine engel oldu. Kadın 

şikâyetçi oldu. 

80. 27 Ocak 2020’de Samsun’da G.K., çocuklarını almaya gelen boşanma 

aşamasında olduğu eşi N.P. isimli kadını darp etti, kadının sağ gözünde 

görme kaybına sebep oldu. G.K. gözaltına alındı. 

81. 27 Ocak 2020’de İstanbul’da bir eğlence mekânında erkek işletmeci A.İ.’nin 

R.D. isimli kadın çalışanı tuvalete kilitleyerek kadına tecavüz girişiminde 

bulundu. Eğlence mekânının yöneticileri önce A.İ.’nin bir çalışanın şikâyeti 

üzerine geçici olarak uzaklaştırıldığını söyledi, sonra olay günü kameraların 

bozuk olduğunu da iddia etti. 

82. 28 Ocak 2020’de Nevşehir’de O.A. isimli erkek, sevgilisi Ş.Y.’yi darp ettiği ve 

boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Kadının şikâyeti 

üzerine gözaltına alınan O.A. “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten 

yaralama” ve “hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gösterildi. 

83. 28 Ocak 2020’de Kocaeli’nde S.S. isimli erkek eşi K.S.’yi (25) sopayla başına 

vurarak darp etti. Kadın 24 gün yoğun bakımda kaldı. K.S.’nin babası 

kocasının dört yıldır K.S.’ye şiddet uyguladığını söyledi. Ağır yaralanan 

kadının kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için anne ve babasının 

evine yerleştiği kaydedildi. 

84. 28 Ocak 2020’de Edirne’de M.D. isimli erkek tartıştığı eşi H.D.’yi darp etti. 

Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

85. 28 Ocak 2020’de Kütahya’da M.H. isimli erkek bisikletle geçtiği yolda 

yürüyen B.E. isimli kadını taciz etti. Polis M.H.’yi gözaltına aldı. 

86. 29 Ocak 2020’de İstanbul’un ünlü eğlence mekânlarından Beşiktaş Bebek’te 

bulunan Lucca Bar’da çalışan kadın garson R.D., barın işletme müdürü A.İ. 

tarafından kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek savcılığa 

şikâyette bulunduğu öğrenildi. 

87. 29 Ocak 2020’de Adana’da A.Y. (51) isimli erkek sokakta dini nikahlı eşi 

Ö.G.’yi (53) darp etti, gözaltına alınmamak için kendini kilitlediği evini ateşe 

verdi. Polis A.Y.’yi yangından kurtararak gözaltına aldı. 

88. 29 Ocak 2020’de Antep’te Y.M. (32) isimli erkek, boşanma aşamasında 

olduğu eşi S.M.’yi (29) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Boşanma davası 

açıldıktan sonra barıştıkları, kadının babasının evindeyken Y.M.’nin 

telefonla eve çağırması üzerine eve döndüğü, erkeğin kapıyı açınca ateş 

ettiği bildirildi. 6 kez vurulan S.M. hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma 

alındı. Erkek Kilis’te yakalanarak gözaltına alındı. 

89. 29 Ocak 2020’de Konya’da S.Ö. isimli kadın S.A. isimli erkeği gar tuvaletinde 

tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra polise teslim olan S.Ö., 
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erkekle ilişkisi olduğunu, sonra erkeğin silah zoruyla kendisine tecavüz 

etmeye başladığını, kendisini ölümle tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını 

söyledi. S.A.’nın 7-8 hafta boyunca her hafta şantajla kendisine gardaki 

tuvalette tecavüz ettiğini söyleyen S.Ö. “kasten öldürme” suçundan 

tutuklandı. 

90. 30 Ocak 2020’de İstanbul’da bir polis memurunun A. isimli trans kadına 

hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. A. ve Suriye 

vatandaşı arkadaşı gözaltına alındı. 

91. 30 Ocak 2020’de İstanbul’da F.B. ve G.B. isimli iki erkek, B.S. isimli seks 

işçisini evine zorla girerek darp etti. A.D. isimli kadının eşiyle ilişkisi 

olduğunu iddia ettiği B.S.’den intikam almak amacıyla iki erkeği 

azmettirdiği kaydedildi. F.B. ve G.B. hakkında “silahla birden fazla kişiyle 

birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis 

istemiyle dava açıldı. 

92. 30 Ocak 2020’de M.K. (28) isimli kadın, İzmir’de T.K. (42) isimli erkek 

tarafından 6 yıldır taciz ve tehdit edildiğini açıkladı. 10 kez karakola, 10 kez 

savcılığa başvuran kadın ilk davanın “takipsizlik”, ikincisinin ise 8 ay hapisle 

sonuçlandığını söyledi. Erkek yüzünden İzmir’den Diyarbakır’a taşınan 

kadın, 4 Şubat’ta görülecek mahkeme için destek çağrısında bulundu. 

93. 30 Ocak 2020’de İstanbul’da iki kadın eski patronları hakkında suç 

duyurusunda bulundu. Kadınların ifadelerine göre şirket sahibi E.S. 

kadınlara sistematik olarak cinsel taciz ve mobbing uyguladı, çalışanlardan 

Z.D.’ye sık sık cinsel tacizde bulundu, reddedince mobbing uyguladı, K.U.’ya 

ise “5000 bin TL edersin” gibi ifadeler kullandı. 

94. 1 Şubat 2020’de Kızılay Ankara/Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas cinsel 

saldırı suçundan dolayı tutuklandığı öğrenildi. Kızılay'dan yapılan 

açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2010 tarihinde Türk Kızılay Beypazarı 

Şube Başkanlığı’na seçilen 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu 

kararıyla şubesi kapatılarak faaliyetlerine temsilcilik düzeyine düşürülen 

Ahmet Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında 

görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde 

cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun 

bilgilerine sunarız." 

95. 1 Şubat 2020’de İzmir’de A.B. isimli erkek, eski sevgilisi S.B.’yi (38) sokakta 

işe giderken tabancayla vurdu. A.B. olay yerinden kaçarken ağır yaralanan 

S.B. hastaneye kaldırıldı. 

96. 1 Şubat 2020’de Bursa’da F.Ö. isimli erkek eşi F.Ö.’yü (24) hareket halindeki 

arabasından iterek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma 

alındı. 

97. 1 Şubat 2020’de Adana’da M.T. isimli erkek dini nikâhlı eşi N.Z.’yi (26) darp 

ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 
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98. 2 Şubat 2020’de Trabzon’da A.A. isimli erkek miras kavgası yüzünden kız 

kardeşi H.A.’yı darp etti. A.A. hakkında “basit yaralama”, H.A. ve annesi 

hakkında “basit yaralamaya teşebbüs” iddiasıyla dava açıldı. 

99. 2 Şubat 2020’de Tokat’ta D.T. (27) isimli kadın kendisini darp ve tehdit 

eden eşi C.Y.T. isimli erkeğe boşanma davası açtı. C.Y.T.’nin avukatları 

kadından “evlilik birliğini sarstığı için” manevi tazminat talep etti.  

100. 2 Şubat 2020’de İstanbul’da S.T., eski eşi E.B. hakkında uzaklaştırma kararı 

aldırdı. Kadını ölümle tehdit eden, kadına şantaj yapan E.B. hakkında 

soruşturma başlatıldı. 

101. 2 Şubat 2020’de İstanbul’da erkek şirket yöneticisi M.Y., şirket etkinliğinde 

iki kadın çalışana cinsel saldırıda bulundu. İstanbul’da bir otelde düğün 

organizasyonu yapan şirkette yönetici olan M.Y., şirkette çalışan K.C. (24) 

isimli kadının şikayeti üzerine 4 Şubat’ta tutuklandı. Kadın erkeğin 

kendisini daha önce de elle ve sözle taciz ettiğini, olay günü kendisini otel 

odasına “işle ilgili, gelmek zorundasın” gibi sözlerle çağırdığını söyledi. 

Kendisine engel olmaya çalışan kadının ağzını kapatarak ve boğazını 

sıkarak üstüne çıktı. Cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı diğer kadın P.E. de 

şikâyetçi oldu, erkeğin onu da saçını çekerek ve üzerine şişe atarak darp 

ettiği bildirildi. Şirkette K.C.’nin birçok kişiyi taciz ettiği ama herkesin işini 

kaybetmemek için sustuğu, şirketin olayların üzerini örttüğü, K.C.’ye de 

şikâyetini geri çekmesi için baskı yapıldığı iddia edildi. 

102. 3 Şubat 2020’de Edirne’de T.H.E. isimli erkek eşi G.E.’yi darp ederek 

yaraladı. Kadının şikâyeti üzerine hakkında yasal işlem başlatılan T.H.E. de 

kadından şikâyetçi oldu. 

103. 3 Şubat 2020’de C.G. isimli kadın kendisini ve ailesini tehdit eden sevgilisi 

D.T.’den (23) şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma 

kararı verildi. 

104. 3 Şubat 2020’de Oyuncu A.B. sosyal medya üzerinden kendini taciz eden ve 

gizliliğini ihlal eden kişileri şikâyet etti. 

105. 4 Şubat 2020’de Edirne’de S.K. isimli erkek, eşi A.K.’yi darp etti. 

106. 4 Şubat 2020’de Edirne’de K.Ç. isimli erkek, eşi İ.Ç.’yi ilişki yaşadığı kadını 

eve getirmesini istemediği için darp etti. Polise başvuran kadın erkeğin 

kendini 20-25 gün önce de aynı sebeple darp ettiği ve bıçakla yaraladığını, 

erkeğin kendini öldürmesinden korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyledi. 

107. 4 Şubat 2020’de Edirne’de M.Ö. isimli erkek eşi G.Ö.’yü darp etti. Kadının 

şikâyeti üzerine erkek hakkında yasal işlemler başlatıldı. 

108. 4 Şubat 2020’de Edirne’de D.S. isimli erkek F.Z. adlı kadını bıçak zoruyla 

evden attı. F.Z. erkekten şikâyetçi oldu. 

109. 5 Şubat 2020’de Samsun’da S.C. (48) isimli erkek arkadaşı olan S.E. (40) 

isimli kadını alıkoyarak cep telefonunu gasp ettiği ve darp ettiği 

suçlamasıyla gözaltına alındı. 

110. 5 Şubat 2020’de Edirne’de A.K. isimli erkek birlikte yaşadığı eski eşi B.D.’yi 

darp etti. B.D. erkekten şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 
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111. 5 Şubat 2020’de Edirne’de E.K. isimli erkek eski eşi Ö.E.’nin evine giderek 

kadını ve yakınlarını darp etti. 

112. 6 Şubat 2020’de Edirne’de E.Ö. isimli erkek ekonomik sebeplerden tartıştığı 

eşi B.O.’yu darp etti. 

113. 6 Şubat 2020’de Edirne’de K.O.K. isimli erkek müziğin sesini kısmasını ve 

komşuları rahatsız edeceğini söylediği için eşi G.K.’yi darp etti. Erkek 

hakkında soruşturma başlatıldı. 

114. 7 Şubat 2020’de Samsun’da C.T. (21) isimli erkek annesi A.T.’nin parasını 

gasp etmek için evine maskeyle girdikten sonra sopayla başına vurarak 

darp etti. C.T. kadını hastanede ziyaret ederken yakalandı. 

115. 7 Şubat 2020’de Edirne’de T.S. isimli erkek eşi E.S.’yi başına taşla vurarak 

yaraladı. Kadın aralarında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada 

kendisini yaralayan erkek hakkında şikâyetçi oldu. Erkek ifadesi alındıktan 

sonra serbest bırakıldı, hakkında koruma tedbir kararı uygulandı. 

116. 9 Şubat 2020’de Edirne’de N.G. isimli erkek tartıştığı eşi M.G.’yi darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu, polis N.G.’yi aramaya başladı. 

117. 10 Şubat 2020’de İstanbul’da V.D. isimli erkek sevgilisi olduğu iddia edilen 

M.Ç. isimli kadını silahla ateş ederek vurdu. Erkek ambulans gelene kadar 

kadının başında durdu ve kadını tehdit etti, sonra olay yerinden kaçtı. 

118. 10 Şubat 2020’de Sakarya’da iki erkek T.A. isimli kadının köpeklerine 

saldırdı, kadın müdahale etmeye çalışınca da onu darp etti. 3 aylık hamile 

olduğu belirtilen kadın ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. 

119. 10 Şubat 2020’de Samsun’da R.B. (70) isimli erkek eşi H.B.’yi (65) evlerinde 

ateş ederek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan R.B.’nin 

Alzheimer hastası olduğu iddia edildi. 

120. 10 Şubat 2020’de Edirne’de T.B. isimli erkek, uzaklaştırma kararı olan eski 

eşi M.B.’yi evine giderek darp etti, kadına hakaret de eden T.B. tutuklandı. 

121. 10 Şubat 2020’de Mersin’de H.H. (34), S.D. (30) ve S.D. (28) isimli üç kadın 

babaları S.D.’nin (55) kendilerine yıllardır tecavüz ettiğini ve 6 yaşlarından 

itibaren kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Erkek 

gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

122. 11 Şubat 2020’de Kütahya’da Ş.K. isimli erkek eşi Ş.K.’yi darp etti, kadın 

sığınma evine gitmek istediğini söyleyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurdu. Ş.K. 

ŞÖNİM’e gelerek iki polis memurunu yaraladı, gözaltına alındı. 

123. 11 Şubat 2020’de Sakarya’da H.A. isimli erkek D.A. isimli Türkiye vatandaşı 

olmayan eşini bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin kadını kıskançlık yüzünden 

çıkan bir tartışmada bıçakladığı iddia edildi. Erkek gözaltına alındı, kadın 

hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

124. 11 Şubat 2020’de Aksaray’da bir erkek eşi Y.M.’yi (22) darp etti. Kadın 

hastaneye kaldırıldı, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

125. 11 Şubat 2020’de Edirne’de Ö.I. isimli erkek kucağında 20 günlük bebeğini 

tutan A.İ. isimli kadını darp etti. Kadın kendisini yere düşürdükten sonra 
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tekme atmaya devam eden erkekten şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 

uzaklaştırma tedbiri uygulandı. 

126. 11 Şubat 2020’de Edirne’de H.K.E. isimli erkek aralarında ekonomik 

sorunlar yüzünden çıkan tartışmada eşi Y.E.’yi darp etti. 

127. 13 Şubat 2020’de İstanbul’da M.Ç. (40) isimli erkek babasının fotoğrafını 

yere düşürdüğü gerekçesiyle eşi E.Ç.’yi (44) darp etti, bıçakladı. Erkek 40 

günlük bebeğini ve babası kadının önceki eşinden olan kız çocuğu Ö.G.’yi de 

bıçakladı. 21 Ocak akşamı yaşanan olay 13 Şubat’ta medyaya yansıdı. E.Ç. 

tutuklanan erkeğin hapishaneden kendisini tehdit etmeye devam ettiğini 

ifade etti. 

128. 14 Şubat 2020’de Aksaray’da Y.U. (36) isimli erkek eşi M.U.’yu (28) darp etti 

ve göğsünden bıçaklayarak yaraladı. 2 ay önce cezaevinden çıktığı iddia 

edilen Y.U. gözaltına alındı. 

129. 14 Şubat 2020’de Edirne’de K.A. isimli erkek eski sevgilisi A.Ö.’nün evine 

zorla girdi ve rızası dışında telefonundaki mesajları okuduktan sonra kadını 

darp etti. Polis erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

130. 14 Şubat 2020’de İstanbul’da bir erkek metro çıkışı sokakta takip ettiği 

kadına bıçak çekti ve cinsel tacizde bulundu. Kadın polise giderek şikâyetçi 

oldu. 

131. 14 Şubat 2020’de Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Zeki Ö., G.K adlı kadını 

kesici aletle katletmeye çalışarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 

gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Fail gözaltına alındı. 

132. 15 Şubat 2020’de Antep’te bir erkek çocuklarını görme bahanesiyle evine 

gittiği eski eşi N.P.’ye (23) fiziksel şiddet ve cinsel saldırıda bulundu. N.P. 

erkekle 14 yaşında evlendirildiğini, sistematik şiddet gördüğü için erkeği 

daha önce bırakmaya çalışarak ailesinin yanına gittiğini, ailenin kadını “Her 

evde olur” diyerek erkeğin yanına yolladığını açıkladı. Olaylar N.P. kendisini 

tehdit de eden erkeğin tutuksuz yargılandığını söyleyerek yardım talebinde 

bulunduğu için 15 Şubat’ta basına yansıdı. 

133. 15 Şubat 2020’de Trabzon’da Türkiye vatandaşı olmayan bir kadın eski eşi 

T.K.’nin kendisini darp ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. T.K. gözaltına 

alındı. 

134. 15 Şubat 2020’de Aydın’da B.G. isimli erkek halk otobüsünde birçok kadını 

taciz etti. Kadınlardan birinin şikâyeti üzerine polisin güvenlik 

kameralarından kimliğini tespit ettiği erkek gözaltına alındı. 

135. 16 Şubat 2020’de Edirne’de F.T. isimli erkek tartıştığı eşi R.T.’yi darp etti. 

Kadının şikâyetçi olması üzerine erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

136. 18 Şubat 2020’de Çok sayıda avukat ve stajyer avukata fiziksel ve cinsel 

şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında açılmış birçok şikayet dosyası 

olduğu öğrenilen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Muhittin Köylüoğlu 

yanında stajyer olarak çalışan Öykü A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu 

iddiasıyla gözaltına alındı. Avukat Muhittin Köylüoğlu tutuklandı.  
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137. 17 Şubat 2020’de Konya’da H.Ş. (34) isimli erkek eski eşi B.T.’yi (26) evinde 

bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. Erkeğin kadının 

evine konuşmak için gittiği, sonra tartışma çıktığı öne sürüldü. 

138. 18 Şubat 2020’de Kars’ta U.K. (32) isimli erkek “geçim sıkıntısı nedeniyle” 

eşini ve 2 çocuğunu yaklaşık 3 saat boyunca bıçak zoruyla rehin aldı. 2 saat 

sonra ikna edilen erkek gözaltına alındı. Kadın ve cinsiyetleri basına 

yansımayan çocuklar koruma altına alındı. 

139. 18 Şubat 2020’de İstanbul’da bir üniversite yakınındaki işletme sahibi ve 

işletmecisi S.B.U. isimli erkeğin bir öğrenci kadına cinsel tacizde bulunduğu 

sosyal medyada duyuruldu. Öğrencinin işletmede önceden garson olarak 

çalıştığı, erkeğin onu ve arkadaşlarını fiziksel ve cinsel taciz ettiği iddia 

edildi. S.B.U.’nun kadının evinin balkonuna tırmanmaya çalışması hakkında 

polisin tutanak tuttuğu açıklandı. S.B.U. balkona tırmanamayınca eve taş ve 

yumurta fırlattı. Üniversitenin kadın dayanışma topluluğunun açıklaması 

üzerine başka bir kadın da S.B.U.’nun abisi A.U.’nun kendisini cinsel taciz 

ettiğini açıkladı. 

140. 19 Şubat 2020’de Edirne’de H.K. isimli erkek sevgilisi C.Ç. isimli kadını darp 

etti. Kadının şikâyetçi oldu. 

141. 19 Şubat 2020’de Edirne’de Z.P. isimli erkek tartıştığı eşi Ç.K.P.’yi darp etti. 

Polis soruşturma başlattı. 

142. 21 Şubat 2020’de Nevşehir’de Türkiye vatandaşı olmayan bir erkek Türkiye 

vatandaşı olmayan eşini darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

143. 24 Şubat 2020’de Edirne’de İ.Y. isimli erkek dini nikâhlı eşi Y.A.’yı darp etti, 

silahla başının yanından ateş etti ve kadını ölümle tehdit etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, erkek  “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” ve ruhsatsız 

tabanca bulundurma suçlarından tutuklandı. 

144. 25 Şubat 2020’de Muğla’da D.A. isimli erkek eşi C.A.’yı darp ve tehdit ettiği 

için gözaltına alındı. Erkeğin üzerinde av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ele 

geçirildi. 

145. 25 Şubat 2020’de Çanakkale Eğitim İş üniversitede erkek öğretim üyesi 

M.A.Y.’nin kendisiyle akademik teşvik dosyası ile ilgili konuşmak isteyen 

öğretim üyesi H.K. isimli kadını darp ettiğini açıkladı. 

146. 25 Şubat 2020’de Edirne’de H.Ö. isimli erkek çantasından araba anahtarını 

alırken ehliyeti olmadığı için arabayı kullanmamasını söylediği için eşi 

K.Ö.’yü darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, polis soruşturma başlattı. 

147. 26 Şubat 2020’de Antep’te B.Y. isimli erkek kendisinden ayrılmak isteyen 

eşi D.Y.’yi (21) av tüfeğiyle vurarak kadının sağ gözünü kaybetmesine, sol 

gözünde de görme kaybına sebep oldu. D.Y. erkeğin saldırıyı önceden 

planladığını, kafasına ateş etmeden “ya benimsin ya kara toprağın” dediğini 

söyledi. D.Y. 21 gün yoğun bakımda kaldı. 
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148. 26 Şubat 2020’de İstanbul’da bir erkek sokakta yürüyen bir kadının üzerine 

yürüdü ve kadını tekme atarak darp etti, sopayla kadına vurmaya çalıştı. 

Çevredekiler erkeği darp etti. Erkek olay yerinden kaçtı. 

149. 26 Şubat 2020’de İstanbul’da E.Y. isimli erkek bir AVM’de boşanma davası 

süren eşi S.Y.’yi (42) bıçakladı. Polis olay yerinden kaçan erkeği yakalamak 

için arama çalışmaları başlattı. 

150. 26 Şubat 2020’de Edirne’de M.G. isimli erkek 4 ay önce ekonomik sorunlar 

yüzünden ayrıldığı eski eşi K.E.’yi evinde kendisine para vermediği için darp 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, polis M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

151. 27 Şubat 2020’de edinilen bilgilere göre, P.K. isimli kadın, Ankara 

Cebeci’deki evinin penceresinden aylarca taciz edildi. İ.V.Y. isimli erkeğin, 

P.K’nin bahçe katındaki penceresinden odaları izlediği tespit edildi. Daha 

sonra P.K, kamera kayıtları aracılığıyla tespit edilen tacizciyi şikayet etmek 

için karakola gitti. Taciz şikâyetiyle emniyete giden kadının adını öğrenen 

bekçi A.Y.C., kadını sosyal medya hesabından takip edip taciz etti. Bekçi 

hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. 

152. 27 Şubat 2020’de İstanbul’da M.D. isimli erkek metro istasyonunda yürüyen 

merdivenlerden yukarı çıkan H.Y. (18) isimli kadına cinsel tacizde bulundu. 

M.D. kadını takip etti ve mastürbasyon yaptı. Kimliği güvenlik 

kameralarından saptanan erkek gözaltına alındı. 

153. 28 Şubat 2020’de Kütahya’da B.B. isimli erkek bir apartta sevgilisini darp 

etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri erkeği gözaltına aldı. 

154. 29 Şubat 2020’de Bolu’da uzaklaştırma kararı bulunan İ.V. isimli erkek eşi 

A.V.’yi (56) ve kızını evlerine zorla girerek darp etti. Erkek evdeki iki oğlunu 

kaçırarak olay yerinden kaçtı. Polis İ.V.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

155. 29 Şubat 2020’de Zonguldak’ta K.D. isimli erkek kardeşinin eşi H.D.’yi (31) 

darp etti, başına demirle vurdu. H.D. şikâyetçi oldu. K.D.’nin polis 

memuruyken ihraç edildiği, olay sırasında karısını da darp ettiği iddia 

edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

156. 29 Şubat 2020’de Bartın’da iki erkek Y.A. isimli kadına arabalarında tecavüz 

etti ve kadını darp etti. Üçüncü bir erkek de kadını eliyle taciz etti. Kadının 

şikâyetçi olduğu üç erkek jandarma tarafından gözaltına alındı, ifadelerinin 

ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

157. 1 Mart 2020’de Elazığ’da Afganistan vatandaşı bir erkek Afganistan 

vatandaşı eşini camdan aşağı attı, erkek kardeşini darp etti. Yaralanan kadın 

ve erkek hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. 

158. 2 Mart 2020’de Elazığ’da O.B. (22) isimli erkek, B.A. isimli kadını bıçakladı, 

arkadaşı olan M.E. (24) isimli kadını darp etti. Kadınların altın ve kolyelerini 

gasp ettikten sonra olay yerinde onu bekleyen arkadaşı Ö.B.C. isimli erkek 

ile kaçan M.E. ertesi gün tutuklandı. Ö.B.C. ise adli kontrol şartı ile serbest 

bırakıldı. 

159. 2 Mart 2020’de Edirne’de A.B. isimli erkek eşi N.B.’yi darp etti. Kadının 

şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. 
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160. 3 Mart 2020’de Samsun’da R.Ç. (25) isimli erkek, Irak vatandaşı F.M.A. (34) 

isimli kadını sokakta darp etti. Kadının hamile olduğu bildirildi. R.Ç. 7 

Mart’ta yakalandı ve tutuklandı. 

161. 3 Mart 2020’de İstanbul’da C.Y. isimli erkek oyuncu hakkında kadın hayranı 

Ç.G.’yi eğlence mekânında taciz ettiği ve darp ettiği şikâyetçiyle soruşturma 

başlatıldı. 22 Kasım’da yaşanan olay basına 3 Mart’ta yansıdı. 

162. 3 Mart 2020’de İstanbul’da N.S. isimli kadın televizyonda eşinin kendisini 

darp ettiği ve ölümle tehdit ettiğini açıkladı. 

163. 4 Mart 2020’de Edirne’de Y.Ö. isimli erkek eşi S.Ö.’yü darp etti. Kadının 

şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. 

164. 4 Mart 2020’de İstanbul’da bir erkek bir kadını metrobüste taciz etti. Diğer 

yolcular erkeği darp etti. Kadın şikâyetçi olmadı. 

165. 5 Mart 2020’de İstanbul’da H.K. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu 

eşi M.K.’yi kendisiyle barışmadığı için darp etti, yüzünden ve boğazından 

bıçakla yaraladı. Kadına metro çıkışında saldıran erkek hakkında 

uzaklaştırma kararı olduğu da bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırılan M.K. 

erkeğin kendisini önceden tehdit de ettiğini söyledi. H.K. gözaltına alındı. 

166. 5 Mart 2020’de Edirne’de İ.Ö. isimli erkek eşi N.Ö.’yü darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu. 

167. 5 Mart 2020’de İstanbul’da H.E. (21) sokakta bir kadını fiziksel taciz etti. 

168. 6 Mart 2020’de Kayseri’de K.Ş. (54) isimli erkek, sevgilisi S.Ç.’yi (47) evlilik 

teklifini reddettiği için silahla ateş ederek yaraladı, sonra intihar etti. 

Erkeğin astsubay olduğu, sevgilisi kızı Gülay Ş.’yi kendisiyle evlenmek 

istemediği için öldürdüğünde basına “Kadın cinayetleri bitsin” dediği 

yansıdı. 

169. 6 Mart 2020’de İstanbul’da Ş.Ç. isimli erkek, kızı S.Ç.’yi (18) başına ateş 

ederek, eşi Y.Ç.’yi de karnına ve başına ateş ederek yaraladı. Oturduğu 

binanın girişinde esnaflık yapan bir erkeği de yaralayan S.Ç. havaya ateş 

ederek olay yerinden kaçtı. 

170. 6 Mart 2020’de İstanbul’da S.Ö. isimli erkek B.E. (18) isimli kadını ve annesi 

L.A.’yı (42) işlettikleri markete giderek darp etti. Erkeğin kadınları B.E. 

kendisine selam vermediği için darp ettiği, kadınlara küfür ettiği iddia 

edildi. B.E. darp raporu alarak şikâyetçi oldu. 

171. 7 Mart 2020’de Hatay’da bir erkek eşini darp etti. Komşuları olayın 

görüntülü kaydını aldı ve polis çağırdı.  

172. 7 Mart 2020’de İstanbul’da bir erkek minibüste bir kadını taciz etti. Olay 

sırasında araçta bulunan diğer kişiler erkeği dışarı çıkardı, polis gözaltına 

aldı. 

173. 8 Mart 2020’de Adapazarı’nda A.A. isimli kadın 8 Mart yürüyüşüne giderek 

oğlunun kendisini 4 gündür darp ettiğini söyledi ve yardım istedi. A.A. 

Kadın Platformu’nun yardımıyla polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 
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174. 8 Mart 2020’de Van’da bir erkek eşi M.A.’yı darp etti, bıçakla üzerine 

yürüdü, elmacık ve kaburga kemiklerini kırdı. M.A.’nın şikâyeti üzerine 

erkek gözaltına alındı. M.A. erkek hakkında uzaklaştırma talep etti. 

175. 8 Mart 2020’de Urfa’da 17 yaşındaki kız çocuğu jandarmaya giderek 

babasından kendisine, kardeşine ve annesine sistematik olarak şiddet 

uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. 

176. 8 Mart 2020’de Edirne’de M.M. isimli erkek eşi D.M.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

177. 8 Mart 2020’de Trabzon’da F.Y. isimli erkek sevgilisi olan A.Ç. isimli kadını 

arabasında darp etti. Erkek hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi. 

178. 8 Mart 2020’de Adana’da bir hastanede çalışan erkek temizlik işçisi E.B.’nin 

hemşire kadın Ç.K.’yi taciz ve tehdit ettiği iddia edildi. Hastanede başka 

taciz ve tecavüz vakaları da olduğu iddia edildi. 

179. 8 Mart 2020’de İstanbul’da F.Ü. isimli erkek S.M. isimli kadın ve annesinin 

oturduğu evin bahçesinde girerek mastürbasyon yaptı, 20 gün önce de 

bahçe kapısını zorladığı ortaya çıktı. S.M. şikâyetçi oldu, polis erkeği 

gözaltına aldı, erkek itiraf ettikten sonra serbest bırakıldı. 

180. 8 Mart 2020’de Trabzon’da F.D. isimli erkek kendisini aldattığını öğrenince 

ondan ayrılmak isteyen sevgilisi S.G.’yi ölümle tehdit etti. S.G. suç 

duyurusunda bulundu, F.D.’ye 30 gün uzaklaştırma verildi, olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

181. 9 Mart 2020’de Antalya’da H.Y. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu 

A.Y.’yi tüfekle bacağından vurdu. A.Y.’nin sağ bacağı diz altından kesildi, H.Y. 

hakkında dava açıldı. A.Y.’nin H.Y.’yi boşanma davasında kendisini 

aldattığını kanıtlamak için evine gittiği, erkeğin A.Y. ve erkek kardeşi Y.B.’ye 

ateş ettiği bildirildi. Olay Antalya Cumhuriyeti Başsavcılığı’nın hazırladığı 

iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğinde 9 Mart’ta basına 

yansıdı. H.Y. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi. 

182. 9 Mart 2020’de Mersin’de eski eşi H.K.’yi (28) 9 ay önce pompalı tüfekle 

yaraladığı için tutuklu bulunduğu cezaevinden tehdit eden Ö.K. isimli erkek 

hakkında soruşturma başlatıldı. 

183. 9 Mart 2020’de İstanbul’da Azerbaycan vatandaşı sanatçı S.A. isimli kadın 

Türkiye vatandaşı erkek menajeri L.M.’den kendisine cinsel taciz ve 

şantajda bulunduğu için şikâyetçi oldu. Erkeğin kadın sevgilisi olmayı kabul 

etmediği için taciz ve şantajda bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

184. 9 Mart 2020’de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kürşat D. boşanma 

aşamasında olduğu öğrenilen eşi Aygül D.’yi (35) iş yeri servisinde bıçakla 

rehin aldı. Eşine bıçak dayayan Kürşat D. ise jandarma tarafından gözaltına 

alındı. Öte yandan, çiftin iki yıldır ayrı yaşadıkları ifade edildi.  

185. 10 Mart 2020’de Konya’da bir Muay Thai antrenörü Mehmet Ali A. bir 

sporcuya cinsel saldırıda bulundu. 
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186. 10 Mart 2020’de İstanbul’da H.Ş. (87) isimli erkek 29 yaşındaki B.O. isimli 

kadını sokakta takip ve taciz etti. Kadının tepkisi üzerine çevredekiler ve 

polis müdahale etti. Erkek gözaltına alındı, kadın şikâyetçi oldu. 

187. 10 Mart 2020’de Sakarya’da bir erkek bir kadını takip ederek taciz etti, 

çevredekiler erkeği darp etti. İsmi basına yansımayan erkek olay yerinde 

gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. 

188. 11 Mart 2020’de Kars Kültür Türizm İl Müdürlüğü’nde çalışırken tacize 

uğradığını söylemesinin ardından mobbinge maruz kalan Olcay Senem, 

savcılığa yaptığı şikâyet başvurusuna 2 yıldır yanıt alamadığını ifade etti. 

189. 11 Mart 2020’de İstanbul’da Y.C. (25) isimli erkek, eski sevgilisi olan D.N.K. 

isimli kadına sokakta silahla ateş etti. D.N.K. ve o sırada yolda yürüyen D.D. 

isimli erkek yaralandı. Y.C. tutuklandı. 

190. 11 Mart 2020’de Edirne’de B.G. isimli erkek M.G. isimli eşini evinde darp 

etti. Sonrasında apartmandan çıktığında kadını zorla aracına bindirdi, tehdit 

ve hakarette bulundu, tekrar darp etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma 

başlatıldı. 

191. 11 Mart 2020’de Edirne’de E.A. isimli erkek eski eşi Y.D.’yi darp etti. Kadının 

şikayeti üzerine polis erkeği yakalamak üzere işlem başlattı. 

192. 12 Mart 2020’de Denizli'de, yurtta kalan genç bir kız hastaneye gittiğine 

dair getirdiği kağıda inanmayan yurt müdürü tarafından darp edildiğini 

iddia etti. Olay sonrası odaya kitlendiğini söyleyen genç kız, yurt 

müdüründen şikâyetçi oldu. 

193. 13 Mart 2020’de Edirne’de Ü.P. isimli erkek, eşi M.P.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, erkeğin kızı M.P.’yi de darp ettiğini söyledi. Ü.P. hakkında 

soruşturma başlatıldı. 

194. 13 Mart 2020’de Denizli’de Çin vatandaşı 4 kadını kaldıkları otele kadar 

takip ettikten sonra taciz eden iki oğlan çocuğu Y.K. (17) ve O.K. (13) 

gözaltına alındı. 

195. 15 Mart 2020’de Edirne’de S.Ö. isimli erkek boşandığı ama birlikte 

yaşamaya devam ettiği E.D. isimli kadını darp etti ve av tüfeği ile tehdit etti. 

196. 15 Mart 2020’de Edirne’de E.G. isimli erkek arabada sevgilisi İ.K. isimli 

kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı. 

197. 16 Mart 2020’de Kocaeli’nde S.Y. isimli kadın bir restoranda işletmeci, eşi 

ve 6-7 başka kişiden kendisini ve oğlu M.A.’yı (22) darp ettikleri 

gerekçesiyle şikâyetçi oldu.  

198. 16 Mart 2020’de Bursa’da D.Y. (22) kendisini ormanlık alana kaçırarak 

tecavüz eden H.D.’nin (35) kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Kadına tecavüz 

ettikten sonra gözaltına alınan, sonra serbest bırakılan erkek kadını ve 

ailesini tehdit etti, arkadaşlarını evine yollamaya başladı. Erkeğin cinsel 

saldırı suçundan yargılandığı dava 18 Mart’ta başladı. 

199. 17 Mart 2020’de Antalya’da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.K. (46) 

isimli erkek, annesi A.K.’yi bıçakla yaraladı (66), babası İ.K.’yi (70) öldürdü. 
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200. 18 Mart 2020’de Sakarya’da C.K. isimli erkek keşiyle tartıştığı, kadın 

babasının evine gittiği için birlikte yaşadıkları evi yaktı. 

201. 19 Mart 2020’de İstanbul’da S.T. isimli erkek sokakta yürüyen S.F. isimli 

kadına silahla ateş etti, sonra intihar etti. S.F. ve o sırada sokakta olan E.E. 

isimli erkek yaralandı. 

202. 19 Mart 2020’de Edirne’de S.S. isimli erkek sevgilisi F.M. isimli kadını darp 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkeğin yakalanması için arama başlatıldı. 

203. 19 Mart 2020’de Edirne’de D.Ö. isimli erkek sevgilisi Ö.Y.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu. 

204. 19 Mart 2020’de Kayseri’de F.B. isimli erkek eşi E.B.’ye sistematik şiddet 

uyguladı. Kadın önce ailesinin yanına gitti, ailesi kabul etmeyince sığınma 

evine gitti. E.B. ve babası sık sık aradığı için Kayseri’den Trabzon’a taşındı 

ve bir arkadaşının evine sığındı. F.B. kadını bulmak için polise başvurdu ve 

kayıp ihbarında bulundu, E.B. savcılığa giderek kendi rızasıyla evi terk 

ettiğini, boşanma aşamasında olduğu F.B.’nin kendisine şiddet uyguladığını, 

uzaklaştırma kararı aldırdığını ama erkeğin kararı ihlal ettiğini söyledi. 

Kadın babası ve kocasına karşı koruma talebinde bulundu ve iki erkekten 

şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olaylar basına 19 Mart’ta 

yansıdı. 

205. 20 Mart 2020’de Kayseri’de Ö.K. (20) isimli erkek karısı D.K.’yi (18) 

bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek sonra polis ekipleri 

tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

206. 20 Mart 2020’de Edirne’de Ş.Ö. isimli erkek halasının evinde tartıştığı eşi 

B.Ö.’yü darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

207. 20 Mart 2020’de Edirne’de C.H. isimli erkek eski sevgilisi D.A.’yı evine zorla 

girerek darp etti. Polis C.H.’yi aramaya başladı. 

208. 21 Mart 2020’de Antalya’da A.K. (43) eski eşi Ç.B.’yi (41) sokakta takip etti 

ve tabancayla vurdu. Kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay 

yerinden kaçan A.K. 3 saat sonra yakalandı ve gözaltına alındı. 

209. 21 Mart 2020’de Aksaray’da A.B. (40) isimli erkek kendisinden ayrılmak 

isteyen eşi N.B.’yi (39) sandalyeyle darp etti. Kadın babası S.K. (70) ve abisi 

F.K.’den (45) yardım istedi, A.B. eve gelen iki erkeği kaynar suyla yaktı. N.C., 

S.K. ve F.K. hastaneye kaldırıldı, A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. N.B. şikayetçi oldu ve erkeğin kendisine sistematik 

şiddet uyguladığını ve her tartışmada ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

210. 22 Mart 2020’de Ankara’da E.K. (46) isimli kadın kendisine 25 yıldır fiziksel 

ve psikolojik şiddet uygulayan eşi İ.K.’yi boğarak öldürdü. Kadın ve oğlu 

M.C.K. tutuklandı. E.K. olay günü İ.K.’nin eve alkollü geldiği, kendisine 

hakaret ettiğini, üzerine yürüdüğünü, kendisini darp etmeye çalıştığını 

söyledi. 

211. 22 Mart 2020’de Edirne’de Y.N. isimli erkek annesi Z.U.’yu darp etti. 

Şikayetçi olan kadın erkeğin kendisine sistematik şiddet uyguladığını, 
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kendisini tehdit ettiğini ve üzerinde silah ve kesici delici alet taşıdığını 

söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

212. 22 Mart 2020’de Edirne’de bir erkek eşini darp etti. Olayla ilgili soruşturma 

başlatıldı. 

213. 22 Mart 2020’de İstanbul'da Ç.P.D. (34) isimli erkek markette çalışan 

kasiyer kadını darp etti ve marketten bin 725 TL çaldı. 

214. 23 Mart 2020’de Edirne’de K.Ş. isimli erkek eşi F.G.Ş.’yi evde darp etti. 

Soruşturma başlatıldı. 

215. 24 Mart 2020’de Edirne’de S.Ö. isimli erkek, ayrı yaşadığı eşi Y.Ö.’yü 

çocuğunu kendisine teslim etmeye geldiğinde evinde darp etti. 

216. 24 Mart 2020’de Edirne’de G.U. isimli erkek, eşi Ş.U.’yu darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

217. 24 Mart 2020’de Edirne’de A.K. isimli erkek, eşi K.K.’yi darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

218. 24 Mart 2020’de Edirne’de Ş.O. isimli erkek, sevgilisi N.O.’yu darp etti. 

Soruşturma başlatıldı. 

219. 27 Mart 2020’de Denizli’de A.C. isimli erkek isimleri basına yansımayan 

karısını ve çocuğunu bıçakladı. Kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı, 

çocuğun cinsiyeti basına yansımadı. Erkeğin “ekonomik sıkıntılar 

yüzünden” karısı ve çocuğuna saldırdığı iddia edildi. 

220. 31 Mart 2020’de Manisa’da O.K. (37) isimli erkek annesi Z.K.’yi (65) 

bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

221. 1 Nisan 2020’de D.K. isimli kadın sosyal medyada çocukken babasının 

kendisine ve annesine sürekli şiddet uyguladığını, istismar ettiğini birine 

söylerse annesini öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı. Erkeğin D.K.’nin 

annesine tecavüz ettiği, kadın hamile kaldığı için erkekle zorla evlendirildiği 

kaydedildi. 

222. 1 Nisan 2020’de Kütahya’da A.V. (64) isimli erkek sokakta bir kadını eliyle 

taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Cinsel taciz suçundan sabıkalı olduğu 

belirlenen erkek, polisler onu gözaltına almaya geldiğinde kendini odasına 

kilitledi. Sonra gözaltına alındı. 

223. 2 Nisan 2020’de Urfa’da A.E. isimli erkek birlikte yaşadığı Suriye vatandaşı 

sevgilisi R.S.’yi sokakta darp etti ve silahla yaraladı. Kadın çevredekilerin 

ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.E. yakalandı, gözaltına 

alındı. 

224. 3 Nisan 2020’de Muğla’da S.O. isimli erkek tartıştığı eşi S.O.’yu tabancayla 

yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek intihar etti. 

225. 4 Nisan 2020’de Kayseri’de Ş.N. isimli erkek birlikte yaşadığı Gürcistan 

vatandaşı V.K. isimli kadını darp etti. Kadın polise giderek şikâyetçi oldu. 

226. 4 Nisan 2020’de Muğla’da E.T. isimli erkek şehre kendisini görmek için 

Ordu’dan gelen C.K. (22) isimli kadını darp etti ve duvardan aşağı itti. E.T. 

gözaltına alındı, C.K. hastaneye kaldırıldı. 
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227. 5 Nisan 2020’de Düzce’de bir erkek, eşi Y.İ.’yi darp etti, erkeğe uzaklaştırma 

cezası verildi. Olay basına 5 Nisan’da yansıdı. 

228. 6 Nisan 2020’de Konya’da Y.Y. (35) isimli erkek bilinmeyen bir sebeple 

tartıştığı annesi Z.Y.’yi kurusıkı tabancayla rehin aldı, polisin geldiğini 

görünce havaya ateş etti ve evi ateşe verdi. Y.Y. gözaltına alındı. 

229. 7 Nisan 2020’de Antalya’da yurt olarak kullanılan apart otelde İ.A. isimli 

işletmeci erkek, iki kadın öğrencinin kaldığı odayı bastı, öğrencileri taciz ve 

tehdit etti. 8 Mart’ta yaşanan olay 7 Nisan’da basına yansıdı. 

230. 10 Nisan 2020’de İstanbul’da Ü.S. isimli erkek, sanatçı H.A. isimli kadını 

cinsel taciz etti. H.A. kendisini önceden de taciz etmiş olan erkek hakkında 

ikinci kez şikâyetçi oldu. Geçen yıllarda da H.A., kendisini taciz eden Ü.S. 

hakkında şikayetçi olmuştu, Ü.S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 

dava açılmıştı. 

231. 10 Nisan 2020’de Kütahya’da sokakta N.B. ve Z.A. isimli iki kadına cinsel 

tacizde bulunan N.Ç. (53) isimli erkek gözaltına alındı. N.Ç.’ye koronavirüs 

tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadığı için 2 kez 3 bin 150´şer 

lira idari para cezası verildi. 

232. 12 Nisan 2020’de Manisa’da K.A. (50) isimli erkek, eşi T.A.’yı (46) evde 

temizlik yaptığı için bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek 

gözaltına alındı. T.A., K.A.’nın kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini, 

boşanamadığını söyledi. 

233. 12 Nisan 2020’de İstanbul’da E.E. isimli erkek, nişanlısı G.S. isimli kadını 

kendisinden ayrılmak istediği için darp etti. G.S. suç duyurusunda bulundu, 

erkeğin kendisini darp ettiğini, boğazını sıktığını, küfür ettiğini, başını 

mutfak tezgâhına vurduğunu ve telefonunu kafasına fırlatarak parçaladığını 

söyledi. 

234. 12 Nisan 2020’de Edirne’de B.A. isimli erkek ve kardeşi olan İ.G. isimli kadın 

B.A.’nın eşi H.A.’yı ve kızını darp etti ve tehdit ve hakarette bulundu. İ.G. 

polise giderek şikâyetçi oldu. 

235. 13 Nisan 2020’de İstanbul’da K.Ö. isimli erkek iki arkadaşıyla birlikte eski 

sevgilisi B.A.’yı (27) darp etti. Kadınla benzin istasyonunda konuşmak için 

buluşan K.Ö. kadını kendisini şikâyet ederse cinsel şiddetle ve “hayatını 

mahvetmekle” tehdit etti. Kadın hastaneden darp raporu alarak üç kişi 

hakkında şikâyette bulundu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi üç kişi için 

6 ay uzaklaştırma kararı verdi. 

236. 13 Nisan 2020’de İzmir’de üç kişi E.Y. (21) isimli kadını evinin önüne 

giderek darp etti. Şüphelilerin cinsiyeti basına yansımadı. 

237. 13 Nisan 2020’de İstanbul’da A.O. isimli erkek kavga ettiği abisi K.O.’nun eşi 

G.O. (42) isimli kadını silahla vurarak yaraladı. G.O. hastaneye kaldırıldı, 

A.O. olay yerinden kaçtı. K.O. ve G.O.’nun polise ifade veren kızı G.O. 

“Kendilerinde koronavirüs teşhisi konduğu için yaklaşmak istemedik. Ancak 

küfür ederek bize saldırdılar” dedi. 
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238. 14 Nisan 2020’de Bursa’da Ş.B. (43) isimli erkek boşanma aşamasında 

olduğu eşi H.B.’yi ve kadının işvereni B.B. isimli kadını ruhsatsız 

tabancasıyla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Erkek olay yerinden 

kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

İfadesinde karısını hakkında “dedikodular duyduğu” için vurduğunu 

söyledi. 

239. 14 Nisan 2020’de Nevşehir’de Ü.E. (29) isimli erkek, ismi basına 

yansımayan eşini darp etti ve sırtından bıçakladı. Erkek hakkında 

uzaklaştırma tedbir kararı olduğu açıklandı. Olay yerinden kaçan erkek 

polis tarafından gözaltına alındı, sevk edildiği mahkeme tarafından 

tutuklandı. 

240. 14 Nisan 2020’de Adana’da C.E. (45) isimli erkek eşi N.E.’yi (37) darp etti ve 

1,5 yaşındaki iki çocuğuyla sokağa attı. 

241. 14 Nisan 2020’de Adana’da Suriye vatandaşı M.N.M. isimli erkek eşi N.A.’yı 

evinde kabloyla darp etti. Boynunda ve sırtında darp izleri bulunan kadın 

hastaneye kaldırıldı, M.N.M. gözaltına alındı. 

242. 15 Nisan 2020’de İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Semine Eylence adlı kadının 

kızı, annesinin ayrıldığı Recep Y., tarafından önce kaçırıldığını ve daha sonra 

şiddete maruz kaldığını anlatarak, sosyal medyadan çağrıda bulundu.  

Semine Eylence’nin, polise giderek Recep Y.'den şikâyetçi olduğunu bildirdi.  

243. 15 Nisan 2020’de İstanbul’da R.Y. (50) isimli erkek eski eşi S.E.’yi (46) 

yolunu keserek zorla arabasına bindirdi, kadını arabada ve götürdüğü 

kulübede darp etti. R.Y. kadını ölümle tehdit etti, kadına silah çekti. O sırada 

yoldan geçen biri kadına yardım etti, erkek olay yerinden kaçtı, sonra 

yakalandı. R.Y. hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret”, “kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma”dan dokuz suç kaydı olduğu açıklandı. R.Y. 

tutuklandı. S.E., R.Y.’ye yardım eden şoförden de şikayetçi oldu. 

244. 15 Nisan 2020’de Konya’da Suriye vatandaşı A.E.Ş. (22) isimli erkek, 

tartıştığı eşi Ş.E.M.’yi (21) darp etti, cam kırığıyla yaraladı. 7 aylık hamile 

olan kadın hastaneye kaldırıldı.   

245. 15 Nisan 2020’de Zonguldak’ta M.A. (29) isimli erkek sevgilisinin kızı 

D.K.’ye (18) cinsel saldırıda bulundu ve kadını kasten yaraladı. Emniyette 

ifade veren M.A. tutuklandı. 

246. 16 Nisan 2020’de Zonguldak’ta R.H. isimli erkek eski sevgilisi D.K.’ye 

tecavüz ettiği şüphesiyle gözaltına alındı. D.K. erkeğin evine konuşmak için 

geldikten sonra kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Olayla 

ilgili soruşturma tamamlanınca R.H. tutuklandı. 

247. 16 Nisan 2020’de Zonguldak’ta O.B. (27) isimli erkek sokakta iki kadını 

penisini göstererek taciz etti. O.B. olay yerinden kaçtı, kadınlar şikâyetçi 

oldu. Polis şüpheli hakkında arama başlattı. 

248. 17 Nisan 2020’de Isparta’da bir erkek, baldızı Z.A.'yı sokakta darp etti. 

Kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra 

serbest bırakıldı. 
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249. 18 Nisan 2020’de Kütahya'da 3 yıl önce boşandığı Veysel Sarı tarafından 

ölümle tehdit edilen Nesibe Taşkıran’ın şikâyeti üzerine Sarı gözaltına 

alındı. Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine başvuran 

Taşkıran’ın şikâyeti üzerine polisin gözaltına aldığı Sarı, Kütahya Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürüldü. Taşkıran, tehdit edildiğini sosyal medya hesapları 

üzerinden duyurmuştu. Paylaştığı videoda Veysel Sarı’nın kendisini ölümle 

tehdit ettiğini belirten Taşkıran, “Sesimi duyun ölmek istemiyorum” diyerek 

çağrıda bulunmuştu. 

250. 18 Nisan 2020’de İstanbul’da özel bir hastanede, genel cerrah olan Mehmet 

Sadık B.l, yoğun bakım doktorlarından Rukiye E.’i hastane koridorunda 

darp etti. Ayrıca hasta yakınına, “Bu yoğun bakımcı hastanıza iyi bakmıyor, 

o yüzden hastanız ölecek” diyerek, doktoru hedef haline getirdi. Darp edilen 

yoğun bakım çalışanı Rukiye Ekenler, Mehmet Sadık Bingül’ün ameliyat 

komplikasyonu yaptığını iddia etti. Hatayı Ekenler’in üstüne yıkmaya 

çalışan Bingöl, şiddete başvurarak kadın çalışanı darp etti.  

251. 20 Nisan 2020’de Antalya’da H.Ç. isimli erkek sokakta eşi F.Ç. isimli kadını 

darp etti, bıçakla defalarca tehdit etti. Polis H.Ç.’yi gözaltına aldı. 

252. 20 Nisan 2020’de Burdur’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Fatma Şenel 

isimli kadın ve eşi Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’e evlerinde 

silahla saldırdı. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı. 

253. 19 Nisan 2020’de İzmir’de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen R.Ş. ile eşi F.Ş., 

evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmadan sonra 

evden çıkan R.Ş. ve F.Ş., Atatürk Kent Meydanı'nda kavgaya tutuştu. R.Ş. 

eşine şiddet uyguladı. (İHD İzmir) 

254. 20 Nisan 2020’de İstanbul’da D.E. isimli kadını dolandırarak 200 bin liradan 

fazla parasını gasp eden, kendini yalan söyleyerek yanlış tanıtarak sevgili 

olan U.A. isimli erkek kadını cinsel taciz etti, darp etti ve kadına şantaj yaptı. 

Olay erkek hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldığı için 20 

Nisan’da basına yansıdı. 

255. 20 Nisan 2020’de Bir erkek sosyal medyada adı bilinen D.B. (26) isimli 

kadını aylarca mesajla cinsel taciz etti. 

256. 21 Nisan 2020’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 

zihinsel engelli S.Ö.’nün karın ağrısı şikâyetiyle 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. 

257. 21 Nisan 2020’de Aydın’da banka silahlı güvenlik görevlisi H.T. isimli erkek 

gece silahla eve giderek eşi B.T.’yi, iki çocuğunu ve evde misafir bulunan 

komşu kadını “kıskançlık yüzünden” silahla rehin aldı. Polisin ikna ederek 

gözaltına aldığı erkek ertesi gün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

258. 21 Nisan 2020’de Ankara’da M.O.K. isimli erkek, arabasının içinde 

yanındaki kadını darp etti, tekmeleyerek arabadan dışarı itti. 
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259. 22 Nisan 2020’de Edirne’de A.Y. isimli erkek birlikte yaşadığı G.Y. isimli 

kadını darp etti ve av tüfeği ile tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

260. 23 Nisan 2020’de Mardin’de Y.K. isimli erkek karısı A.A.’yı üç arkadaşı ile 

birlikte olmak istemediği için odaya kilitledi, darp etti, kadına tecavüz etti, 

kadına sinek ilacı içirdi, kadını kendi idrarını içmeye zorladı, fare zehriyle 

öldürme teşebbüsünde bulundu ve tehdit etti. Erkek “kasten yaralama”, 

“nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet” 

suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

261. 24 Nisan 2020’de Bursa’da A.Ç. (42) isimli erkek, tartıştığı eşi S.Ç.’yi (39) 

bıçakladı. Polis olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

262. 24 Nisan 2020’de Adana’da 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu istismar ettiği 

suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.A.K. isimli erkek dava dosyasından 

ulaştığı kişisel bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı ve davayı takip 

eden kadın derneği üyesi Ş.Y. isimli kadını mesaj yoluyla taciz etti. 

263. 25 Nisan 2020’de İstanbul’da C.A. isimli erkek, eski sevgilisi B.G. isimli 

kadını kendisiyle barışmadığı için silahla vurarak yaraladı. Olay 21 Mart’ta 

yaşandı. 18 gün yoğun bakımda kalan, 25 Nisan’da basına konuşan B.G. 

“Saldırgandan vurulmadan önce şikâyetçi olmama rağmen önlem 

alınmamıştı. Şimdi hapiste. Bu kez en ağır cezayı almalı. Çünkü çıkarsa beni 

öldürür” dedi. 

264. 26 Nisan 2020’de Antalya’da C.Y. (37) isimli erkek, eşi Z.Z.Y.’yi (25) 

kendisini aldattığı iddiasıyla, baldızı H.Ö.G.’yi ise kendisini engellemeye 

çalıştığı için bıçakla yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı. Erkeğin Z.Z.Y.’yi 

ağır yaraladığı açıklandı. 

265. 26 Nisan 2020’de Edirne’de B.K. isimli erkek eşi B.K.’yi darp etti. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

266. 26 Nisan 2020’de Aksaray’da E.D. (30) isimli erkek iki yıl önce boşandığı 

eski eşi B.B.’yi (27) evine zorla girmeye çalışarak ölümle tehdit etti. E.D.’nin 

kadını sürekli taciz ettiği, rahatsız ettiği, tehdit ettiği açıklandı. 

267. 27 Nisan 2020’de Bursa’da bir erkek A.K. (35) isimli kadının evine girdi, 

kadına saldırdı ve kadını boğmaya çalıştı. Kadın sehpanın üzerinde duran 

bıçakla erkeği bıçakladı. Erkeğin kadını boğmaya çalışırken “Beni neden 

şikâyet ettin?” diye bağırdığı iddia edildi ama kimliği ve kadınla ilişkisi 

açıklanmadı. Erkek olay yerinden kaçtı. Polis kimliğini belirlemek ve 

yakalamak için çalışma başlattı. 

268. 27 Nisan 2020’de Ankara’da “infaz yasası” ile cezaevinden tahliye edilen F.S. 

isimli erkek eşi A.S.’yi darp etti, kadının evi terk etmesi üzerine evde iki 

çocuğunu rehin aldı. F.S. polis ve A.S. tarafından ikna edilerek gözaltına 

alındı, ertesi gün tutuklandı. 

269. 27 Nisan 2020’de İstanbul’da R.G. isimli erkek “hayranı olduğu” H.Y. isimli 

şarkıcının evine zorla girdi. Hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” 

ve “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından dava açılan R.G., 2016 

yılında da kadına taciz mesajları attığı için yargılanmış, beraat etmişti. 
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270. 28 Nisan 2020’de Malatya’da A.K. (42) isimli erkek annesi F.K. (82), yengesi 

F.K. (37) ve erkek kardeşi K.K.’yi (39) tabancayla vurarak yaraladı. Evde 

ailesiyle tartışan erkek olay yerinden kaçtı, jandarma tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

271. 29 Nisan 2020’de İstanbul’da H.A. isimli erkek, eski sevgilisi olan E.B. (24) 

isimli kadını kaçırdı. Kadını sistematik olarak taciz ettiği için hakkında 

uzaklaştırma kararı olan H.A., sahte plakalı bir ambulansla ve cerrahi tulum 

giyerek, kadının koronavirüs testi için hastaneye gitmesi gerektiğini 

söyleyerek bir araca bindirdi. Kaçan E.B. şikâyetçi oldu. 

272. 29 Nisan 2020’de Mersin’de H.G. (42) isimli erkek eşi E.G.’yi (33) 

tornavidayla yaraladı. E.G. hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan H.G. 

sosyal medya hesabından “Layığını buldun. Şimdilik elimin altında 

tornavida vardı, onunla yedin üç beş tane. Ama seni kurşuna dizeceğim" 

yazarak kadını ölümle tehdit etti. 

273. 29 Nisan 2020’de İstanbul’da Ö.K. isimli erkek, sevgilisinin kardeşi olan G.A. 

isimli kadını darp ve tehdit etti. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi sonrası 

şikâyetçi oldu, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 

274. 29 Nisan 2020’de Ankara’da K.C. isimli kadın sosyal medyada Ş.C. isimli 

babasının kendisini, annesini ve kız kardeşini darp ve tehdit ettiğini 

açıkladı. Ş.C kadınların şikayeti üzerine gözaltına alındı, uzaklaştırma kararı 

verilerek serbest bırakıldı. 

275. 2 Mayıs 2020’de Mersin’de bir erkek trafikte tartıştığı üç kadını sopayla 

darp etti. Yolun ortasında arabadan inerek kadınlara saldıran erkek, 

çevredekiler tepki gösterince aracına binerek olay yerinden kaçtı. 

Hastaneye kaldırılan kadınlar erkekten şikâyetçi oldu. 

276. 3 Mayıs 2020’de Antalya’da E.Ş. (27) isimli erkek, eşi R.Ç.’yi (19) darp etti ve 

4 aylık oğlunu kaçırdı, bıçakla çocuğun boğazını kesmeye teşebbüs etti. 

Polis memurları erkeği ateş ederek durdurdu. E.Ş. hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

277. 3 Mayıs 2020’de İstanbul’da A.Ö. isimli kadın, eşi A.K.’nin kendisini tehdit 

ettiğini ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Kadın 1 aylık tedbir kararı 

aldırdı. 

278. 4 Mayıs 2020’de Çorum’da Ü.K. (78) isimli erkek, eşi H.K.’yi (76) darp etti ve 

zorla evden çıkardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kadını 

huzurevine yerleştirdi ve bakım altına aldı. Ü.K. hakkında soruşturma 

başlatıldı. 

279. 5 Mayıs 2020’de İstanbul’da S.M. isimli erkeğin sevgilisi S.Y.’yi darp ettiği, 

kadına fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Kadın şikâyetçi 

oldu. 

280. 6 Mayıs 2020’de Kocaeli’nde İ.K.Ş. isimli erkek, eski eşi E.U.’ya (33) cinsel 

saldırıda bulundu, işkence yaptı ve kadını ölümle tehdit etti. Kadının 

şikâyeti üzerine tutuklanan erkek 3 gün sonra tahliye edildi. İ.K.Ş. hakkında 

48 ayrı soruşturma ve dava açıldığı açıklandı. 
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281. 7 Mayıs 2020’de Kütahya’da H.H.D. (48) isimli erkek hakkında eşi Ç.D.’yi 

(34) darp ettiği için uzaklaştırma kararı verildi. Erkek kararı ihlal ederek 

kadının evine gitti, özel eşyalarını aldığını iddia eden erkeğin valizinden çok 

sayıda tabanca, mermi, bıçak ve satır çıktı. Erkek gözaltına alındı. 

282. 7 Mayıs 2020’de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Bursa’daki Emirsultan 

Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

(ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan 

Ayşegül Aksoy, kendisini taciz eden kişinin odasının değiştirildiği sırada 

koridora çıkarak üzerinde psikolojik baskı oluşturdukları için haklarında 

şikâyetçi olduğu diğer üç odada kalan erkekler tarafından sözlü taciz ve 

tehditlere maruz kalmaya devam ettiğini anlattı. Kendisine taciz eden 

kişinin odasının değiştirildiği günden bu yana diğer odalarda kalan 3 

erkeğin koridorda dolaşarak kendisini hedef alan söylemlerde bulunduğunu 

ifade eden Aksoy, polise şikâyet etmek için ses kaydı tuttuğunu söyledi. Ses 

kaydında koridorda dolaşan erkekler kendi aralarında, “Bunları yurt 

dışında bırakmalı. Daha Türkçe konuşamıyor.10 sene 20 senedir orada resti 

çekmiş Türkiye’ye gitmiş sıkışınca köpek gibi yalvar yalvar Türkiye’ye 

gelmiş. Bunları almayacaksın. Buraya gelirken anlaşma yaptı. Siz imza 

atmadınız mı kabul etti eşek gibi. E sen buraya gelip ne sorun çıkarıyorsun. 

Adam gibi yat. Bunları tespit edip, mimleyeceksiniz ve İçişleri Bakanlığı’na 

‘bunlar Türkiye’yi karalama politikasını uyguluyor’ diyeceksin. Biri çıksın 

bakalım hükümeti kötülesin kafasını gözünü patlatırım” şeklinde 

konuşuyor.   

283. 7 Mayıs 2020’de Dersim’de market zincirinde şube müdürü Y.K. isimli erkek 

markette çalışan kadına cinsel tacizde bulundu. Yönetim erkek hakkında 

işlem yapmadı, erkeği başka şubede görevlendirdi. 

284. 9 Mayıs 2020’de Isparta’da M.A.Ü. isimli erkek, eşi M.Ü.’yü (38) boşanma 

davasından vazgeçmediği için darp etti ve kadının yüzünü, kolunu ve elinin 

bir kısmını kezzapla yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı. Erkek 

gözaltına alındı, sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

285. 9 Mayıs 2020’de Konya’da eşi F.A.’yı darp eden imam hatibi erkek F.A. 

hakkında “eşi kasten yaralama” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle 

dava açıldı. 24 Ekim 2019’da gerçekleşen olay erkek TRT’de “Kuran okuma 

yarışması”na çıkarıldığı ve birinci olduğu için 9 Mayıs’ta basına yansıdı. 

286. 10 Mayıs 2020’de Eskişehir’de bir erkek M.A. isimli kadını sosyal medya 

üzerinden bir ay boyunca ölüm ve cinsel şiddetle tehdit etti. Olay M.A. 

sosyal medyada yardım istediği için 10 Mayıs’ta basına yansıdı. 

287. 11 Mayıs 2020’de Adana’da G.A. (28) isimli kadın kendisini tabancayla 

tehdit eden, eşi olan eski uzman çavuş C.A.’yı (48) tabancayla yaraladı. 

Kadının göğsünden vurduğu erkek hastaneye kaldırıldı. G.A. polis ekiplerine 

teslim oldu. Kadın ifadesinde erkek anneler gününü kutlamadığı için 

aralarında tartışma çıktığını, erkeğin bu tartışma sırasında kendisine silah 

çektiğini söyledi. G.A., erkeğin bir süre sonra elinden bıraktığı silahı aldı, 
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erkek silahı almak üzere üstüne hamle yaptı. Kadın bu sırada “silahın ateş 

aldığını” iddia etti. 

288. 11 Mayıs 2020’de Sosyal medyada bir erkek S.C. isimli kadını taciz etti. 

Kadın şikâyetçi oldu. 

289. 11 Mayıs 2020’de Sakarya’da S.A. isimli erkek, eşi E.A.’yı evde bıçaklayarak 

yaraladı. E.A. hastaneye kaldırıldı, S.A. gözaltına alındı. Erkeğin kadını 

yaraladığı tartışmanın içeriği basına yansımadı. 

290. 11 Mayıs 2020’de İstanbul’da F.S. isimli erkeğin Ö.Ö. isimli kadını iki gün 

boyunca zorla evde alıkoyduğu ve darp ettiği, kadın kaçınca işyeri olan 

güzellik salonunu kurşunladığı iddia edildi. Polisin yakaladığı F.S.’ye “ev 

hapsi” cezası verildi. 

291. 11 Mayıs 2020’de İstanbul Sancaktepe'de 20 Ocak 2020’de boşanma 

aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp 

eden ve bu anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaşan Eray D. 

hakkında, “Basit yaralama”, “Sesli, görüntülü ileti ile hakaret”, “Eşe karşı 

kasten yaralama”, “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “Tehdit” suçlarından 

toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. 

292. 12 Mayıs 2020’de İstanbul’da M.B. isimli erkek iki yıl boyunca eşi S.B.’ye 

şiddet uyguladı ve hakaret etti. Kadını boşanma davası açtığı için ölümle 

tehdit etmeye başladı. Olay, kadın eşinin kendisine “Boşandığın gün seni 

mezara sokacağım” dediğini söyleyerek yardım isteyince basına yansıdı. 

Hakkında 10 şikâyet dilekçesi olduğunu, boşanma ve uzaklaştırma 

davalarında sonuç alamadığını, savcının kendisine “Ben mi seni 

koruyacağım git derdini basına anlat” dediğini söyledi. 

293. 12 Mayıs 2020’de Sakarya’da bir erkek eşini bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin 

ve kadının isimleri basına yansımadı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek 

gözaltına alındı. 

294. 12 Mayıs 2020’de Balıkesir’de Murat G. isimli erkek, yengesi N.G.’yi (48) ve 

kendi erkek kardeşi M.G.’yi (49) aralarında çıkan tartışmada silahla vurdu. 

T.D. (19) ve M.D. ise Murat G.’yi vurdu, erkek hayatını kaybetti. N.G.’nin ağır 

yaralı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

295. 13 Mayıs 2020’de İstanbul’da E.Y. (32) isimli erkek ve akrabaları, E.Y.’nin 

eşi C.Y.’yi (26) boşanmak istediği için kaçırdı ve darp etti. E.Y. ve erkek 

kardeşi A.Y., amcası S.Y. ve kardeşi olan D.Y. isimli kadın, minibüsle sokakta 

annesiyle yürüyen C.Y.’nin yolunu kesti. Kadının annesi R.A.’ya biber gazı 

sıktılar. C.Y.’yi zorla minibüse bindirerek ormanlık bir alanda götürdüler ve 

sandalyeye bağlayarak işkence yaptılar. C.Y. dört kişinin kendisini bayılana 

kadar darp ettiklerini söyleyerek şikâyetçi oldu. 

296. 14 Mayıs 2020’de Edirne’de G.G. isimli erkek eşi A.H.’yi darp etti. Kadının 

şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. 

297. 15 Mayıs 2020’de Sakarya’da H.D. isimli kadın eski eşinin kendisini tehdit 

ve darp ettiğini söyleyerek yardım istedi. Kadının erkekten kaçarak 
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Sakarya’ya yerleştiği açıklandı. Erkeğin ismi ve olayın yaşandığı şehir 

basına yansımadı. 

298. 15 Mayıs 2020’de B.Ö. isimli erkek İzmir’de yaşayan G.T. isimli kadına 

şantaj yaparak götürdüğü otelde tecavüz etti ve kadını ölümle tehdit etti. 

G.T.’nin Mayıs ayındaki şikâyetinden sonra, erkeğin en az 42 kadını daha 

taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Erkek hakkında Mersin, İzmir, Konya, 

İstanbul, Samsun, Antalya ve Muğla’da savcılıklara suç duyuruları yapıldığı 

ve erkeğe birden çok dava açıldığı ortaya çıktı. Erkek 2018’de İstanbul’da 

M.S. ve S.G. isimli iki kadını sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği için 

“tehdit”, “şantaj” ve “kişisel verilerin ele geçirilmesi” suçlarından 

yargılanıyor. B.Ö. aynı zamanda R.R.K. (24) ve F.A.’ya (23) sosyal medya 

hesaplarını hackleyerek ulaştığı bilgilerle şantaj yaptı. G.K. (40) isimli 

kadına şantaj yaptı. Ancak olayların bir kısmı ile ilgili başlatılan 

soruşturmalarda delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. B.Ö., M.S. 

isimli kadının şikâyeti üzerine Muğla’da açılan davada M.S.’nin avukatı olan 

S.D.Ç. isimli erkeği de ölümle tehdit etti ve hakkında dava açan savılar 

hakkında şikâyette bulundu. 

299. 16 Mayıs 2020’de Sosyal medyada K.G. isimli cami dernek başkanı erkek, 

politikacı C.K., gazeteci N.M., oyuncu B.L., avukat F.A.’nın dahil olduğu bir 

grup kadını cinsel şiddetle ve ölümle tehdit etti. Erkek İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik” suçlarından şikâyet edildi. 

300. 16 Mayıs 2020’de İstanbul’da D.B. isimli erkek sokakta eşi Ö.B.’yi bıçakladı. 

İçeriği basına yansımayan tartışmada erkek bıçakla peşinden koştuğu 

kadını ağır yaraladı. D.B. kadına yardımcı olmaya çalışan iki erkeği de 

bıçakla yaraladı, çevredekilerin kadına ilkyardımda bulunmalarına izin 

vermedi. Polis ekipleri gelince olay yerinden kaçan D.B. sonradan yakalandı 

ve gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. D.B.’nin tehdit ve yaralama 

gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. 

301. 16 Mayıs 2020’de Adana’da H.G. (40) isimli erkek boşanma aşamasında 

olduğu eşi D.G.’yi evinde iki çocuğunun önünde sırtından bıçaklayarak ağır 

yaraladı. D.G. hastaneye kaldırıldı, H.G. gözaltına alındı. H.G. tartıştığı 

kadının kendi kendini sırtından bıçakladığını iddia etti. 

302. 16 Mayıs 2020’de Zonguldak’ta A.B. isimli erkek sevgilisi olan kadının evine 

giderek levye ile camlarını kırdı. Çevredekilerin tepkisi üzerine olay 

yerinden kaçtı, polis erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

303. 16 Mayıs 2020’de Rize’de H.K. isimli erkek ve eşi Ş.K., akrabaları ve 

komşuları olan H.N.K. isimli kadını sokaktaki yavru köpeklere baktığı için 

darp etti. 

304. 17 Mayıs 2020’de Urfa’da M.Y.B. isimli erkek S.D. isimli kadına sistematik 

sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Kadın emniyete çok sayıda başvuruda 

bulundu. Olay, kadın sosyal medyada yetkililerden yardım istediği için 17 

Mayıs’ta basına yansıdı.  
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305. 18 Mayıs 2020’de Malatya’da F.K. (30) isimli kadın kendisine şiddet 

uyguladığını söylediği eşi K.K.’yi (33) evde bıçakladı. Yaralanan erkek 

hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan F.K. ifadesinde erkeği 

kendisini darp ettiği sırada mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi. 

Kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

306. 19 Mayıs 2020’de Adana’da A.A. isimli erkek dini nikahlı eşi H.K.’yi içeriği 

basına yansımayan bir tartışma sırasında yüzünden pompalı tüfekle vurdu. 

A.A. hastaneye kaldırıldı, polis olay yerinden kaçan erkeği bulmak için 

çalışma başlattı. 

307. 20 Mayıs 2020’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 

Diyarbakır Şubesi, sağlık çalışanı üyeleri Muazzez Balsak’ın boşanma 

aşamasında olduğu eşi Mehmet Balsak tarafından çalıştığı hastanede fiziki 

ve psikolojik şiddete maruz kalmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. SES 

Diyarbakır Şubesi, üyeleri Muazzez Balsak’ın boşanma aşamasında olduğu 

eşi tarafından çalıştığı hastanede şiddete maruz kaldığını duyurarak, 

Balsak'ın yer değiştirme talebinin ise reddedildiğini paylaştı.   

308. 20 Mayıs 2020’de Bursa’da S.Ç. isimli erkek Rusya vatandaşı eşi T.Ç.’yi 

kendisinden boşanmak istediği için bıçakladı. Erkek apartman girişinde 

beklediği kadına evine girmek istediği sırada üzerinde taşıdığı bıçakla 

saldırdı. Olay yerine giden emniyet ekipleri o sırada kadına saldırmaya 

devam eden erkeği durdurarak gözaltına aldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

2018’in Mayıs ayında da S.Ç. hakkında T.Ç.’ye şiddet uyguladığı için 

uzaklaştırma kararı verilmişti. T.Ç. boşanma davası açtıktan sonra 31 Mayıs 

2018’de binanın bacasına bağladığı halatla evin balkonuna girmeye 

çalışırken düşerek yaralanmıştı. 

309. 21 Mayıs 2020’de Niğde’de G.Y. isimli erkek, eski sevgilisi olan A.Y. isimli 

kadını sokakta pompalı tüfekle vurdu. G.Y., A.Y.’yi evinin önünde arabasını 

park ederken vurdu. G.Y. olay yerinden kaçtı, sonradan polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan A.Y. hastaneye kaldırıldı. 

310. 21 Mayıs 2020’de Karaman’da bir erkek, annesi E.P.’yi (48) darp etti. Kadın 

hastaneye kaldırıldı. Oğlu polis tarafından gözaltına alındı. 

311. 22 Mayıs 2020’de Urfa’da M.Y.B. isimli erkek birlikte yaşadığı sevgilisi S.T. 

isimli kadına birçok kez şiddet uyguladı ve kadını ölümle tehdit etti. 

M.Y.B.’den 11 kez şikâyetçi olan S.T., verilen uzaklaştırma kararına rağmen 

erkeğin kendisini taciz etmeye devam ettiğini söyleyerek yardım istedi, 

kendisini oğluna zarar vermekle de tehdit ettiğini söyledi. M.Y.B. aynı 

zamanda kadının maddi birikimine el koydu, kadın adına 55 bin TL kredi 

çekti, şikâyetten vazgeçmesi için sürekli ısrar etti, uzaklaştırma kararlarını 

sürekli ihlal etti ve zorla evine girdi. 

312. 22 Mayıs 2020’de Karaman’da F.T. (25) isimli erkek, annesi E.P.’yi, ismi 

basına yansımayan teyzesini ve babası M.D.’yi evlerinde darp etti. Erkeğin 

“psikolojik rahatsızlığı” olduğu iddia edildi. 
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313. 22 Mayıs 2020’de İstanbul’da Azerbaycan vatandaşı G.M. isimli kadın, 

sevgilisi T.T. hakkında kendisini darp ettiğini ve tehdit ettiğini söyleyerek 

şikâyetçi oldu. T.T. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilmişti, 

uzaklaştırma süresinin bittiği gün kadının evine giderek tekrar tehdit etti. 

314. 24 Mayıs 2020’de Kütahya'da iddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı 

hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar 

M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş 

edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. Yapılan 

kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y. gözaltına 

alındı.  

315. 27 Mayıs 2020’de Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Özge Taş G. (23), 

boşanma aşamasında olduğu Tamer G. (37) tarafından katledilmeye 

çalışıldı.27 Mayıs 2019 tarihinde "Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için 

direnme" suçlarından tutuklanan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 

Tamer G., Özge Taş G.'yi ateşli silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağında 

da kırıklar oluştuğu belirtilen Özge Taş, hastaneye kaldırıldı. Çevredeki 

yurttaşlar Taş’ın “Yaşamak istiyorum” diyerek yardım istediğini aktardı.    

316. 30 Mayıs 2020’de Denizli’de A.Ç. (27) isimli kadın, kızı A.Ç. (5) ve oğlu İ.E.Ç. 

(2) kayıp bildirildi. A.Ç.’nin 8 Mayıs gecesi kocası ile kavga ettikten sonra 

kaybolduğu açıklandı. Kadının kardeşi, kocasının A.Ç.’ye sistematik şiddet 

uyguladığını, kadının bir buçuk ay sığınma evinde kaldığını söyledi. 

 

317. 30 Mayıs 2020’de Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede 

bir süredir başhekim olarak görev yapan A.Ç., aynı hastanedeki meslektaşı 

kadın doktora tecavüz ettiği iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen 

polis ekipleri, Doktor A.Ç’yi savcılık kararıyla tutukladı. (Olay basına 23 

haziranda yansıdı) 

318. 1 Haziran 2020’de Kocaeli’nde E.Ç. isimli erkek 8 aydır ayrı yaşadığı eşi 

N.Ç.’nin evine giderek kadına tecavüz etmeye çalıştı, sonra kadını bıçakladı. 

Polis olay yerinden kaçan E.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. N.Ç. 

hastaneye kaldırıldı. 

319. 1 Haziran 2020’de İstanbul’da Afganistan vatandaşı üç erkek, konteynerde 

yaşayan Afganistan vatandaşı F.O. isimli kadına tecavüz etti ve kadının 

parasını gasp etti. 

320. 2 Haziran 2020’de Isparta’da M.Ç. isimli erkek, eşi Ş.Ç.’yi işyerinin 

otoparkında içeriği basına yansımayan bir tartışma sırasında bıçakla 

yaraladı. Kadının kaçamaması için arabasının lastiklerini de patlatan M.Ç. 

olay yerinde gözaltına alındı. Ş.Ç. hastaneye kaldırıldı. 

321. 2 Haziran 2020’de Edirne’de F.K. (30) isimli erkek, eşi Ş.K.’yi darp ettiği 

ihbarı üzerine gözaltına alındı. Erkek, hakkında “hırsızlık” suçundan 

kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu için tutuklandı. 
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322. 2 Haziran 2020’de İstanbul’da M.N.B. isimli kadın, eski sevgilisi E.Ö. isimli 

erkeğin kendisini evlilikleri sırasında ve hamileyken darp ettiğini açıkladı. 

323. 2 Haziran 2020’de Çorum’da bir erkek bir ay boyunca evleri gözetledi, 

kadınların ve çocukların olduğu banyoların pencerelerine tırmandı. Polis 

çok sayıda kişinin şikâyeti üzerine çalışma başlattı. 

324. 2 Haziran 2020’de Zonguldak’ta G.Y. (36) isimli erkek, kadınların 

eteklerinin altından fotoğraf çektiği ve internette yayınladığı için gözaltına 

alındı. 4 bin 214 fotoğraf yayınladığı saptanan G.Y. sevk edildiği adliyede 

tutuklandı.  

325. 3 Haziran 2020’de Ankara’da M.B. isimli kadın, abisi E.K.’den kendisini darp 

ettiği için şikâyetçi oldu. M.B. sığınma evine yerleştirildi. E.K., kadının iş 

yerine gitti, kapı kilitli olduğu için içeri giremeyince otomatik tüfekle 

dükkana ateş açtı, tüfek tutukluk yapınca aracından pompalı av tüfeğini 

alarak ateş etmeye devam etti. O sırada iş yerinde bulunan S.Ö. isimli kadın 

yaralanmadı. E.K.’ye “ev hapsi” cezası verildi. 

326. 3 Haziran 2020’de Kütahya’da A.K. isimli erkek kendisinden ayrılmak 

isteyen E.K. isimli karısını darp etti, eniştesi İ.B.’yi darp etti ve ölümle tehdit 

etti. E.K. gözaltına alındı. 

327. 3 Haziran 2020’de Kütahya’da H.A. (53) isimli erkek yan binada yaşayan 

komşusu K.K. (83) isimli kadının evine zorla girerek kadına cinsel saldırıda 

bulundu. Erkek gözaltına alındı.  

328. 4 Haziran 2020’de Ankara’da A.M.Ç. (36) isimli erkek, eski sevgilisi N.Y. (37) 

isimli kadını kendisiyle barışmadığı için darp etti. A.M.Ç. gözaltına alındı, 

erkek üç ay uzaklaştırma cezası verildikten sonra serbest bırakıldı. 

329. 4 Haziran 2020’de Aydın’da O.G. (21) isimli erkek, sevgilisi E.A.’ya (20) 

cinsel saldırıda bulundu ve tecavüz etmeye çalıştı. O.G. aynı zamanda kadını 

tehdit etti ve kadına hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

330. 5 Haziran 2020’de Kastamonu’da S.K. isimli erkek tartıştığı eşi E.K.’yi 

tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası polisi arayan erkek teslim 

oldu. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. 

331. 5 Haziran 2020’de Antep’te T.A. (32) isimli erkek, eşi E.A.’yı (24) darp 

ederek, yüzünden ve bacağından defalarca bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin 

şah damarının üstünü kestiği kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını kıskandığı 

için yaralayan erkek başka bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. 

332. 5 Haziran 2020’de Muğla’da H.A. isimli kadın, işlettiği pansiyonda kiraya 

verdiği odayı tutan İ.M. isimli erkeğin kendisini sürekli darp ettiğini 

açıkladı. H.A. erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı, erkek kararı ihlal 

etti, pansiyonu terk etmedi ve kadını darp etmeye devam etti. 

333. 5 Haziran 2020’de İstanbul’da Y.Ş. isimli erkek A.A. isimli kadını taciz etti, 

işyerine giderek tehdit etti. Kadın koruma talebinde bulundu. Erkek 

gözaltına alındı. 

334. 5 Haziran 2020’de İstanbul’da L.K. (52) isimli erkek E.K. isimli kadını taciz 

etti. 
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335. 6 Haziran 2020’de İzmir’de S.Ç. isimli erkek, alışveriş merkezinde çalışan 

H.Ç. isimli eşinin yanına gitti, bıçakla kadına saldırdı. Erkek S.Ç.’yi ve 

kendisini durdurmaya çalışan F.C. isimli erkeği ağır yaraladı. F.C. ve S.Ç. 

hastaneye kaldırıldı. Erkeği alışveriş merkezinin güvenliği yakaladı. 

336. 6 Haziran 2020’de Balıkesir’de bir erkek, sokakta 68 yaşındaki bir kadını 

sokak hayvanlarını beslediği için ölümle tehdit etti. 

337. 7 Haziran 2020’de İstanbul’da E.E. isimli erkek, eşi D.E.’yi kendisinden 

boşanmak istediği için silahla öldürmeye çalıştı. Erkek kadını sokakta takip 

etti, silahı tutukluk yaptığı için kadını öldüremedi. Erkek silahı çalışmayınca 

kadını silahın kabzasıyla yüzüne vurarak darp etti. Erkek gözaltına alındı ve 

tutuklandı. D.E. hastaneye kaldırıldı. Kızları H.E. (19) erkeğin kendisini de 

darp ettiğini belirterek “Şimdiye kadar 20’yi aşkın darp raporu alıp şikâyet 

ettik ama hiçbir işlem yapılmadı” dedi. 

338. 7 Haziran 2020’de İstanbul Kartal’da yaşayan Hira Elbasan isimli genç 

kadın, sosyal medya hesaplarından babası Erol Elbasan’ın annesine 

uyguladığı şiddetin fotoğraflarını yayınlayarak, tutuklanmasını istedi. Hira 

Elbasan, "Sırf annem boşanmak istediği için bugün ölümden döndü. Lütfen 

gerekli yerlere ulaşsın artık. Bu korkuyla yaşamaktan yoruldum” diye 

seslendi.  

339. 8 Haziran 2020’de Zonguldak’ta Ü.A. isimli erkek, eski eşi A.A.’nın evine 

zorla girdi, kadını tabancayla ayağından vurdu ve iki saat boyunca rehin 

aldı. Erkek beş çocuğunu da rehin aldı, polislerin ikna etmesi sonucu 

çocukları serbest bıraktı ama tabancayla vurduğu kadın için sağlık 

ekiplerini eve almadı. Ü.A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silahla 

rehin alarak evin kapısını zorla açtırdığı ve eve bu şekilde girdiği öğrenildi. 

Ü.A. kadına çocuklarını göremediğini iddia ederek saldırdı. 

340. 8 Haziran 2020’de Adana’da Y.G. (21) isimli kadın 14 yaşında M.G. (26) ile 

evlendirildiğini, 2018’de erkek cezaevine girince kocasının erkek 

kardeşlerinin kendisini taciz etmeye başladığını söyledi. Sonra sokakta 

yaşamaya başlayan kadın, U.G. ve A.T isimli iki uyuşturucu satıcısının yeni 

tuttuğu evine giderek kendisini gasp ve darp ettiklerini, zorla uyuşturucu 

verdiklerini söyleyerek şikâyetçi oldu. 

341. 8 Haziran 2020’de İstanbul’da N.İ. (25) isimli erkek, eski sevgilisi C.G. (29) 

isimli kadını sokakta darp etti ve boynundan bıçaklayarak yaraladı. Erkek 

olay yerinde gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Kadının erkek hakkında 6 

Haziran’da şikâyetçi olduğu, polisin N.İ.’yi gözaltına aldıktan sonra adli 

kontrol şartıyla serbest bıraktığı açıklandı. 

342. 8 Haziran 2020’de Samsun’da E.A. (24) isimli erkek, eşiyle kavga ettiği için 

evinin balkonundan ateş açtı. Olay yerinden kaçan erkek sonra gözaltına 

alındı. 

343. 8 Haziran 2020’de Trabzon’da O.N. (54) isimli usta, karyola tamiri için 

gittiği evde B.B. (20) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. 14 Mayıs’ta 

yaşanan olay basına 8 Haziran’da yansıdı. 
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344. 8 Haziran 2020’de Sakarya’da bir erkek parkta yürüyen bir kadını cinsel 

organını göstererek taciz etti. Kadın çığlık atınca çevredekiler erkeği 

yakalayarak polise teslim etti. 

345. 8 Haziran 2020’de Edirne’de bir erkek sokakta kadınların rıza ve bilgileri 

dışında fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Erkek gözaltına 

alındı. 

346. 9 Haziran 2020’de Bursa’da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) 

tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını 

anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten Derya Y., "Beni götürdüğü 

zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra 

da tecavüz etti" dedi. Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil 

olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi. (2019 yılında yaşanan olay 

Derya D. Tarafından sosyal medyada açıklandı) 

347. 9 Haziran 2020’de İstanbul’da R.Ç.B. isimli kadın, eşi E.B.’yi kendisini darp 

ettiğini söyleyerek şikâyet etti ve üç ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdı. 

348. 9 Haziran 2020’de Kocaeli’nde M.İ.A. isimli erkek, annesi N.A.’yı (84) darp 

etti.  Polis ekipleri olay yerine gelince M.İ.A., kadını rehin aldı. Erkeğin 

psikotik bozukluğu olduğu iddia edildi. Erkek gözaltına alındı, N.A. 

hastaneye kaldırıldı. 

349. 9 Haziran 2020’de Kırklareli’nde S.C. isimli erkek, E.B. isimli kadını ve bir 

aylık bebeğini darp etti. Erkek olay yerinden kaçtı. Koruma talebinde 

bulunduktan sonra eşyalarını almak için eve giden E.B.’ye S.C.’nin yakınları 

taş, bıçak ve sopalarla saldırdı. 

350. 9 Haziran 2020’de Adana’da E.B. isimli erkek, eski eşi H.E.’yi sokakta yolunu 

keserek darp etti. H.E. şikâyetçi oldu, E.B. gözaltına alındı. 

351. 9 Haziran 2020’de Denizli’de A.B. isimli erkek, eski eşi Y.Ş.’yi işyerine 

giderek darp etti ve kolundan yaraladı. Erkek olay yerinde polis tarafından 

gözaltına alındı. Erkeğin kadına kendisiyle konuşmak istemediği için 

saldırdığı iddia edildi. 

352. 10 Haziran 2020’de İstanbul’da H.Y. isimli erkek eşi P.Y.’yi sokakta sırtından 

bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek 

gözaltına alındı. 

353. 10 Haziran 2020’de Edirne’de M.B. isimli erkek, birlikte yaşadığı E.B. isimli 

kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

354. 10 Haziran 2020’de Edirne’de T.Z. isimli erkek, birlikte yaşadığı H.K. isimli 

kadını hamile olduğunu söylediği için darp etti. T.Z. hakkında adli işlem 

yapıldı. 

355. 10 Haziran 2020’de Bursa’da D.Y. (22) isimli kadın, sevgilisinin arkadaşı 

olan H.D. (35) isimli erkeğin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve 

tecavüz ettiğini açıkladı. 3 Ağustos 2019’da yaşanan olan, kadın açıklama 

yaptığı için 10 Haziran’da basına yansıdı. Mahkemenin devam ettiği 

açıklandı. 
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356. 10 Haziran 2020’de Avcılar Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak'ta, Hasan Y., 

bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Pakize Y.’yi yaraladı. Yaralanan Pakize 

Y., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Hasan Y. ise gözaltına alındı 

357. 10 Haziran 2020’de Ankara'da yaşayan Makbule D., 2,5 yıllık eşi Y.D.'nin 

kendisine cinsel ve fiziksel şiddet, 4 yaşındaki oğluna ise cinsel istismarda 

bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından 

gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki 

gösteren Makbule D., Y.D.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Ben adalet 

istiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi. 

358. 11 Haziran 2020’de Adana’da bir erkeğin S.N. (28) isimli kadını kaçırdığı, 

darp ettiği, kolundan bıçakladığı ihbarı yapıldı. Polis erkeği, kadını zorla 

tuttuğu tahmin edilen eve giderek gözaltına aldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

Erkek kadının intihar etmeye çalıştığını, kadını durdurmaya çalıştığını iddia 

etti ve serbest bırakıldı. 

359. 11 Haziran 2020’de İstanbul’da Y.T. isimli erkek, eşi M.T.’nin üzerine 

eşyalar attı ve kadını tehdit etti, boğazını sıktı. M.T. şikâyetçi oldu, Y.T. 

hakkında bir ay süreli uzaklaştırma kararı verildi. 

360. 11 Haziran 2020’de Tekirdağ’da bir erkek, S.Ç. isimli kadına tecavüz etti. 

Erkeğin, S.Ç.’nin sevgilisi ve kuzeni olan E.Ç.’nin arkadaşı olduğu iddia 

edildi. Hamile kalan S.Ç., E.Ç. ile evlendi. Olay E.Ç.’nin “Karım hamile çıktı” 

diyerek magazin programına çıkması nedeniyle basına yansıdı. Programda 

babası İ.Ç. isimli erkeğin, S.Ç.’yi çocukken “başlık parası karşılığında sattığı” 

ifadeleri kullanıldı. 

361. 12 Haziran 2020’de Bolu’da eşi ve eşinin kardeşi olan kadınla tartışan 

erkek, iki kadını darp ettiği iddiasıyla çevredeki diğer erkekler tarafından 

darp edildi. Polis ekipleri kadınları ve erkeği emniyet müdürlüğüne 

götürdü. Kadınlar şikâyetçi olmadı. 

362. 12 Haziran 2020’de Sakarya’da H.K. isimli erkek, eşi F.K.’yi darp ve tehdit 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, uzaklaştırma kararı çıkarmak için başvuru yaptı. 

363. 12 Haziran 2020’de Kocaeli’nde engelli D.E. (43) isimli kadın, eşi T.E.’nin ve 

ailesinin kendisini evlendiğinden beri sürekli tehdit ettiğini ve kendisine 

şiddet uyguladığını söyleyerek şikâyetçi oldu. 

364. 12 Haziran 2020’de Adana’da bir erkek, 19 yaşındaki bir kadına evine zorla 

girerek tecavüz girişiminde bulundu. Kadın yardım isteyince çevredekiler 

erkeği evden çıkartarak darp etti. 

365. 12 Haziran 2020’de Gaziantep’te işitme ve konuşma engelli B.T. adlı kadına 

bir polis tarafından taciz mesajları atıldı. 

366. 13 Haziran 2020’de Dersim’de kimliği belirlenmemiş kişiler bir kadını zorla 

arabaya bindirdi ve darp etti. Kadının eşinin de kendisine şiddet gösterdiği 

açıklandı. Olayla ilgili bir erkek gözaltına alındı, kadın korumaya alındı. 
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367. 13 Haziran 2020’de Samsun’da İ.G. isimli erkek, kendisini hastaneye 

götüren sağlık personeli kadına ambulansın içinde cinsel tacizde bulundu. 

İ.G. önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. 

368. 14 Haziran 2020’de Sakarya’da İ.B. isimli erkek, eşi H.Y.B.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi olmadı. 

369. 14 Haziran 2020’de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel 

Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi 

paylaşımda bulunan zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Başlatılan 

soruşturmada M.V.’nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği 

belirtildi. 

370. 14 Haziran 2020’de Ağrı’da İ.T. (40) isimli erkek N.D. (85) isimli kadına 

cinsel tacizde bulundu, kadını merdivenlerden iterek ayağını kırmasına 

sebep oldu. Polis erkeği gözaltına aldı. Erkeğin S.K. (15) isimli bir oğlan 

çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu açıklandı. Erkeğin hırsızlık ve 

uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden 2 ay önce tahliye 

olduğu açıklandı. 

371. 15 Haziran 2020’de Edirne’de E.T. isimli erkek, eşi N.T.’yi darp etti. E.T. 

sonra kadının annesini de darp etti. E.T. hakkında işlem başlatıldı. 

372. 15 Haziran 2020’de Muğla’da bir erkek arabanın içinde bir kadını darp etti. 

Yasal süreç basına yansımadı. 

373. 15 Haziran 2020’de Manisa’da bir erkek, hastanede asansörde 22 yaşındaki 

kadını taciz etti. Kadın polise giderek şikâyetçi oldu. Erkek ifade vermesi 

için emniyete götürüldü. 

374. 15 Haziran 2020’de Burdur’da 2019’da kadın öğrenci G.’ye cinsel saldırı ve 

tacizde bulunan araştırma görevlisi M.Ö.T., tutuksuz yargılandığı dava 

sürerken kadını taciz etmeye devam etti. 

375. 16 Haziran 2020’de Bursa’da S.A. isimli erkek eski eşi Ş.A.’yı arabayla takip 

etti, kadının arabasında başka biri olduğu için arabaya ateş açtı, kadının 

kaza yapmasına sebep oldu. S.A. olay yerinden kaçtı. Ş.A. ve aracında 

bulunan Ş.D. isimli erkek gözaltına alındı. Polis S.A.’yı yakalamak için 

çalışma başlattı. 

376. 16 Haziran 2020’de İstanbul’da E.D. isimli erkek, eşi C.D.’yi tehdit etti. Erkek 

5 Mayıs’ta tabancayla kadının evine girdi ve babasını darp etti. Gözaltına 

alındıktan 35 gün sonra serbest bırakılan C.D., uzaklaştırma kararına 

rağmen sürekli kadının evine gitti. 

377. 16 Haziran 2020’de İstanbul’da H.A. isimli kadın evine giden, onu takip ve 

tehdit eden erkek hakkında şikâyetçi oldu. Erkek psikolojik rahatsızlığı 

olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Önceden erkek hakkında “tehdit ve 

kişilerin huzurunu bozma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle 

dava açılmıştı. 

378. 17 Haziran 2020’de Sakarya’da A.O.P. isimli erkek, akrabası olan E.K. isimli 

kadına tecavüz etti. Erkek hakkında “cinsel istismar ve tehdit” suçlarından 

soruşturma başlatıldı. Kadın şikâyetçi olmadı. 
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379. 17 Haziran 2020’de İstanbul’da M.U. isimli erkek, kardeşi A.U.’yu darp etti. 

Kadın abisinin kendisini annelerinin malvarlığı nedeniyle tartıştıkları için 

darp ettiğini söyledi. Kadın 3 gün hastanede kaldı, 10 günlük rapor aldı. 29 

Mayıs’ta yaşanan olay basına 17 Haziran’da yansıdı. 

380. 17 Haziran 2020’de Ordu’da M.T. (70) isimli erkek arazi anlaşmazlığı 

nedeniyle tartıştığı yengesi S.T.’yi (66) başına baltayla vurarak yaraladı ve 

kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek 

jandarma tarafından gözaltına alındı, ertesi gün tutuklandı. 

381. 18 Haziran 2020’de İstanbul Bağcılar'da yaşayan Vesile U., kendisini 

öldürmeye çalışan evli olduğu Ercan U. dan kurtulmak için birinci kattaki 

evlerinin penceresinden atladı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan kadın 

hastaneye kaldırıldı.  

382. 18 Haziran 2020’de Tokat’ta S.Ö. isimli erkek ve yanındaki bir grup erkek, 

K.Y. isimli kadını ve iki oğlunu evinin önünde darp etti. Erkeğin kadını 

sistematik olarak taciz ettiği iddia edildi. 

383. 18 Haziran 2020’de Edirne’de T.M. isimli erkek, eşi Z.M.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

384. 18 Haziran 2020’de Edirne’de H.İ. isimli erkek, eşi D.İ.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

385. 18 Haziran 2020’de Edirne’de H.K. isimli erkek, eşi H.K.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

386. 19 Haziran 2020’de Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde A.G. adlı erkek, bir 

süre önce ayrıldığı Feride S’yi öldürmeye çalıştı. Ağır yaralanan Feride S, 

ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye 

kaldırıldı. A.G., olay yerinden uzaklaştı. Erkek yakalanınca ifadesinde “Şaka 

yapmak istemiştim” dedi. 

387. 19 Haziran 2020’de İstanbul’da R.C. (46) isimli erkek, eşi N.C.’yi (46) 

kendisinden ayrılmak istediği için silahla vurarak yaraladı. Kadın öleceğini 

düşündüğü için zemine kanıyla kendisini vuranın R.C. olduğunu ve 

“kurtulduğunu” yazdı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan 

erkek gözaltına alındı. Erkeğin evlilikleri boyunca kadına sistematik şiddet 

uyguladığı açıklandı. 

388. 19 Haziran 2020’de Kayseri’de A.G. isimli erkek evde tartıştığı eşi P.G.’yi 

(39) av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. P.G. hastaneye kaldırıldı, polis olay 

yerinden kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

389. 19 Haziran 2020’de İstanbul’da E.U. isimli erkek eşi V.U.’yu darp etti ve 

kadının kendisinden kaçmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden 

atlamasına sebep oldu. Kadının ayağı kırıldı. Erkeğin psikotik bozukluğu 

olduğu iddia edildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

390. 19 Haziran 2020’de Adana’da M.K. (35) isimli erkek, Kırgızistan vatandaşı 

eşi V.K.’yi (32) kendisinden boşanmak istediği için gizlice evine girerek darp 

etti, M.K. de V.K. de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. M.K. hastanede öldü, 

V.K. erkeği öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. 
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391. 20 Haziran 2020’de Uşak’ta İ.Y. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu 

F.Y.’yi (35) evine giderek darp etti, bıçakla dört çocuğunun önünde yaraladı. 

İ.Y.’nin göğüs, kalça ve bilek bölgelerinden yaraladığı kadın hastaneye 

kaldırıldı. Olay yerinden kaçan erkek aynı gün yakalanarak gözaltına alındı, 

ertesi gün tutuklandı. F.Y. “Önceleri de bana şiddet uyguladığı için yanımda 

biber gazı taşıyordum. Bana saldırınca ben de biber gazıyla karşılık verdim. 

Eğer biber gazıyla müdahale etmeseydim, beni orada öldürecekti” dedi. 

392. 21 Haziran 2020’de Kocaeli’nde G.D. isimli erkek, abisinin eşi M.D.’yi 

tabancayla vurarak yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı, M.D. hastaneye 

kaldırıldı, polis G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

393. 22 Haziran 2020’de İzmir’de R.K. (39) sevgilisi G.Y.’yi (37) tabancayla ateş 

ederek öldürmeye çalıştı. Kadınla tartışmasının içeriği basına yansımayan 

erkek, olay yeri yakınındaki bir kazaya müdahale eden trafik polisleri 

tarafından durduruldu, gözaltına alındı. Erkek işlemlerinin ardından 

tutuklandı. 

394. 23 Haziran 2020’de İzmir’de S.Y. (29), tartıştığı eşi C.Y.’yi (20) evde bıçakla 

rehin aldı. S.Y. iki saat sonra jandarmanın ikna etmesi sonucu kadını serbest 

bıraktı ve gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. 

395. 23 Haziran 2020’de İzmir’de İ. (53) isimli kadın ve kızı Z. (21), İ.’nin oğlu, 

Z.’nin kardeşi olan B. (23) isimli erkek hakkında şikâyetçi oldu. Kadınlar 

erkeğin madde bağımlısı olduğunu, kendilerine fiziksel ve psikolojik şiddet 

uyguladığını ve kendilerini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

396. 23 Haziran 2020’de Kırklareli’nde bir hastanede erkek başhekim A.Ç., aynı 

hastanedeki doktor kadını ilaç ve alkolle bayıltarak cinsel istismarda 

bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 30 Mayıs’ta gerçekleşen olay basına 23 

Haziran’da yansıdı. 

397. 24 Haziran 2020’de Bolu’da G.A. isimli erkek sokakta yürüyen C.H. isimli 

kadına cinsel tacizde bulundu, kaçtı. Yakalanınca gözaltına alındı. 

398. 24 Haziran 2020’de Adana’da bir erkek sokakta yürüyen kadınlara sözlü 

tacizde bulundu. Şikâyetçi olan kişiler polisin işlem yapmadığını söyledi. 

399. 26 Haziran 2020’de Niğde’de S.A. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu 

H.A. isimli erkeğin kendisini darp ve taciz ettiğini açıkladı. Mahkemenin 

uzaklaştırma kararını üç kez ihlal eden erkek gözaltına alındı. 

400. 26 Haziran 2020’de İstanbul’da psikolojik danışman Y.M., danışanının 

babası olan S.Ü. isimli erkek ve karısı S.Ü. hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı 

aldırdı. Erkeğin kendisini darp ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını 

söyledi. 

401. 28 Haziran 2020’de Zonguldak’ta Ş.T. isimli erkek, eşi S.T.’yi darp etti. Kadın 

babasının evine gitti, Ş.T. kadının babasının köyüne gitti ve yolda çevresine 

ateş açtı. Jandarma Ş.T.’yi gözaltına aldı, tutukladı. 

402. 28 Haziran 2020’de Kayseri’de Y.K. (39) isimli erkek, kendisine boşanma 

davası açan eski eşi H.K.’yi (30) ölümle tehdit etti. H.K., Y.K.’den kendisine 

sistematik şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği için ayrılmıştı. Kadın erkeğin 
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şiddet uygulamaya devam ettiğini, evliliklerinin başında 14 yaşında bir kız 

çocuğuna da tecavüz ettiğini söyledi. 

403. 29 Haziran 2020’de Maraş’ta K.B. (63) isimli erkek, karşı komşuları H.K. 

(56) isimli kadın ve eşi N.K.’ye (60) satırla saldırdı. Yaralanan H.K. ve N.K. 

hastaneye kaldırıldı. 

404. 29 Haziran 2020’de Kayseri’de A.E. (48) isimli erkek kıskançlık nedeniyle 

tartıştığı G.A.’yı (47) darp etti ve bıçakladı. Kadın kaçarak markete girdi, 

peşinden koşan A.E. olayı gören ve kendisini durdurmaya çalışan market 

çalışanı M.A. isimli erkeği de sırtından ve kolundan yaraladı. A.E. olay 

yerinde gözaltına alındı. 

405. 29 Haziran 2020’de Nevşehir’de F.Y. isimli erkek, eşi P.Y.’yi darp etti ve 

bıçaklayarak yaraladı. F.Y. gözaltına alındı. 

406. 29 Haziran 2020’de Bolu’da kimliği belirlenmemiş dört erkek S.G. (87) 

isimli kadını darp etti ve kadına tecavüz etti. Erkeklerin ağır yaraladığı 

kadın hastaneye kaldırıldı. 

407. 30 Haziran 2020’de Mersin’de D.G. (29) isimli kadın eşinin kendisine 

sistematik şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini ve iki çocuğunu 

görmesini engellediğini söyleyerek yardım talep etti. Erkek baldızını da 

tehdit etti. 

408. 30 Haziran 2020’de Adana’da zorla evlendirildiğini söyleyip polisi arayan 

22 yaşındaki C.B. polis merkezine götürüldü. 

409. 1 Temmuz 2020’de İstanbul’da M.Y. isimli erkek, çocuklarını icra yoluyla 

kendisinden almaya gelen eski eşi F.Y.’yi silahla vurdu, vücudunun 4-5 

yerinden yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek olay yerinden kaçtı. 

410. 1 Temmuz 2020’de Batman’da K.Ç. isimli erkek, babasının evine gittiği için 

eşi B.Ç.’yi, babası M.A.’yı ve erkek kardeşi K.A.’yı bıçakla yaraladı. Jandarma 

K.Ç.’yi gözaltına aldı. B.Ç., M.A. ve K.A. hastaneye kaldırıldı. 

411. 1 Temmuz 2020’de İstanbul’da D.B. isimli kadın, sevgilisi O.G. isimli 

oyuncunun 13 Haziran tarihinde kendisini darp ettiğini, bayıldıktan sonra 

darp etmeye devam ettiğini açıkladı. O.G.’nin bir saatten uzun süre fiziksel 

şiddet gösterdiğini, evden çıkmasını engellediğini söyleyen D.B. darp raporu 

aldı ve şikâyetçi oldu. 

412. 1 Temmuz 2020’de Edirne’de O.A. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi S.A.’yı 

darp etti, av tüfeğiyle tehdit etti, yatak odasına kilitledi. Kadın şikâyetçi 

oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

413. 3 Temmuz 2020’de İstanbul’da B.B. isimli kadın, sokakta cinsel tacize 

uğradığını açıkladı. Önceden yaşanan olay kadın açıklama yaptığı için 3 

Temmuz’da basına yansıdı. 

414. 4 Temmuz 2020’de Samsun’da M.A.Ç. (22) isimli erkek, kardeşi Z.A.’yı (19) 

silahla ateş ederek yaraladı. M.A.Ç. 2,5 ay önce de kadını kafasına tüfek 

dayayarak tehdit etmişti, erkek hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı 

verilmişti. 



114 
 

415. 4 Temmuz 2020’de Kütahya’da M.H.K. isimli erkek evde eşi K.K.’yi darp etti 

ve kendini eve kilitledi. Komşuların çağırdığı polis kapıyı çilingir ile 

açtırarak erkeği gözaltına aldı. Kadın ambulansta tedavi edildikten sonra 

verdiği ifadede erkeğin kendisine her gün şiddet uyguladığını söyleyerek 

şikâyetçi oldu. 

416. 4 Temmuz 2020’de İstanbul’da M.İ. isimli erkek T.C. isimli kadını “Benim 

olmazsam seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim” diyerek 

tehdit etti, kadını takip etti, evini gözetledi. 

417. 5 Temmuz 2020’de İstanbul’da B.A. isimli erkek, parkta eski eşi İ.E.’yi 

kendisiyle barışmak istemediği için silahla vurdu. Erkeğin yaraladığı kadın 

hastaneye kaldırıldı. B.Ö. ise aynı tabancayla kendi başına ateş ederek 

intihar etti. 

418. 5 Temmuz 2020’de Kocaeli’nde K.B. isimli erkek ayrı yaşadığı eşi S.Ç.’yi (25) 

pompalı tüfekle vurdu, olay yerinden kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve 

tedaviye alındı. 

419. 5 Temmuz 2020’de Balıkesir’de uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi 

Ö.Ş.’nin evinde yangın çıkardığı gerekçesiyle E.Y. isimli erkek hakkında 

çalışma başlatıldı. 

420. 5 Temmuz 2020’de İstanbul’da E.A. isimli gazeteci kadın, geçmişte çalıştığı 

gazetede genel yayın yönetmeninin kendisini taciz ettiğini açıkladı. 

421. 6 Temmuz 2020’de İstanbul’da bir erkek, tartıştığı sevgilisini sokakta 

karakolun önünde silahla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, 

erkek polis tarafından gözaltına alındı. 

422. 6 Temmuz 2020’de İstanbul’da Y.G. (30) isimli erkek, eski sevgilisi olan N.Y. 

isimli kadının yolunu kesti, arabasının camını kırdı ve kadını darp etti. 

Kadın erkeğin kendisini ondan ayrıldığı için darp ettiğini, önceden de şiddet 

uyguladığını açıkladı. Y.G. hakkında önceden uzaklaştırma kararı verildiği, 

eski karısına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 

423. 6 Temmuz 2020’de Aydın’da Ü.G.A. isimli kadın, eşi A.A.’nın kendisini evde 

darp ettiğini söyleyerek polise başvurdu. Erkek ifade verdi, olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. 

424. 6 Temmuz 2020’de İstanbul’da A.Ü. isimli erkek, komşusu olan Ş.T. isimli 

kadını taciz etti. Kadın erkekten kendisini takip ettiğini söyleyerek şikâyetçi 

oldu. A.Ü. hakkında 2 ay süreli uzaklaştırma kararı verildi. 

425. 6 Temmuz 2020’de İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 

08.30 sıralarında sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve bir erkek 

arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi 

üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine 

ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti.  Olay 

yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Erkek, Beyoğlu İlçe Emniyet 

Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına 

alındı.  
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426. 6 Temmuz 2020’de Basında yer alan habere göre, spor spikeri Şansın 

Tokyay (33), belirli aralıklarla kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla alt 

komşusu makine mühendisi Abdurrahman Ü.’den (47) hem şikâyetçi oldu 

hem de korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne 

başvurarak alt komşusu Abdurrahman Ü. hakkında korunma isteyip 

‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlamasıyla şikâyetçi olan Şansın 

Tokyay, dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Beşiktaş’taki evimin 

çevresinde arabamı park ettiğimde alt komşum Abdurrahman Ü. arabanın 

başında beklemekte ve apartmana kadar beni takip edip gereksiz sorular 

sormaktadır. En son 11 Mart 2020’de gece yarısı yine arabamı park ettim. 

Bunu gören alt komşum Abdurrahman Ü., arabanın yanına gelerek 

arabadan inmemi bekledi. Defalarca kendisine beni neden takip ettiğini ve 

polise gidip şikâyetçi olacağımı söyledim. Abdurrahman Ü. de bana ‘Bir şey 

ispat edemezsin, ben sana sapıkça bir şey söylemedim’ diye cevap verdi. 

427. 7 Temmuz 2020’de İstanbul’da E.F. isimli erkek, seks işçisi O.A.’yı parasını 

gasp ettikten ve ona hakaret ettikten sonra tabancayla bacağından vurarak 

yaraladı. Erkek tutuklandı. 

428. 7 Temmuz 2020’de Antalya’da sosyal medyada A. kullanıcı ismini kullanan 

kadın kimliğini bilmediği bir erkeğin kendisini telefonla üzerinden tecavüz 

ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Kadın savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini açıkladı. 

429. 8 Temmuz 2020’de İzmir’de S.K. isimli kadın, 2 yıl önce boşanma davası 

açtığı, hâlâ boşanamadığı eşi A.K. hakkında şikâyetçi oldu. Erkeğin kadını 

sürekli tehdit ettiği, kadının can güvenliği için sık sık adres değiştirdiği 

açıklandı. Kadın kocasının mahkemede “Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan 

pişmanım” dediğini, bu yüzden mahkemenin onları boşamadığını söyledi. 

430. 8 Temmuz 2020’de İstanbul’da B.Y. isimli kadın, müzisyen sevgilisi Ö.A.’nın 

kendisini darp ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu 1. Aile 

Mahkemesi 4 aylık koruma kararı verdi. 

431. 8 Temmuz 2020’de Sakarya’da ismi basına yansımayan bir erkek, evde 

karısını darp etti, kendisini engellemeye çalışan kızını bıçaklayarak 

yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı. 

432. 8 Temmuz 2020’de Samsun’da F.G. (29) isimli erkek, annesi M.G.’yi (53) 

iterek ayağını kırdı, ablası S.A.’yı (31) darp etti. M.G. ve S.A., F.G. hakkında 

şikâyetçi oldu. Evde kavga ettiği kadınları darp eden erkek gözaltına alındı. 

433. 8 Temmuz 2020’de Edirne’de İ.U. isimli erkek, evde eşi H.U.’yu darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

434. 8 Temmuz 2020’de İstanbul’da İ.K. isimli kadın, çalıştığı Sol Parti’de bir 

parti yetkilisinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Partinin 

cinsel saldırıyı sakladığını, partili bazı erkeklerin başka kadınlara da cinsel 

saldırıda bulunduğunu, kadınların korktuğu için konuşamadığını söyledi. 
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435. 9 Temmuz 2020’de Yalova’da H.A. (60) isimli erkek, B.N.A. (20) isimli 

tanımadığı kadını şort giydiği için sokakta darp etti. Gözaltına alınan erkek 

adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kadın şikâyetçi oldu. 

436. 9 Temmuz 2020’de İstanbul’da J.Ç. isimli kadın, eşi T.Ç.’nin kendisine 31 

yıldır sistematik şiddet uyguladığını açıkladı. 20 gün sonra da erkeğin 

ailesinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. 

437. 9 Temmuz 2020’de İstanbul’da Özbekistan vatandaşı erkek, Özbekistan 

vatandaşı sevgilisine sistematik şiddet uyguladı. Kadın erkeğin pasaportunu 

aldığını ve Özbekistan’a dönmesini engellediğini söyledi. 9 Temmuz’da da 

sokakta şiddet uyguladı, kadının kaçarak girdiği spor salonunda antrenör 

olarak çalışan erkek, kadını darp etmeye çalışan erkeği durdurdu. 

438. 10 Temmuz 2020’de Kocaeli’nde Y.Ş. isimli erkek ve H.Ş. isimli oğlu, 5 yıl 

önce kızının H.Ş. ile evlenmesini istemediği için G.D. isimli kadını darp etti, 

kolunu ve burnunu kırdı. Erkekler ifadeleri alındıktan sonra serbest 

bırakıldı. G.D. erkeklerin kendini önceden de tehdit ettiğini, hakaret ettiğini, 

kardeşi olan başka bir kadını da darp ettiklerini, dava açıldığını ama 

erkeklerin serbest bırakıldığını söyledi. 

439. 12 Temmuz 2020’de İzmir’de kimliği belirlenmemiş bir kişi Dilek Y.’yi (43) 

evinde bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılan kadın hastanede hayatını 

kaybetti. Olay yerinden kaçan failin kimliğinin belirlenmesi için çalışma 

başlatıldı. 

440. 12 Temmuz 2020’de Antep’te S.Y. isimli kadın eşinin kendisine sistematik 

şiddet uyguladığını söyleyerek polise başvurdu. 

441. 12 Temmuz 2020’de İstanbul’da S.O. (27) isimli erkek, metrobüste N.C. 

isimli polis memuru kadını taciz etti. Erkek hakkında “basit cinsel saldırı” 

suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

442. 13 Temmuz 2020’de Basında yer alan habere göre, Mersin’de esnaflık 

yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 

2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., 

boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet 

uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra 

harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı 

kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa 

suç duyurusunda bulundu. 

443. 13 Temmuz 2020’de K.Ö. isimli erkek sosyal medya üzerinden ve telefonla 

şarkıcı İ.S.’yi taciz etti. İ.D. şikâyetçi oldu, mahkeme erkeğe 2 ay süreli 

uzaklaştırma kararı verdi. 

444. 14 Temmuz 2020’de İnegöl’de ismi basına yansımayan bir erkek, eşi K.S.’yi 

(30) bıçakladı. Konusu basına yansımayan kavgada kadını yaralayan erkek 

olay yerinden kaçtı. 

445. 14 Temmuz 2020’de Basında yer alan habere göre, 7 Temmuz günü 

Yalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini 

tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına 
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alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan 

Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, 

üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, 

kurtuldum” dedi. 

446. 15 Temmuz 2020’de Aksaray’da İ.D. (32) isimli erkek, annesi G.D.’yi (63) 

darp etti. Mahallede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 

erkeği gözaltına aldı. Kadın şikâyetçi oldu. 

447. 15 Temmuz 2020’de İstanbul Üniversitesi’nde erkek profesör N.K., yüksek 

lisans öğrencisi C.A. isimli kadını sistematik olarak taciz etti. Erkeğin görev 

yaptığı bölüm erkek hakkında idari ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. 

448. 16 Temmuz 2020’de 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. 

Nazımiye eski kaymakamı C.K.K.'nin 3 koruma polisi ve ilçede görev yapan 

imam A.Y.'nin olduğu görüntüler, A. isimli koruma polisinin sosyal medya 

hesabından paylaşılmıştı. Birkaç ay önce çekildiği anlaşılan görüntülerde iki 

polis ve imam A.Y.'nin bir masa etrafında oyun oynadığı görülürken, A. 

isimli koruma polisi ise o anları kayıt altına aldı. Videoda, A. isimli koruma 

polisinin masadakilere "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diye 

sorduğu, masadakilerin ise, "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", 

"Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüntülere yansıdı. Ardından A. 

isimli polis ise, yansıyan görüntülerde "Ben de Nazımiye diyorum. 

Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" diyordu. 

449. 16 Temmuz 2020’de Urfa’da bir erkek dini nikahlı eşi Z.T.’yi darp etti. 

Erkeğin evine giderek kadına ait eşyaları almaya çalıştığı, kadın vermeyince 

kavga ettikleri ve erkeğin kadını darp ettiği iddia edildi. Z.Y. hastaneye 

kaldırıldı. 

450. 16 Temmuz 2020’de Muş’ta milletvekili M.I. eşi E.I.’ya şiddet uyguladı ve 

hastaneye gitmesine izin vermedi. M.I. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. 

Darp raporu verilen E.I. sonra ifadesini değiştirerek kafasını dolaba 

çarptığını söyledi. M.I.’nın partisi HDP, ihraç talebiyle soruşturma başlattı, 

erkeğe 2 yıl süreli uzaklaştırma verdi. M.I. 13 gün sonra özür diledi. 

451. 16 Temmuz 2020’de Aksaray’da A.S. (33) isimli kadın kendisine şiddet 

uyguladığı, babası önceki eşinden olan 14 yaşındaki kızı E.Ç.’ye de cinsel 

istismarda bulunduğu iddiasıyla eşi C.E.S. hakkında şikâyette bulundu. Kızı 

ile koruma altına alınarak başka bir ilde yurda yerleştirilen A.S., 9 ay 

geçmesine rağmen erkek hakkında adli kontrol ya da tutuklama tedbiri 

uygulanmadığını ve dava açılmadığını söyledi. Sığınma evinden çektiği 

videoyu avukatına gönderen A.S., “Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce 

davanın açılmasını istiyorum” dedi. 
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452. 16 Temmuz 2020’de Edirne’de A.K. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi M.K.’yi 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, tedbir kararı uygulandı. 

453. 16 Temmuz 2020’de Bursa’da 78 ve 80 yaşındaki iki kadına cinsel saldırıda 

bulunan İ.K. (31) isimli erkek tutuklandı. 

454. 17 Temmuz 2020’de Dersim’in merkez Moğultay Mahallesi’nde haber takibi 

yapan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ayşe Sürme ve Jinnews muhabiri 

Öznur Değer, bir grubun saldırısına uğradı. Gece saat 01.00 sıralarında bir 

kadının çığlıklarının duyulması üzerine olay yerine giderek çekim yapmak 

isteyen Sürme ve Değer, aile kavgasına karışan grubun saldırısına maruz 

kaldı. Gazetecileri darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunan aile fertleri, 

“Videoyu sileceksiniz” diyerek gazeteci Değer’in telefonuna el koydu. 

Gazetecilerin araya girmesiyle olay durulurken, Değer’in telefonu da yine 

gazetecilerin talebi üzerine kendisine iade edildi. 

455. 17 Temmuz 2020’de İzmir’de E.B. isimli erkek, sokakta tartıştığı eşi M.B.’yi 

boğazından bıçakladı. Erkek olay sırasında kendisini durdurmaya çalışan 

kendi erkek kardeşi A.B.’yi de bacağından bıçakladı. E.B. gözaltına alındı, 

M.B. ve A.B. hastaneye kaldırıldı. 

456. 17 Temmuz 2020’de Muğla’da bir erkek tanımadığı S.P. isimli kadının evine 

zorla girdi, kadını demir levyeyle darp etti ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye 

kaldırılan kadın erkek hakkında şikâyetçi oldu. Polis erkeği yakaladı, erkek 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

457. 17 Temmuz 2020’de Sakarya’da E.K. isimli erkek, sevgilisi olan İ.S. (19) 

isimli kadına uyuşturucu madde içirdi, kadını darp etti, ona tecavüz etmeye 

çalıştı ve baygın halde yol kenarına bıraktı. Hastaneye kaldırılan kadın 

E.K.’den şikâyetçi oldu. Olay yerinden kaçan E.K. ifadesinde “Kıskançlıktan 

yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok 

seviyorum” dedi, erkek tutuklandı. 

458. 18 Temmuz 2020’de Edirne’de dini nikahlı eşi S.O.’yu darp eden erkek 

gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

459. 18 Temmuz 2020’de Edirne’de A.K. isimli erkek eşi M.K.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, tedbir kararı uygulandı. 

460. 18 Temmuz 2020’de Mardin’de D.K. isimli kadın, HDP milletvekili T.Ç.’nin 

kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Olay 2018'de gerçekleşti. T.Ç. 

partisinden istifa etti. Suçlamaları kabul etmedi.  

461. 19 Temmuz 2020’de S.A. isimli kadın sosyal medyada eşi D.Ç.’nin kendisini 

darp ettiğini söyleyerek yardım istedi. Kadın can güvenliğinin tehlikede 

olduğunu, E. isimli erkeğin eşine yardım ettiğini söyledi. Olayın hangi ilde 

olduğu ve adli süreç basına yansımadı. 

462. 20 Temmuz 2020’de Ü.M. (44) isimli erkek, imam nikahlı eşi N.K.’yi (31) 23 

Nisan 2019’da bıçaklayarak öldürme teşebbüsünde bulundu, hakkında 

“kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açılınca kadını tehdit ederek 

şikâyetini geri çekmeye zorladı. Ü.M. tahliye edilince kadına ve çocuklarına 

sistematik şiddet uygulamaya başladı. 
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463. 20 Temmuz 2020’de İstanbul’da Türkiye vatandaşı olmayan iki erkek, 

“arkadaşları” olduğu iddia edilen bir kadını darp etti. Erkekler gözaltına 

alındı. 

464. 20 Temmuz 2020’de Van’da bir erkek, eşini bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin 

kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. 

465. 20 Temmuz 2020’de Bursa’da R.A. (30) isimli erkek eşi G.A.’yı (28) pompalı 

tüfekle vurarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. R.A. 7 yaşındaki 

oğlunun şeker hastalığı için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine 

giderek merkezin sahibi E.M.G. isimli erkeği ve babası M.G.’yi öldürdü. 

Merkezde çalışan A.Y. isimli kadını yaraladı. R.A.’nın eşinin E.M.G. ile ilişkisi 

olduğundan şüphelendiği için iki kişiye saldırdığı iddia edildi. R.A. intihar 

etti. 

466. 20 Temmuz 2020’de İstanbul’da B.G. isimli kadın, oyuncu olan kocası 

B.E.P.’den boşanırken erkeğin kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet 

uyguladığını söyledi. 

467. 21 Temmuz 2020’de İstanbul’da A.A. isimli erkek, çalıştığı marketin 

önünden geçen trans kadın G.’yi darp etti. A.A.’nın önceki hafta bir LGBTİ+ 

aktivistini de tehdit ettiği açıklandı. 

468. 21 Temmuz 2020’de Erzurum’da bir erkek sokakta sevgilisi olduğu iddia 

edilen bir kadını darp etti, boğazını sıktı, öldürmekle tehdit etti. Erkek 

gözaltına alındı, “konutunu terk etmeme” koşuluyla serbest bırakıldı. 

469. 21 Temmuz 2020’de İzmir’de F.K. isimli erkek bıçakla sokakta yürüyen D.G. 

isimli kadına saldırdı ve kadına tecavüz etmeye çalıştı. Kadını bıçaklayarak 

kolundan yaraladı. Kadın çığlık atınca olay yerine gelen güvenlik görevlisini 

görünce kaçtı. Dört gün sonra yakalanan F.K.’nin cinsel saldırı suçundan 

cezaevinde bulunduğu, izinli olarak çıktığı açıklandı. 

470. 22 Temmuz 2020’de Muğla Bodrum’da yaşayan Tuğçe Ç.’nin şikayeti 

üzerine, bir buçuk yıldır kendisini taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu 

gözaltına alındı. Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Tuğçe Ç. 

(21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile bir buçuk yıldır Nurettin 

Şeyhmusoğlu (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa 

çıkamadığını belirtmişti. 

471. 22 Temmuz 2020’de Balıkesir’de N.D. isimli erkek estetik uzmanı, 

estetiysen sevgilisi Y.U.’yu darp etti. Y.U. erkeğin kendisini tehdit ettiğini, 

kendisini 2 yaşındaki kızlarının önünde darp ettiğini, sonra çocuğa da 

şiddet uyguladığını söyledi. Erkek birden fazla darp raporu olan kadının 

kendisinden para almak için yalan söylediğini iddia etti. N.D. hakkında 

uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi. 

472. 22 Temmuz 2020’de Edirne’de U.A. isimli erkek, evde eşi H.A.’yı darp etti. 

Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

473. 22 Temmuz 2020’de İstanbul’da T.K. isimli erkek, eski eşi R.K.’yi darp ve 

tehdit etti. Kadın suç duyurusunda bulundu. T.K.. ertesi gün gözaltına alındı. 
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474. 22 Temmuz 2020’de Van’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde çalışan iki 

güvenlik görevlisi mülteci kadın Z.N.’ye cinsel saldırıda bulundu. 

475. 22 Temmuz 2020’de İstanbul’da M.Ç. isimli erkek, eşi Z.Ç.’yi darp etti, 

kafasını defalarca duvara vurdu, kaburgalarını kırdı. M.Ç. hakkında 

uzaklaştırma kararı verildi. Kadın erkeğe boşanma davası açarak 

çocuklarının velayetini istedi. Z.Ç., kocasının kendisine önceden de çok kez 

şiddet uyguladığını söyledi. 

476. 22 Temmuz 2020’de Bursa’da metroda bir erkek kadınların fotoğraflarını 

çekti. Diğer yolcular erkeği darp etti. 

477. 23 Temmuz 2020’de AKP Van Erciş ilçesi Kadın Kolları, ilçe başkanı ve 

yönetim kurulu üyelerinin psikolojik baskı, rencide edici davranış ve 

aşağılayıcı tavırlarından dolayı topluca istifa etti. 18 üyeden oluşan kadın 

kolları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine 

yönelik şiddet uyguladığını ve buna daha fazla dayanamadıklarını anlattı. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “AK Parti Erciş Kadın Kolları 

Yönetim kurulu üyeleri olarak, yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam 

ve bilgi işleme bakan Yunus Şahin’in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın 

kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından 

dolayı kendi irademizle yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış 

bulunmaktayız." 

478. 24 Temmuz 2020’de İstanbul’da valilik metro seferlerini durdurduğu için 

Ayasofya’ya namaz kılmaya gitmek isteyen bir grup erkek, metroda 

makinist olarak çalışan kadına linç girişiminde bulundu. 

479. 24 Temmuz 2020’de Trabzon’da S.D. isimli erkek, annesi H.D.’yi (87) darp 

etti. Oğlunun kendisini evden attığını söyleyen H.D. şikâyetçi oldu, S.D.’ye 10 

gün uzaklaştırma kararı verildi. 

480. 25 Temmuz 2020’de Düzce’de kimliği belirlenmemiş bir kişi parkta oturan 

M.D. (65) isimli kadını silahla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

Soruşturma başlatıldı. 

481. 25 Temmuz 2020’de Tekirdağ’da F.K. isimli erkek, sokakta eşi K.Ş.’yi darp 

etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, F.K.’yi gözaltına aldı. 

Erkeğe 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. 

482. 25 Temmuz 2020’de Antalya’da E.Ü. isimli erkek, eşi G.Ü.’yü balkonda darp 

etti ve kesici aletle yaraladı. Müdahale etmeye çalışan komşularına “Size ne? 

Benim karım” dediği iddia edildi. Komşuların ihbarı üzerine ifadesi alınan 

kadının şikâyetçi olmadığı aktarıldı. E.Ü. serbest bırakıldı. 

483. 25 Temmuz 2020’de İstanbul’da M.İ. isimli erkek, eve alkollü geldiği için 

çıkan tartışmada eşi S.Z.’yi (32) darp etti. Erkek hakkında “basit yaralama” 

suçundan iddianame düzenlendi. 

484. 25 Temmuz 2020’de İstanbul’da P.A. (29) isimli kadın, eşi C.A.’nın (36) 

kendisine sistematik olarak şiddet uyguladığını, son seferinde ise “ölüme 

terk ettiğini” söyledi. Kadın şikâyetçi oldu. 
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485. 25 Temmuz 2020’de Sosyal medyada bir erkek E.Ü. isimli gazeteciyi ölümle 

tehdit etti. 

486. 25 Temmuz 2020’de Adana’da belediye işçisi erkek, evine ilaçlama yapmak 

için gittiği kadını mesaj atarak taciz etti. 

487. 25 Temmuz 2020’de Van AKP Muradiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiçek 

Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Mehmet Nesim Yavrutürk'ten 

psikolojik baskı gördüklerini belirterek görevlerinden istifa etti. 

488. 26 Temmuz 2020’de İstanbul’da H.K. (28) isimli erkek, Türkiye vatandaşı 

olmayan sevgilisi M.Y.’yi kendisinden ayrıldığı için evde kilitledi, darp etti, 

kemerle boğazını sıkarak boğdu. Kadının pasaportuna da el koydu. Erkek 

hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “yaralama”, “tehdit”, 

“hareket” suçlarından 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

489. 26 Temmuz 2020’de İstanbul’da N.İ. isimli kadın, boşandığı erkeğin 

kendisini darp ettiğini söyledi. 

490. 26 Temmuz 2020’de Sakarya’da mağaza müdürü erkek, mağaza çalışanı T.S. 

isimli kadını mağazada yapılan bir işlem sırasında teknik bir aksaklık 

çıkmasını gerekçe ederek darp etti, kadının üstüne eşyalar fırlattı, kadına 

küfretti. T.S. şikâyetçi oldu. 

491. 26 Temmuz 2020’de Ankara’da bir erkek, araç paylaşım uygulaması 

aracılığıyla arabasına binen kadını taciz etti. 

492. 27 Temmuz 2020’de İzmir’de S.B. (30) isimli kadın, eşi C.B.’nin kendisine 

sistematik olarak şiddet uyguladığını açıkladı. C.B. bir yıl önce S.B.’yi 

üzerine kaynar su dökerek yaktı, erkek hakkında uzaklaştırma kararı 

verildi. C.B. kadını kendisinden ayrılmaması için tehdit etti. Kadını 

öldürmekle ve yaralamakla tehdit etmeye devam eden erkek geçen ay ise 

S.B.’nin boğazını sıktı. Olay S.B. açıklama yaptığı için 27 Temmuz’da basına 

yansıdı. 

493. 27 Temmuz 2020’de İstanbul’da A.K. isimli erkek, eşi Z.K.’ye sistematik 

şiddet uyguladı. Kadını darp ederek kara çarşaf giymeye ve kız çocuklarını 

kız çocuğu olduğu için ihmal etmeye zorladı. Veteriner olan A.K., kadın 

yaralanınca “erkek eli değmesin diye” hastaneye götürmedi ve kendisi dikiş 

attı. Z.K. şikâyetçi oldu, A.K. hakkında “yaralama”, “tehdit” suçlarından dava 

açıldı. 

494. 27 Temmuz 2020’de İstanbul’da A.G. isimli erkek, sevgilisi S.G.’yi darp etti. 

S.G. evden kaçarak sığınma evine gitti. A.G. kadının abisi Arkın G.’yi evine 

giderek öldürdü. A.G. ertesi gün gözaltına alındı. 

495. 27 Temmuz 2020’de Maraş’ta bir erkek, sokakta bir kadını darp etti ve 

başına vurarak bayılttı. 

496. 27 Temmuz 2020’de Sosyal medyada bir erkek, oyuncu S.G. isimli kadını 1,5 

yıl boyunca taciz etti ve kendisiyle görüşmezse “kaçırmakla” tehdit etti. 

497. 27 Temmuz 2020’de Tekirdağ’da B.A. isimli erkek, parkta E.Ö. isimli kadını 

taciz etti. Sonra kadını evine kadar takip etti ve cinsel saldırı girişiminde 
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bulundu. E.Ö. bağırınca evden çıkan abisi M.Ö. erkeği darp etti. Gözaltına 

alınan B.A. serbest bırakıldı. 

498. 27 Temmuz 2020’de Sinop’ta M.Ç. isimli erkek, S.Ü. isimli kadın ve üç kadın 

kuzeninin içinde olduğu arabanın önünü testi, kadınları taciz ve tehdit etti. 

S.Ü. jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. M.Ç. gözaltına alındı, ifadesinin 

ardından serbest bırakıldı. S.Ü. arkadan farklı bir araçla babası gelmese 

erkeğin kendisine tecavüz edeceğini söyledi. Basının ulaştığı Kaymakamlık 

yetkilisi “İhmal var mı yok mu, ben nereden bileyim” dedi. 

499. 27 Temmuz 2020’de İzmir’de bir erkek iki kadını sokakta taciz etti ve takip 

etti, çevredekiler erkeği darp etti. Gözaltına alınan erkek savcılık tarafından 

serbest bıraktı. 

500. 28 Temmuz 2020’de Samsun’da Y.K. isimli erkek, para isteyerek annesi ve 

kız kardeşini darp etti. Kadınların şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek 

tutuklandı. 

501. 28 Temmuz 2020’de İstanbul’da V.Y. (23) isimli erkek, yaşadığı binada 

asansör bekleyen komşusu İ.G. isimli kadına cinsel tacizde bulundu. Erkek 

hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

502. 28 Temmuz 2020’de Van’da H.T. (21) isimli kadın, B.D. isimli erkeğin 

kendisini 17 yaşından beri taciz ettiğini, cinsel taciz içeren mesajlar attığını, 

evden her çıktığında sözlü taciz ettiğini söyledi. Karakola şikâyette 

bulunduğunu, yetkililerin kendisine “Adam evden çıkarsa sen 

çıkmayacaksın” dediğini söyledi. Kadın sürekli taciz yüzünden iki kez 

intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyleyerek yardım talep etti. 

503. 28 Temmuz 2020’de İstanbul’da D.K. isimli kadın, O.T. isimli sevgilisi ve 

menajeri olan erkeğin kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet 

uyguladığını söyledi. Kadın şikâyetçi oldu. 

504. 28 Temmuz 2020’de Ankara’da F.A. isimli kadın, sevgilisi A.K.’nin kendisini 

kaçırdığını, 1,5 ay boyunca darp ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini açıkladı. 

F.A., A.K. hakkında işlem başlatılsa da ailesinde çok sayıda üst düzey 

bürokrat olduğu için can güvenliği olmadığını söyledi. 

505. 28 Temmuz 2020’de İzmir’de K.Ö. isimli erkek, Z.Ç. isimli kadını arabasını 

ofisinin önüne park ettiği için darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın 

erkekten şikâyetçi olurken, erkeğin de yola ittiği kadın hakkında şikâyette 

bulunduğu iddia edildi. 

506. 28 Temmuz 2020’de Adana’da S.G. isimli erkek, sevgilisi O.D.’yi aracında 

darp etti ve seyir halindeki otomobilden iterek yola attı. Kadın hastaneye 

kaldırıldı. O.D., S.G.’nin kendisini taciz ettiğini söyledi. S.G. gözaltına alındı. 

507. 28 Temmuz 2020’de Hatay’da H.B. isimli erkek, kızı G.B. ve eşi H.B.’yi darp 

etti. G.B., erkeğin annesine sistematik şiddet uyguladığını söyledi. Kadınlar 

darp raporu alarak şikâyetçi oldu. G.B. babasının kendisini ve annesini 

ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

508. 28 Temmuz 2020’de Bursa’da Y.E.Ç. (21) isimli erkek, yaralı taklidi yaparak 

yol sorduğu G.A. (20) isimli kadın kendisine yardım etmeye çalışırken 
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kadını kaçırdı, ölümle tehdit etti, kadına tecavüz etti ve delil kalmaması için 

banyoda zorla yıkadı. G.A., E.Ç.’nin gözaltına alındıktan sonra serbest 

bırakıldığını söyledi. Kadın sosyal medyada yardım çağrısında bulunduğu 

için 6 Kasım 2019’da yaşanan olay 29 Temmuz’da basına yansıdı. 

509. 29 Temmuz 2020’de bir gün boyunca Hüseyin Bengi eşi Hatice Bengi’ye 

şiddet uygulayıp öldü zannederek bıraktı. Bayram tatili gerekçesiyle erkek 

hakkında işlem yapılmadı. 

510. 30 Temmuz 2020’de edinilen bilgilere göre; Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 

yaşayan F.A., kente gelen A.K. tarafından 14 Mayıs’ta telefon üzerinden 

silahla tehdit edildi. F.A. bunun üzerine jandarma karakoluna giderek A.K. 

hakkında suç duyurusunda bulundu. F.A.’nın yaşadıklarını anlatması 

sonrası Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı A.K. hakkında "tehdit" suçlamasıyla 

soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.K. sonrasında 

serbest bırakıldı. Açılan soruşturma devam ederken, Dörtyol 2'nci Asliye 

Hukuk Mahkemesi A.K. hakkında önce iki aylık, sonrasında bir aylık 

uzaklaştırma kararı aldı. Yaşadıklarına dair konuşan F.A., pandemi 

sürecinde A.K. ile Ankara'da ailesinin evinde kaldığını belirterek, burada 

hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Yine bu sürede 

ölümle tehdit edildiğini aktaran F.A., ailesi üst düzey bürokrat olması 

nedeniyle A.K. hakkında bu süreçte şikayetçi olmadığını söyledi. F.A., 

şiddetin kampüs içerisinde devam etmesi üzerine Hacettepe Üniversitesi 

Etik Kurulu ile Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi'ne can 

güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle başvurduğunu aktardı. A.K.'nin 

Dörtyol'a gelerek, kendisini silahla öldürmekle tehdit etmesi üzerine 

savcılığa başvurduğunu belirten F.A., bunun üzerine A.K. hakkında 

uzaklaştırma kararı alındığına değindi. 

511. 30 Temmuz 2020’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 22 yaşındaki Emine 

Ebru Arıcan’ın, “hayvan otlattığı sırada kimliği belirsiz üç kişi tarafından 

ağzı bantlanıp elleri kolları bağlanarak kaçırıldığı iddia edildi. Genç kadının 

ailesi olayı sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştı. 

512. 30 Temmuz 2020’de İstanbul’da bir erkek, S.G. (22) isimli kadını arabasında 

darp etti ve iterek yola attı. Kadının başına 15 dikiş atıldı. 

513. 30 Temmuz 2020’de Sakarya’da bir erkek, evden çıkarak sokakta 

kendisinden koşarak kaçan M.H.’yi (15) kovaladı. Çocuğa sürücüsünün 

kimliği basına yansımayan otomobil çarptı. 

514. 30 Temmuz 2020’de Bursa’da Temmuz ayı boyunca 4 kadına cinsel 

saldırıda bulunduğu iddia edilen B.K. (20) isimli erkek yakalanarak 

gözaltına alındı. İfadesinde “kendime engel olamıyorum” diyen erkek 

tutuklandı. 

515. 30 Temmuz 2020’de Adana’da bir erkek sokakta kadınları taciz etti. 

Karakola giden kadınlar polise şikâyetçi olmaya çalıştı. Kadınların 

açıklamasına göre polis memuru “O saatte orada ne işiniz vardı” dedi, 
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kadınlar çikolata almaya markete gittiklerini söyleyince “Viski de var 

mıydı?” dedi ve sonra “Şikâyetçi olmak istediğinizden emin misiniz?” dedi. 

516. 31 Temmuz 2020’de Adana’da bir erkek A.Ü. (20) isimli kadını evinin 

önünde ateşli silahla vurdu. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına 

alındı. 

517. 31 Temmuz 2020’de Mardin’de S.Ç. isimli erkek, H.C. isimli kadını darp etti. 

H.C. sosyal medya hesabından video paylaşarak yardım istedi. 

518. 31 Temmuz 2020’de Ankara’da IŞİD’li olduğu iddia edilen bir erkek ismi 

Z.K. (24) olarak basına yansıyan Ezidi kadını 10 ay boyunca zorla evinde 

tuttu, sistematik olarak kadına tecavüz etti, kadını darp etti. İddiaya göre 

IŞİD, Z.K.’yi 2014’te 16 yaşındayken Şengal’de kaçırdı. Açıklamaya göre 

Türkiye’deki Irak vatandaşı erkek, “derin internette” insan kaçakçılığı ile 10 

ay önce kadını Ankara’ya getirdi. Kadını Avustralya’da sığınmacı olarak 

yaşayan akrabaları IŞİD’in derin internet ağı aracılığıyla buldu. Ankara’da 

Z.K.’nin yakınlarının ulaştığı Ezidi cemaatinden kişiler kadını zorla 

tutulduğu evden aldı ve Türkiye’den çıkardı. Kadına erkekle aynı evde kalan 

iki kadının da şiddet uyguladığı açıklandı.  

519. 31 Temmuz 2020’de Bursa’da Ö.B. isimli erkek, denizde jet ski ile plajdaki 

kadınları taciz etti. 6 kadının şikâyet ettiği erkeğin yakalanması için çalışma 

başlatıldı.  

520. 1 Ağustos 2020’de Hatay’da H.B. isimli kadın, eşi H.B.’nin kendisine uzun 

süredir sistematik şiddet uyguladığını ve kızı G.B.’yi kaçırmaya çalıştığını 

söyledi. Erkek, kadını hareket halindeki arabasından iterek yola attı, 

gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. H.B. tepkiler üzerine 2 gün 

sonra tutuklandı. 

521. 1 Ağustos 2020’de Muğla’da Y.A. isimli oyuncu kadın, yönetmen sevgilisi 

K.S.’nin kendisine köpek sahiplendiği için şiddet uyguladığını açıkladı. 

522. 1 Ağustos 2020’de Adana’da set çalışanı A.Ü.N. isimli kadın ve M.T. isimli 

erkek, U.B. (39) isimli erkek oyuncunun kendilerini taciz ve tehdit ettiğini 

açıkladı. U.B., M.T.’nin kızına “şaka yaptığını” ve erkekle bu yüzden 

tartıştığını iddia etti. Erkek önceden ruhsatsız silah taşıdığı için cezaevine 

girmiş, tahliye edilmişti. Erkeğin birkaç kişiyi yaraladığı ve ölümle tehdit 

ettiği iddia edilmişti. 

523. 2 Ağustos 2020’de Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde 

yaşayan S.E., evli olduğu Hasan E. tarafından şiddete maruz bırakıldı. Eşine 

ve 4 çocuğuna yaşattığı şiddet S.E.'nin kızı tarafından kayıt altına alınması 

ile ortaya çıktı.  

524. 2 Ağustos 2020’de Osmaniye’de bir erkek, sokakta eşini darp etti. Erkeğin 

karısına sistematik şiddet uyguladığı, kadının korktuğu için şikâyetçi 

olmadığı iddia edildi. 

525. 2 Ağustos 2020’de Zonguldak’ta İ.Ç. (22) isimli erkek, sokakta eski sevgilisi 

Ç.M.’yi (20) darp etti. Ç.M. şikâyetçi oldu. 
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526. 3 Ağustos 2020’de Bursa’da K.A. (29) isimli erkek, sokakta eşine baltayla 

saldırdı, kendisine müdahale eden 2 polis ve 1 bekçiye de saldırdı. Erkek 

ayağından vurularak durduruldu. 

527. 3 Ağustos 2020’de İzmir’de özel bir plajın güvenliği, tatil yapan Ukrayna 

vatandaşı D.K. isimli kadını, sevgilisi olan erkeği ve isimleri basına 

yansımayan 3 kadını darp etti. Polis soruşturma başlattı. 

528. 3 Ağustos 2020’de Erzurum’da bir erkek sokakta annesini darp etti. 

Çevredeki 2 erkek, erkeği darp etti. Olay yerine gelen polis erkeği hastaneye 

götürdü. Erkeğin bipolar kişilik bozukluğu olduğu iddia edildi, annesi 

oğlundan şikayetçi olmadı. 

529. 3 Ağustos 2020’de İstanbul’da M.U. isimli erkek, aynı mahallede yaşadığı 

E.D.’yi (27) 5 yıl boyunca taciz etti, tecavüzle tehdit etti. Kadın, erkek 

hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı, erkek kadını günde 50’den fazla 

kez telefonla arayarak taciz etmeye devam etti. 

530. 4 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da Z.P. isimli erkek, eşi S.P.’yi (39) kesici 

aletle öldürmeye çalıştı, olay yerinden kaçarken kadının kardeşi Hüseyin 

B.’yi bıçakladı. Bedeninin belden altı felçli kalan H.B., Z.P.’nin ve ailesinin 

kardeşine sistematik şiddet uyguladığını, şikayet ederse kendisini ve 

çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Z.P. ifadesi alındıktan sonra 

serbest bırakıldı. S.P.’nin erkeği son 2 ay içinde 3 kez karakola giderek 

şikâyet ettiği, ancak iki şikâyetinde Türkçe bilmediği için karakolda kendini 

ifade edemediği, üçüncüsünde ise yeğeninin yardımıyla ifade verdiği 

açıklandı. 

531. 4 Ağustos 2020’de Manisa’da H.T. (79) isimli erkek, eşi N.T.’yi (76) tüfekle 

ateş ederek ağır yaraladı ve intihar etti. Erkek olay yerinde öldü, kadın 

hastaneye kaldırıldı. 

532. 4 Ağustos 2020’de Bingöl’de H.E. (46) isimli erkek, yüzde 50 görme kaybı 

olan eşi S.E.’yi tekme atarak bayılana kadar darp etti, 3 kızını da darp etti. 

H.E., olayın videosu sosyal medyaya yüklendiği için gözaltına alındı, ertesi 

gün serbest bırakıldı. 

533. 4 Ağustos 2020’de Bir erkek sosyal medyada biri polis iki erkeğin Muğla’da 

trafikte kendisini ve hamile eşini darp ettiğini, tehdit ettiğini, şikâyetlerini 

geri çekmeye zorladığını söyledi. 

534. 4 Ağustos 2020’de İstanbul’da S.Ö. isimli kadın, iki yıl önce ayrıldığı eski 

eşinin kendisini tehdit ettiğini ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. 

535. 4 Ağustos 2020’de Denizli’de işletme sahibi emekli polis memuru T., bir 

kadını taciz etti. T., taciz ettiği kadına yardım etmeye çalışan kadınları 

tehdit etti, işletmesinden gitmedikleri için şiddet uyguladı. T. önceden de 

Türkiye vatandaşı olmayan bir kadını taciz etmişti. Açıklama yapan kadınlar 

şikâyetçi olmak istediklerinde karakoldaki polislerin kendilerine “Darp 

raporu eskide kaldı” dediğini, şikayetçi olmalarını engellediğini söyledi. 

536. 4 Ağustos 2020’de İstanbul’da R.K. (29) isimli erkek, sokakta N.İ. (36) isimli 

kadına cinsel saldırıda bulundu, kadına tecavüz etmeye çalıştı ve cep 
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telefonunu gasp etti. Gözaltına alınan erkek, üzerinde N.İ.’ye ait cep telefonu 

tespit edildiğinde tutuklandı. 

537. 5 Ağustos 2020’de Osmaniye’de S.B. isimli erkek, eşi Y.B.’yi (43) 

kendisinden ayrılmak istediği için bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının kızı 

A.E. (19) erkeğin annesine 9 yıldır sistematik şiddet uyguladığını söyledi. 

538. 5 Ağustos 2020’de Antalya’da E.S. (32) isimli kadın, eski eşi G.S.’nin 

kendisini tehdit ettiğini açıkladı. E.S., erkeğin 1 ay önce uzaklaştırma 

kararına rağmen evine gizlice girdiğini ve kendisini kolundan bıçakladığını 

ancak serbest bırakıldığını söyledi. 

539. 5 Ağustos 2020’de Adana’da H.K. isimli erkek, eşi P.K.’yi kız çocukları 

M.K.’nin (6) önünde darp etti, kadını kafasına anahtarla vurarak yaraladı. 

Erkek olay yerinden kaçtı, kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 

soruşturma başlattı. 

540. 5 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da S.P. (41) evli olduğu erkeğin bıçaklı 

saldırısına uğradı. S.P.'nin tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

541. 6 Ağustos 2020’de Bursa’da S.B. isimli erkek, sevgilisi G.B.’yi (35) darp etti. 

Kadın hastaneye kaldırıldı, S.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına 

alındı. 

542. 6 Ağustos 2020’de Ankara’da K.K. isimli erkek, eşi F.K.’yi darp etti. Erkeğin 

kadının parmağını ısırarak kopardığı iddia edildi. K.K. gözaltına alındı. 

543. 6 Ağustos 2020’de Konya’da A.I. (20) isimli kadın otobüste F.Y. isimli 

kadınla tartıştı. F.Y.’nin babası O.Y., A.I.’yı bu yüzden darp etti, kadına 

hakaret etti. A.I., erkeğin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

544. 6 Ağustos 2020’de Edirne’de B.S.Y. isimli erkek, eşini darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

545. 6 Ağustos 2020’de Edirne’de P.B. isimli erkek, eşi E.B.’yi darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, erkek hakkında işlem başlatıldı. 

546. 6 Ağustos 2020’de Kırşehir’de H.K. isimli gazeteci kadın, belediye meclisi 

toplantısında salondan ayrılmak istemediği için erkek bir belediye 

çalışanının kendini darp ve tehdit ettiğini iddia etti. 

547. 6 Ağustos 2020’de İstanbul’da Z.E. isimli erkek, eski eşi S.Ö.’yü tehdit etti. 

Kadının kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı erkek, hakkında verilen 

uzaklaştırma kararına rağmen erkeği evine giderek tehdit etmeye devam 

etti. 

548. 6 Ağustos 2020’de Ankara’da Vatan Partisi’nin eski üyesi G.P., partinin il 

başkanı A.D.’nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Kadın parti yönetiminin 

olayın üstünü kapattığını açıkladı. 

549. 7 Ağustos 2020’de Bursa’da M.B. (35) isimli erkek, ablası Z.G.’yi (45) 

bıçakladı, kadını ve çocuklarını tehdit etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

Erkeğin kadını önceden de tehdit ettiği, kadının polise başvurduğu 

açıklandı. 
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550. 7 Ağustos 2020’de İstanbul’da Türkiye vatandaşı olmayan bir erkek, 

Türkiye vatandaşı olmayan sevgilisini bir takside darp etti. Taksinin şoförü 

polis çağırdı. Erkek ve yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. 

551. 7 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kadını taciz etti. 

Kadının yardım istediği D.K. isimli erkek kurye, erkeği darp etti. D.K., erkeği 

darp ettiği için şirketi tarafından işten çıkarıldı. 

552. 7 Ağustos 2020’de Kilis’te bir erkek bir kadını tehdit etti, kadına şantaj 

yaptı. Erkek hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. 

553. 7 Ağustos 2020’de Çorum’un Bayat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 

R.B.’nın evine çocuklarını görme iddiasıyla giden Kuran Kursu hocası Hasan 

Poyraz, R.B. ile annesi F.E. ve baba B.E.’yi yanında götürdüğü ateşli silahla 

ağır yaraladı. Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Hitit 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi 

altına alınan R.B. ve annesi F.E.’nin durumun ağır olduğu ve yoğun bakıma 

alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Hasan Boyraz çıkarıldığı mahkemece 

tutuklanarak cezaevine konuldu.  

554. 9 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da bir erkek, eşi olan Z.G. isimli hamile kadını 

eve kapatarak kadına aylarca fiziksel şiddet uyguladı, kadına tecavüz etti. 

Kadının 30 kiloya düştüğü, tüberküloz ve zatürre olduğu açıklandı. Kadın 

hastaneye kaldırıldı, kadını tehdit eden erkek 1 ay uzaklaştırma cezası 

verilerek serbest bırakıldı. 

555. 9 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da arazi kavgasında iki ailenin bireyleri iki 

erkeği öldürdü, bir kadını yaraladı. 

556. 9 Ağustos 2020’de Balıkesir’de A.Ç. (21) isimli kadın, gittikleri bir eğlence 

mekanının sahibi olan erkeğin kendisini ve annesi L.D.’yi darp ettiğini, 

vücudunda kırık ve ezilmeler olduğunu açıkladı. İşletme sahibi kadın, A.Ç. 

ve L.D.’nin kendilerini darp ettiğini iddia etti. 

557. 8 Ağustos 2020’de Sakarya’nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi adlı erkek 

ayrıldığı nişanlısı Merve Nimet Ş., annesi Melahat Ş., babası Kurtuluş Ş. Ve 

Mervet’in nişanlısı Hüseyin D.’yi ateşli silahla yaraladı. Serkan Çiftçi olay 

yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

558. 8 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek, evde bir kadını silahla rehin aldı, 

olay yerine polis gelince intihar teşebbüsünde bulundu. Polisler erkeği ikna 

ederek gözaltına aldı. 

559. 8 Ağustos 2020’de Edirne’de E.Ö. isimli erkek, eşi H.Ö.’yü darp etti. Erkeğin 

kendisine önceden de şiddet uyguladığını söyleyen kadın şikayetçi oldu. 

560. 8 Ağustos 2020’de Edirne’de S.Ö. isimli erkek, eşi E.M.’yi darp etti. 

Soruşturma başlatıldı. 

561. 8 Ağustos 2020’de Adana’da film setinde çalışan Y.Ç. isimli kadın, set 

çalışanı M.T.G.’nin kendisini taciz ettiğini açıklayarak şikayetçi oldu. Savcılık 

soruşturma başlattı. Aynı projede çalışan iki set çalışanı 1 Ağustos’ta 

U.B.’nin kendilerine taciz ettiğini açıklamıştı. 
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562. 10 Ağustos 2020’de Adana’da E.K. (45) isimli erkek, şiddet uyguladığı için 

kendisinden boşanma kararı alan eşi N.K.’yi (39) evine zorla girerek darp 

etti. Kadının boğazına bıçak dayadı, kadını ölümle tehdit etti. Çocukları 

pencereyi kırarak eve girdi ve erkeği durdurdu. N.K. şikayetçi oldu, E.K. 

serbest bırakıldı. 

563. 10 Ağustos 2020’de Ankara’da K.Y. isimli erkek, eşi T.A.’ya şiddet uyguladı. 

Kadın, babası K.A.’nın evine gitti, K.Y. sokakta karşılaştığı K.A.’yı öldürdü. 

K.Y. gözaltına alındı. 

564. 10 Ağustos 2020’de Edirne’de sağlık personeli İ.Ö. (20) isimli kadın, birim 

sorumlusunun kendisini taciz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. 

565. 10 Ağustos 2020’de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Cizre İlçe 

Başkanlığı’ndan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında parti çalışmaları 

sırasında bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle soruşturma 

başlattı. 

566. 11 Ağustos 2020’de Antalya’da S.B. (77) isimli erkek, oğlunun eşini darp 

ettiği için yargılandığı duruşmada kadının avukatı B.B.O. (27) isimli kadını 

darp etti. B.B.O.’nun şikayetiyle gözaltına alınan S.B. serbest bırakıldı. S.B. 

hakkında iddianame hazırlandı, erkeğin "kişinin kamu görevini yerine 

getirirken basit yaralanması" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle 

cezalandırılması talep edildi. 

567. 11 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da T.A. isimli erkek, eşi N.A. ile tartıştığı için 

N.A. ve iki çocuğunun içinde uyuduğu evde yangın çıkardı. N.A. erkeğin 

kendisine sistematik olarak şiddet uyguladığını söyleyerek yardım istedi. 

568. 12 Ağustos 2020’de Antalya’da bir grup erkek bir hafta boyunca sokakta 

trans kadınları darp etti. Olay BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 

Araştırmaları Derneği açıklama yapınca basına yansıdı. Açıklamada şu 

ifadeler kullanıldı: “Cadı avına çıkar gibi caddeye çıkan trans kadınlara 

‘buldum iki tane’ diyerek kovalayıp, saldırıyorlar. Olayın detaylarını 

derneğimize anlatan K., bu saldırıların belirli aralıklarla sürekli 

gerçekleştiğini, saldırılardan korunabilmek için ise kalabalık grupları 

gördüklerinde saklanmaktan başka bir çözüm bulamadıklarını söylüyor.” 

569. 12 Ağustos 2020’de Balıkesir’de H.S. isimli erkek, eşi M.S.’ye sistematik 

şiddet uyguladı, boşanmak isteyince defalarca tehdit etti, yakınlarını darp 

etti, ailesiyle yaşadığı evden 11 yaşındaki çocuğunu kaçırdı. Hakkında 60 

gün uzaklaştırma cezası verilen H.S., M.S.’yi ve avukatı olan kadını tehdit 

etmeye devam etti. 

570. 12 Ağustos 2020’de Edirne’de Y.A. isimli erkek ve annesi, erkeğin eşi B.A.’yı 

dışarı çıkmak istediği için darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma 

başlatıldı. 

571. 12 Ağustos 2020’de İstanbul’da O.K. isimli erkek, S.A. isimli kadına 

sistematik şiddet uyguladı. Savcılık suç duyurusunda bulunan kadının 

adresini faile verdi ve delillere rağmen takipsizlik kararı verdi. 
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572. 13 Ağustos 2020’de Ankara’da E.K. (41) isimli erkek hırsızlık nedeniyle 

bulunduğu cezaevinden kaçarak Yozgat’a gitti, eski eşi A.O.’yu öldürmeye 

çalıştı. Kızı K.K.’yi arayan E.K. eski eşini öldürmek için Yozgat’a gittiğini 

söyledi. K.K. polisi aradı. Mahkeme koruma kararı verdi, polis E.K.’yi 

otogarda gözaltına aldı. E.K.’nin üzerinde A.O.’nun ev adresinin yazılı olduğu 

bir kâğıt bulundu. 

573. 13 Ağustos 2020’de Aksaray’da M.Ş. (77), eşi E.Ş.’yi (61) evde tabancayla 

göğsünden vurarak ağır yaraladı. M.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı, 

E.Ş. hastaneye kaldırıldı. Erkeğin kadını yaraladığı kavganın içeriği basına 

yansımadı. 

574. 13 Ağustos 2020’de İstanbul’da M.C.K. isimli erkek, sevgilisi D.E.’yi ve kendi 

kardeşi olan A.K. isimli kadını 3 yıl önce darp etti. Olay oyuncu olan D.E.’nin 

boşanma davası görüldüğü için olay basına 13 Ağustos’ta yansıdı. A.K. 

şikayetçi oldu, D.E. şikayetçi olmadı. 

575. 13 Ağustos 2020’de Malatya’da Y.O. isimli erkek, eşi E.O.’yu darp etti ve 

kadını pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek 

yakalanarak gözaltına alındı. E.O. hastaneye kaldırıldı. 

576. 14 Ağustos 2020’de İstanbul Alibeyköy’de trafikte Sena K.’yi şiddete maruz 

bırakan ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine gözaltına alınan Emre E., 

çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

577. 14 Ağustos 2020’de İstanbul’da E.E. isimli erkek, trafikte tartıştığı S.K. isimli 

kadını darp etti. E.E. gözaltına alındı. 

578. 14 Ağustos 2020’de Adana’da A.E. (30) isimli erkek, kardeşi C.E. (21) isimli 

kadını telefonunu almak için darp etti, kadın abisinden kaçmak için 

pencereden atladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, taburcu olunca sığınma evine 

yerleştirildi. Gözaltına alınan A.E. serbest bırakıldı. 

579. 14 Ağustos 2020’de Kayseri’de F.C. (36) isimli kadın, kendisini tehdit eden 

ve telefonla cinsel tacizde bulunan S.U. isimli erkek hakkında şikâyette 

bulundu. Kadına “Ölsen bile seni bırakmayacağım”, “Boşanmazsan seni 

öldürürüm” gibi mesajlar atan, kızları N.C. ve A.C.’yi de takip ve darp eden 

erkek hakkında işlem yapılmadığı açıklandı. F.C.’nin avukatı erkeğin 

şikayetlere rağmen tutuklanmadığını, bu yüzden uzaklaştırma kararına 

rağmen aylardır tehdit ve tacizlere devam ettiğini açıkladı. 

580. 15 Ağustos 2020’de Edirne’de H.İ.K. isimli erkek, kıskançlık yüzünden kavga 

ettiği eşi E.K.’yi darp etti. Kadının şikâyeti üzerine işlem başlatıldı. 

581. 15 Ağustos 2020’de İstanbul’da M.B.B. (52) isimli erkek, sokakta yürüyüş 

yapan S.H. (31) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. M.B.B. ifadesinde 

alkollü olduğunu söyledi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

582. 15 Ağustos 2020’de Adana’da Z.D. (22) isimli kadın, nişanlısının kiraladığı 

tarlada çalışırken arazinin sahibi olan erkeklerin kendisini taciz ve darp 

ettiğini söyledi. 
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583. 15 Ağustos 2020’de Dersim’de İ.P. isimli taksi şoförü, aracına yolcu olarak 

aldığı Z.Y. (21) isimli kadını taciz etti, kadına tecavüz etmeye çalıştı. Z.Y. 

şikâyetçi oldu, İ.P. gözaltına alındı. 

584. 16 Ağustos 2020’de Sakarya’da H.Ö., komşusu N.K.’yi, eşi A.K.’yi ve kızı 

Z.K.’yi bıçaklayarak yaraladı. H.Ö., erkeği ve kadınları plaja yaptığı 

sundurmayı belediyeye şikayet ettikleri için yaraladı. N.K. gözaltına alındı. 

585. 16 Ağustos 2020’de Adana’da M.K. isimli erkek, kendisine uyuşturucu 

parası vermediği için annesi C.K.’nin evini yaktı. C.K.’nin oğlu hakkında 3 

kez şikayetçi olduğu, ancak erkeğin serbest bırakıldığı açıklandı. 

586. 16 Ağustos 2020’de İstanbul’da B.I. isimli erkek, aynı sitede yaşadığı T.A. 

(24) isimli kadına hakaret etti, kadının boğazını sıkmaya çalıştı, kadını yere 

yatırarak cinsel saldırıda bulundu. Site görevlileri B.I.’ya müdahale etti. 

Polisin gözaltına aldığı B.I. alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını 

iddia etti. Şikayetçi olan T.A. koruma kararı aldırdı. 

587. 16 Ağustos 2020’de Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde 

Salih Parçin, eşi ve çocuklarının olduğu eve silahlı saldırıda bulundu. 

Parçin’in ateş açması sonucu kurşunlar kızı R. Parçin (16) ve eşi Süreyya 

Parçin’e isabet etti. Yoğun bakıma alınan anne Süreyya Parçin’in sağlık 

durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ayağından yaralanan kızının 

ise müşahede altında tutulduğu, Salih Parçin'in ise saldırı ardından olay 

yerinden kaçtığı öğrenildi.  

588. 17 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, eşi K.D.’yi (40) bıçakladı, ölümle 

tehdit etti. Kadın, kocasının kendisine yıllarca şiddet uyguladığını, ondan 

uzaklaşmak için şehir değiştirdiğini, nüfus müdürlüğünün erkeğe adresini 

verdiğini söyledi. 

589. 17 Ağustos 2020’de Edirne’de N.K. (28) isimli erkek, hamile olan dini 

nikahlı eşi N.F.’yi (28) karnına tekme atarak darp etti. Kadın hastaneye 

kaldırıldı. N.K. kadının hamile olduğunu bilmediğini iddia etti. 

590. 12 Ağustos 2020’de basında yer alan haberlerden, Antalya’nın Muratpaşa 

ilçesindeki Teomanpaşa Caddesi’nde bir grup trans kadının kimliği belirsiz 

bir grubun saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. 

591. 17 Ağustos 2020’de Antalya’da İ.Y. isimli erkek, arsa yüzünden anlaşmazlık 

yaşadığı erkek yeğeni İsmail Y.’nin evine gitti ve erkeği öldürdü. İsmail 

Y.’nin annesi Ş.Y.’yi ve karısı Z.Y.’yi de ateş ederek yaraladı. Tüfekle çevreye 

ateş açan erkek, mermilerinin denk geldiği, yakınlarda bir serada çalışan 

Veli U. isimli erkeği öldürdü. 2 erkeği öldüren ve 2 kadını yaralayan erkek 

jandarmaya teslim oldu. 

592. 17 Ağustos 2020’de Edirne’de bir erkek Türkiye vatandaşı olmayan karısını 

darp etti. Çevredekiler polisi aradı, polis olay yerinden kaçmaya çalışan 

zanlıyı gözaltına aldı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

593. 17 Ağustos 2020’de Samsun’da parkta oturan bir kadını cinsel organını 

göstererek taciz eden H.Y. isimli erkek gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla 
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serbest bırakıldı. H.Y. taciz ettiği kadının eşi Ü.Y.’yi kendisini darp ettiği için 

şikâyet etti, gözaltına alınan Ü.Y. serbest bırakıldı. 

594. 17 Ağustos 2020’de Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor 

yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle 

kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren Z.U. adlı iş kadını eski erkek 

arkadaşı hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından savcılığa suç 

duyurusunda bulundu. Eski futbolcunun tefecilere olan borcu bittiğinde 

evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracaklarını söyleyerek kendisini 

kandırdığını söyleyen Z.U, ilişkisi olduğu birçok kadını da aynı şekilde 

dolandırdığını iddia etti. 

595. 18 Ağustos 2020’de Çorum’da S.Ö. (40) isimli erkek, sokakta S.A. (18) ve 

R.S. (19) isimli iki kadını cinsel organını göstererek taciz etti, gözaltına 

alındı. 

596. 19 Ağustos 2020’de Edirne’de B.B. isimli erkek, S.B. isimli kadını darp etti. 

S.B. şikayetçi oldu, B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

597. 19 Ağustos 2020’de İstanbul’da M.B. (71) isimli erkeğe, eşi R.B.’yi (54) darp 

ettiği ve onu ölümle tehdit ettiği için 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. 

598. 19 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde M.S. (27) isimli erkek, evde eşini darp etti. 

Kadın şikayetçi olunca intihar etmekle tehdit etti. Polis, kendini binanın 

çatısındaki kulübeye kilitleyen erkeği karakola götürdü. Olayla ilgili yasal 

süreç basına yansımadı. 

599. 20 Ağustos 2020’de Edirne’de A.K. isimli erkek iş bulamadığı için kavga 

ettiği eşi S.K.’yi darp etti. S.K. şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

600. 20 Ağustos 2020’de Adana’da M.K. (45) isimli erkek, birlikte yaşadığı 

sevgilisi H.M. (44) isimli kadını rehin aldı, ölümle tehdit etti, bacağından 

bıçakla yaraladı. Polis eve çilingir ile girerek erkeği gözaltına aldı. 

601. 20 Ağustos 2020’de Mersin’de İ.A. isimli erkek, kendisinden boşanmaya 

çalışan M.A.’yı birçok kez ölümle tehdit etti. Erkek hakkında uzaklaştırma 

kararı verildi, erkek karara uymadı. 

602. 20 Ağustos 2020’de İstanbul’da U.Ş. (37) isimli erkek, bir kafede karşı 

masada oturan İ.Y. (22) isimli kadını ve yanındaki arkadaşlarını taciz etti. 

Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 

iddianame hazırlandı. 

603. 20 Ağustos 2020’de C.C.K. isimli erkek, 2013 yılında Malatya’da tanıştığı 

H.D. isimli kadını 7 yıl boyunca taciz etti. Erkek, 2014’ten beri hakkında 

davalar açan, 7 kez uzaklaştırma cezası aldıran kadını tehdit, taciz ve ısrarlı 

takip etmeye devam etti, doktor olarak çalışan kadının her nöbet çıkışına 

gitti, şantaj yapmaya başladı, kadına 600 farklı hattan mesaj attı. Kadının 

tayini çıkan illere giden C.C.K. hakkında Malatya, Erzurum ve Kilis’te davalar 

açıldı. C.C.K.’ye ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından yapılan 

açıklamalarda “Polisler bana madem bu kıza yakın olmak istiyorsun gel 

burayı kazan biz sana dokunamayız o zaman dediler ben de Erzurum’a 

öylece geldim” ifadeleri geçti. 
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604. 20 Ağustos 2020’de sosyal medyada bir erkek, gazeteci N.M.’yi tecavüzle 

tehdit etti. 

605. 21 Ağustos 2020’de Urfa’da Suriye vatandaşı bir erkek, cinsiyeti basına 

yansımayan bir çocuğu darp etti. Çocuğun annesi E.M.’yi de kendisine 

çocuğu neden darp ettiğini sorduğu için darp etti. Erkeğin yaraladığı kadın 

hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

606. 21 Ağustos 2020’de Muğla’da O.U. (33) isimli erkek, B.D. (20) isimli kadını 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, gözaltına alınan O.U. serbest bırakıldı. 

607. 21 Ağustos 2020’de Rize’de M.A. isimli erkek, sokakta karşılaştığı 3 kadına 

bıçak çekti, kadınlara hakaret ve sözlü tacizde bulundu. Erkek, 1 ay önce 

aynı kadınları sosyal medyada tehdit ettiği için gözaltına alınmış, sonra 

serbest bırakılmıştı. Çevredekiler müdahale edince erkek karakola sığındı. 

608. 22 Ağustos 2020’de Edirne’de S.Ö. isimli erkek, evlerinin altındaki depoda 

eşi S.Ö.’nün boğazını testere ile yaraladı. Kadın şikayetçi oldu, erkek 

hakkında yasal işlem başlatıldı. 

609. 22 Ağustos 2020’de İstanbul’da hamile olan İ.Z. (19) isimli kadın, 

çocukluğundan beri kendisine sistematik şiddet uyguladığı için boşanmaya 

çalıştığı eşi A.Z.’nin (22) kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

610. 22 Ağustos 2020’de İstanbul’da A.Ö. isimli erkek, sevgilisi D.K.’yi tehdit etti, 

kadına tecavüz etti. A.Ö. evli olduğu için D.K.’nin doğurduğu çocuğun babası 

olduğunu kabul etmedi, kadını ve çocuğunu öldürmekle tehdit etti. D.K. 

şikâyetçi oldu ve koruma talep etti. 

611. 23 Ağustos 2020’de Bursa’da S.A. isimli erkek, tartıştığı eşi B.A.’yı (20) 

babasının evinde av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı, 1 yaşındaki 

çocuklarını kaçırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı, S.A.’nın yakalanması için 

çalışma başlatıldı. 

612. 23 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta eski sevgilisi İ.Y.’yi darp 

etti, yerde sürükledi. Kadın şikâyetçi oldu. 

613. 23 Ağustos 2020’de Samsun’da O.İ. isimli erkek, eşi F.İ.’yi kedilerine kıyma 

verdiği için darp etti, evden attı. Kadın şikâyetçi oldu, polis soruşturma 

başlattı. 

614. 23 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek trafikte tartıştığı F.Z. isimli kadını 

darp etti. F.Z. kendini savunarak erkeği etkisiz hale getirdi, erkek olay 

yerinden kaçtı. 

615. 23 Ağustos 2020’de İstanbul’da Ö.A. isimli erkek, sevgilisi R.G. isimli kadına 

birlikte gittikleri tatilde tecavüz etti. Ö.A. sonra kadını darp etti, vücudunun 

çeşitli yerlerinde sigara söndürdü, zorla sosyal medya hesaplarının şifresini 

aldı ve kadına şantaj yaptı. R.G. bir süre Ö.A. ile görüşmeyince, M.A.’nın 

arkadaşı A.O. kadınla konuşmaya başladı. Bir süre sonra A.O. da R.G.’ye 

şantaj yapmaya başladı. Kadın şikayetçi oldu, iki erkek hakkında 

soruşturma başlatıldı. 

616. 23 Ağustos 2020’de Antalya’da M.A. isimli erkek, sahilde koşu yapan A.E. 

(39) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadını takip eden erkek, kadının 
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ağzını kapatarak yol kenarında bulunan 3 metre derinlikteki çukur alana 

sürükledi ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Erkek olay yerinden kaçtı, A.E. 

şikayetçi oldu ve hastaneye kaldırıldı. M.A.’nın kimliği ertesi gün tespit 

edildi, erkek gözaltına alındı. M.A.’nın 15 suç kaydı olduğu açıklandı. 

617. 23 Ağustos 2020’de bir kargo firmasında çalıştığı belirtilen bir erkek maske 

takmadığı gerekçesiyle polislerin darp ettiği Rana Batı’nın ev adresini 

paylaştı. 

618. 24 Ağustos 2020’de Antalya’da O.Y. (22) isimli erkek, tartıştığı annesi D.T.’yi 

(41) evde satırla rehin aldı. Olay yerine gelen polis, O.Y.’yi gözaltına aldı. 

O.Y.’nin D.T.’yi karısıyla yaşadığı sorunlar yüzünden rehin aldığı açıklandı. 

619. 24 Ağustos 2020’de Ankara’da O.Ç. (28) isimli erkek, kendisine boşanma 

davası açan S.Ç. (20) isimli eşini kendisiyle barışmayı kabul etmediği için 

sokakta pompalı tüfekle takip etti, darp ve tehdit etti. Kadın yakınlardaki bir 

dükkâna sığındı. Dükkân sahibi M.Ü. isimli erkek, O.Ç.’yi durdurdu. Erkek 

olay yerinden kaçtı. Kadın erkeğin kendisini öldürmeye çalıştığını, kendisini 

sürekli takip ve taciz ettiğini söyledi. 

620. 24 Ağustos 2020’de Antalya’da bir erkek, parkta tartıştığı kadını darp etti. 

Bir süre sonra kadını da yanında götürerek olay yerinden kaçtı. Yasal süreç 

basına yansımadı. 

621. 24 Ağustos 2020’de Türk Eczacıları Birliği, bir erkeğin eczaneye girerek 

eczacı bir kadını darp ettiğini açıkladı. Olayın hangi ilde yaşandığı 

açıklanmadı. 

622. 24 Ağustos 2020’de Sosyal medyada G.Ö. isimli erkeğin sevgilisini darp 

ettiği bir video paylaşıldı. Sosyal medyada ünlü olduğu iddia edilen erkek 

“Haberlere itimat etmeyin, eski videodur. Aldatırken yakalamıştım kafam 

güzeldi. Aylar sonra gönlünü aldım” diyerek kadını darp ettiğini itiraf etti. 

Olayın hangi ilde yaşandığı açıklanmadı. 

623. 24 Ağustos 2020’de İstanbul’da B.K. (67) isimli erkek, kızı S.K.’yi evde ve 

sokakta darp etti, tekme atarak burnunu kırdı. 

624. 24 Ağustos 2020’de Edirne’de T.Ç. isimli erkek, eşi D.Ç.’yi darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

625. 24 Ağustos 2020’de Artvin’de K.Ç. isimli erkek, hastanede doktor olan S.K. 

isimli kadını darp etti. 

626. 25 Ağustos 2020’de Ankara’da A.Ş. (42) isimli erkek, 1 yıl önce boşandığı 

eski eşi Ö.D.’nin (40) temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye av 

tüfeğiyle gitti. Erkekten şüphelenen özel güvenlik görevlileri, A.Ş.’yi Ö.D.’yi 

vuramadan durdurdu. A.Ş., hastaneye Ö.D.’yi öldürmeye gittiğini itiraf etti, 

gözaltına alındı. Erkeğin kadını ve çocuklarını birçok kez ölümle tehdit 

ettiği ortaya çıktı. 

627. 25 Ağustos 2020’de Edirne’de T.S. isimli erkek, eşi D.S.’yi darp etti. D.S. 

şikayetçi oldu, T.S. hakkında işlem başlatıldı. 

628. 25 Ağustos 2020’de İstanbul’da C.A. isimli erkek, otobüste yanında oturan 

S.O. isimli kadına tokat attı. Olayın videosu sosyal medyada tepki çekince 
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kimliği tespit edilen C.A. polise yanındaki kadın ile nişanlı olduğunu, 

“şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını” söyledi. 

629. 25 Ağustos 2020’de Samsun’da T.O. isimli kadını kaçırdıkları ve darp 

ettikleri iddia edilen Y.C. (27) ve A.K. (19) isimli iki erkek tutuklandı. Onlara 

yardım ettiği iddia edilen R.K. (20) isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest 

bırakıldı. 

630. 25 Ağustos 2020’de İstanbul’da kimliği belirsiz bir kişi, bankadan çıkan bir 

kadını darp etti ve parasını gasp etti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma 

başlattı. 

631. 25 Ağustos 2020’de Karaman’da M.Y. isimli erkek, eşi M.Y.’yi darp etti. Polis 

soruşturma başlattı. 

632. 25 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek, iş yerinde birlikte çalıştığı A.T. 

isimli kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı, tutuksuz yargılanmak üzere 

serbest bırakıldı. 30 Temmuz’da yaşanan olay, kadın erkeğin kendini tehdit 

ettiğini söyleyerek yardım istemesiyle 25 Ağustos’ta basına yansıdı. 

633. 25 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek, bir mağazaya girerek kasiyer 

olarak çalışan E.K. isimli kadını taciz etti. 

634. 25 Ağustos 2020’de Sosyal medyada İ.K.K. isimli erkek, dernek sözcüsü B.T. 

isimli kadını taciz etti, tecavüzle tehdit etti. 

635. 25 Ağustos 2020’de Mersin’de T.T. isimli erkek, 7 kadını sosyal medya 

üzerinden taciz etti, tehdit etti, fotoğraflarını seks işçisi olduklarını 

söyleyerek açtığı sahte hesaplarda paylaştı. Kadınlardan V.K., T.T. hakkında 

şikayetçi oldu. 

636. 26 Ağustos 2020’de Konya’da M.B. isimli erkek, eşi Y.D.B.’yi kendisinden 

ayrılmak istediği için bıçakladı. Y.D.B.’yi sol göğsünün altından 

bıçakladıktan sonra kapının önüne çıkaran erkek gözaltına alındı, sonra 

tutuklandı. Y.D.B. hastaneye kaldırıldı. 

637. 26 Ağustos 2020’de Çorum’da R.A. (51) isimli erkek, dini nikâhlı eşi G.K.’yi 

(37) bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan R.A. tutuklandı. 

638. 26 Ağustos 2020’de Osmaniye’de İ.H. isimli erkek, bir mağazaya girdi, 

alacaklı olduğunu iddia ederek 9 aylık hamile olan iş yeri sahibi S.K.’yi (30) 

darp etti. Kadının dini nikâhlı eşini de bıçakla yaralayan erkek gözaltına 

alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

639. 26 Ağustos 2020’de Antalya’da S.T. (45) isimli erkek, karşılıksız âşık 

olduğunu söyleyerek taciz ettiği S.N.’nin ablası Ş.N.’yi kadınla “arasına 

girdiği” iddiasıyla iş yerine giderek bıçakladı. Polis olay yerinden kaçan 

S.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı, erkeği ertesi gün gözaltına alındı. 

640. 26 Ağustos 2020’de Nevşehir’de N.D. isimli erkek, eşini yaraladı, tehdit etti 

ve kadına hakaret etti. N.D. hakkında 90 gün tedbir kararı uygulandı. Erkek 

tutuklandı. 

641. 26 Ağustos 2020’de Edirne’de C.R. isimli erkek, eşi G.R.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 
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642. 26 Ağustos 2020’de Edirne’de E.T. isimli erkek, birlikte yaşadığı E.K. isimli 

kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

643. 26 Ağustos 2020’de Edirne’de bir erkek ve çocukları, erkeğin eski eşi İ.A.’yı 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

644. 27 Ağustos 2020’de Muğla’da A.Y. (70) isimli erkek, tarlada eşi Z.Y.’yi (62) 

av tüfeğiyle yaraladı. Erkek kadını domuz sandığı için vurduğunu söyledi, 

gözaltına alındı. Z.Y. hastaneye kaldırıldı. 

645. 27 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde E.Ç. isimli erkek, eşi N.Ç.’ye tecavüz etmeye 

çalıştı, kadını direndiği için bıçakladı, olay yerinden kaçtı. N.Ç. hastaneye 

kaldırıldı. 

646. 27 Ağustos 2020’de AKP Zonguldak Ereğli Gençlik Kolları üyesi İsmail 

Korkut Kumaş, Şehit Anaları Derneği basın sözcüsü Beyza Tufan’a 

Twitter’da “15 Temmuz’da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem 

yapacağım Beyza” yazdı. 

647. 27 Ağustos 2020’de Antep’te cezaevinden çıkan M.İ. isimli erkek, evine zorla 

girdiği eşi F.B.İ.’yi (24) çocuklarının önünde darp etti. M.İ. kadını 

pencereden aşağı atmaya da çalıştı, olay yerinden kaçarken kadını ölümle 

tehdit etti. F.B.İ. korumaya alınırken M.İ. gözaltına alındı. 

648. 27 Ağustos 2020’de Edirne’de M.K. isimli erkek, sevgilisi olan S.Ş. isimli 

kadını kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği için darp etti, tehdit etti, kadına 

hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, polis erkeği yakalamak için çalışma 

başlattı. 

649. 27 Ağustos 2020’de Antalya’da K.Z. (45) isimli kadın, Y.A. (49) isimli 

erkeğin kendisini 29 yıl önce evliliğe zorladığını, evlendiklerinden beri 

kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Y.A. ile boşanma aşamasında olan 

erkeğe elektronik kelepçe takıldı. Süre dolunca kelepçe çıkarıldı. Kadın 

basına konuşarak kendisini tehdit etmeye devam eden erkeğe karşı yardım 

istedi. 

650. 27 Ağustos 2020’de Erzurum’da hastabakıcı B.Y., aynı hastanede çalıştığı 

hemşire R.K.’yi taciz etti. 2 Haziran’da R.K.’ye “cinsel taciz”, “şantaj” ve 

“hakaret” suçlarından hakkında iddianame hazırlanan erkek, kadını tehdit 

ve taciz etmeye devam etti. B.Y. hakkında 60 gün süreli uzaklaştırma kararı 

verildi. 

651. 27 Ağustos 2020’de Aydın’da İ.Ç. (38) isimli erkek, D.G. (20) isimli kadının 

evine zorla girdi ve kadını taciz etti. Kadın çığlık atınca kaçan erkek polis 

tarafından yakalandı, tutuklandı. 

652. 27 Ağustos 2020’de İstanbul’da E.A. isimli erkek, “medyum” servisi vermek 

üzere evine çağırdığı H.K. (39) isimli kadına “dualı su” olduğunu söyleyerek 

uyuşturucu madde içirdi. Kadını lobide bekleyen arkadaşları eve götürdü. 

Kadın ayıldığında E.A. onu telefonla aradı, kendisine tecavüz ettiğini ve 

video kaydına aldığını söyleyerek kadına şantaj yaptı, kadına tekrar tecavüz 

etti ve 10 bin lira istedi. E.A., kadın istediği parayı ödedikten sonra şantaja 

devam etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 
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653. 27 Ağustos 2020’de Diyarbakır’da akrabası olan 5 erkek G.A.’ya (21) 

tecavüz etti, kadını ölümle tehdit etti. G.A. sığınma evine yerleştirildi, 

doğurduğu çocuk koruyucu aileye verildi. 2019 yılında kadına defalarca 

tecavüz eden A.D., M.A., İ.A., Ş.A. ve İ.A. tutuklanmadığı için kadın yardım 

istediği için olay 27 Ağustos’ta basına yansıdı. 

654. 28 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde K.D. isimli erkek, sokakta sevgilisi B.Ç.’yi 

darp etti. K.D., kadına yardım etmeye çalışan Y.K. isimli erkeği bıçakladı. 

655. 28 Ağustos 2020’de Kütahya’da kendine “hoca” diyerek insanları tedavi 

ettiğini iddia eden H.A. (67) isimli erkek, H.U. (23) ve G.A. (42) isimli 

kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

656. 28 Ağustos 2020’de Muğla’da Ü.I. isimli erkek avukat, S.K. (19) isimli kadına 

tecavüz etti, kadını taciz ve tehdit etti. Kadın sosyal medyada olayı açıkladı 

ve intihar etmek istediğini söyledi. Polis kadını koruma altına aldı. 

657. 28 Ağustos 2020’de Adana’da A.Ü. isimli erkek, şehirlerarası otobüste Y.U. 

(22) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. 

658. 28 Ağustos 2020’de İstanbul’da D.T. (31) isimli erkek, sokakta kalabalık 

içinde iki kadına cinsel saldırıda bulundu. 

659. 29 Ağustos 2020’de İstanbul’da S.Ç. isimli erkek, kızı E.Ç.’ye, karısına ve 

oğluna şiddet uyguladı, onları ölümle tehdit etti. Sosyal medyada yardım 

isteyen E.Ç. hukuki yollarla sonuç alamadıklarını söyledi. 

660. 29 Ağustos 2020’de Sakarya’da A.M.R. isimli erkek, dini nikahlı eşi E.K.’yi 

kıskandığı için darp etti, sonra evde yangın çıkardı. E.K. şikâyetçi oldu. 

A.M.R. gözaltına alındı, ertesi gün serbest bırakıldı. 

661. 29 Ağustos 2020’de Edirne’de Ö.K. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi F.K.’yi 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

662. 29 Ağustos 2020’de İstanbul Bostancı’da arkadaşlarıyla vakit geçirdikten 

sonra eve gitmek için taksiye binmek üzere iken iki erkeğin önce sözlü 

tacizine uğradığını anlatan 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı olay sonrasında ise 

darp edildi. Şüphelilerin bir an evvel yakalanmasını isteyen Nagehan 

Bıyıklı'nın emniyette şu ifadeyi verdiği öğrenildi: “Saat 03.00 sıralarında 

Maltepe’de bulunan bir mekândan çıktım. Bostancı Mahallesi Bağdat 

Caddesi girişinde bulunan otobüs durağına geldim. Evime gitmek için taksi 

bekliyordum. Bu sırada durakta 35-40 yaşlarında iki erkek bulunuyordu. 

İçlerinden biri bana ‘Sen biraz bekle beraber gidelim. Ben seni götürürüm' 

dedi. Ben de 'hayır taksiyle giderim' dedim. Daha sonra bu şahıs elleriyle 

göğsüme dokunmaya çalıştı. Ben elimle o şahsın elini iterek 'ne yapıyorsun' 

diye bağırdım ve tepki gösterdim. Daha sonra yoldan geçmekte olan bir 

ticari taksi geldi. Bu bu taksiye binmek üzereyken bana dokunmak isteyen 

şahıs birden yüzüme tekme ve yumruk atarak beni darp etmeye başladı. 

Vücudumun çeşitli yerlerine tekme ve yumruk atarak beni darp etti. 

Aldığım darbelerden dolayı bayıldım. Çevreden geçenler araya girip 

ayırdılar. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Durakta iki şahıs 

vardı. Diğer şahıst da bana vurdu mu hatırlamıyorum. Ben dayak yedikten 
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sonra içerisinde 3 bin TL’ye yakın para, banka kartlarım bulunan cüzdanım, 

altın kolyem ve parmağımda takılı tek taş pırlanta yüzüğüm de olay yerinde 

düştü. Bu şahsın alıp almadığını görmedim. Ben bu şahsı daha önce hiç 

görmedim tanımıyorum. Ancak şahsı görürsem teşhis edebilirim.” 

663. 29 Ağustos 2020’de Bir erkek, araç paylaşım uygulamasında M.Ş. isimli 

kadını taciz etti, kadın kendisini uyarınca kadını “Kadın cinayetleri boşuna 

olmuyor, senin gibi feministleri görünce anlıyorum” diyerek tehdit etti. 

Uygulama erkeğin hesabını sildi. 

664. 29 Ağustos 2020’de Sosyal medyada bir erkek, S.G. isimli oyuncuyu taciz ve 

tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

665. 30 Ağustos 2020’de İzmir’de G.D. (27) isimli erkek, eşi S.G.’ye (27) 

sistematik şiddet uyguladı, kadın ailesinin yanına taşındı. G.D. kadını ve 

çocuğunu ölümle tehdit ederek kendisiyle yaşamaya zorlamaya başladı. 

Kadının babası R.B. yarım istedi, erkeğin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, 

kadını ve çocuğu eve kilitlediğini söyledi. 

666. 31 Ağustos 2020’de İstanbul’da bir erkek, markete girdi ve market çalışanı 

kadını darp etti. İş yerindeki diğer kadın çalışanlar, erkeği durdurdu. 

667. 31 Ağustos 2020’de İstanbul’da iki erkek, trafikte N.Ç.(30) isimli kadını 

taciz etti, kadına hakaret etti, kırmızı ışıkta arabasına vurmaya ve tekme 

atmaya başladı. Kadın polis çağıracağını söyleyince kadını ölümle tehdit 

eden iki erkek, kadını takip etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

668. 31 Ağustos 2020’de Adana’da S.A. isimli erkek, ismi basına yansımayan bir 

kadını bir süre telefonla taciz etti, sonra sokakta kadını takip etmeye 

başladı. Kadının kocası erkeği darp etti. Kadının daha önceden de erkek 

hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 

669. 31 Ağustos 2020’de Ankara’da B.B. (45) isimli kadın, eski sevgilisi A.Ş.A.’nın 

kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. A.Ş.A., kadına 

ilişkileri sırasında şiddet gösterdi, ayrılmak istediğinde tehdit etmeye 

başladı. Kadın adresini değiştirdi ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Erkek 

pompalı tüfekle kadının evine gitti, onu ve çocuklarını öldürmekle tehdit 

etti, kardeşi olan kadınları kaçırdı. Kadın erkek hakkındaki şikâyetlerinden 

uzaklaştırma kararları dışında sonuç alamadığı için basına konuşarak 

yardım istedi. 

670. 31 Ağustos 2020’de Muğla’da Rusya vatandaşı M.S. isimli erkek bir turizm 

tesisinde garson olarak çalışan A.Y. isimli kadına cinsel saldırıda ve tacizde 

bulundu. Erkek tutuklandı. 

671. 31 Ağustos 2020’de Sosyal medyada K.A. isimli erkek, Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tweet attığı ve Yavaş ona cevap verdiği 

için B. isimli sağlık çalışanı kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti. 

672. 1 Eylül 2020’de Sakarya’da A.M.R isimli erkek, eşi E.K.’yi (20) kıskançlık 

bahanesi ile darp etti ve evlerini yaktı. Kadın şikâyetçi oldu, erkek 

tutuklanmadı. 



138 
 

673. 1 Eylül 2020’de Edirne’de M.H. isimli erkek, dairesini satmak istemediği için 

eşi N.H.’yi darp etti. N.H. şikâyetçi oldu. 

674. 2 Eylül 2020’de İzmir’de S.K. (40) isimli erkek, eski eşi S.B.’yi (29) birden 

fazla kez ölümle tehdit etti, sürekli taciz etti, kadının evinin karşısındaki 

alanı kiralayarak kadını ve evini sürekli izlemeye başladı. S.B. şikâyetçi oldu. 

675. 2 Eylül 2020’de Mersin’de N.P. (18) isimli kadın, eski sevgilisi H.G.’nin (23) 

gizlice görüntülerini çektiğini, kendisine şantaj yaptığını ve içeceğine 

uyuşturucu koyarak tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. 

676. 3 Eylül 2020’de Adana’da F.D. isimli erkek, eşi C.D.’yi bayılana kadar darp 

etti. F.D. oğlunu da darp ederek yaraladı. Kadını öldürdüğünü zanneden 

erkek, olay yerinden kaçarken polisi aradı. C.D. ve F.D. hastaneye kaldırıldı. 

F.D. gözaltına alındı. 

677. 3 Eylül 2020’de Adana’da F.Ö. isimli kadın, kendisini darp eden eşi H.Ö.’yü 

pompalı tüfekle öldürdü. Polise teslim olan kadın ifadesinde “Ben 

öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dedi. Erkeğin kadını birçok kez darp 

ettiği açıklandı. Kadın hakkında “eşi kasten öldrüme” suçundan 

ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. 

678. 4 Eylül 2020’de Sakarya’da M.Y. isimli erkek, eşi G.B.’yi iş yerinin önünde 

tabanca ile bacağından vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, erkek 

gözaltına alındı. 

679. 4 Eylül 2020’de Edirne’de A.T. isimli erkek, sevgilisi olan C.Ç. isimli kadını 

darp etti, kadını 2 gün boyunca zorla evinde tuttu. Kadın şikayetçi oldu, 

polis A.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

680. 4 Eylül 2020’de Muğla’da A.G. (30) isimli erkek, aynı köyde yaşadığı H.G. 

(83) isimli kadına evinin bahçesine girerek tecavüz etti. A.G. olay yerinden 

kaçtı. Sonra kendini gözaltına almaya gelen jandarmaya taşla saldırarak 

kaçmaya çalıştı. H.D. hastaneye kaldırıldı, A.G. gözaltına alındı. 

681. 6 Eylül 2020’de İddiaya göre, Bursa’da saat gece 02.00 sıralarında iki 

çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen 

Orhan D., eşinin telefonuna bakmak istedi. Melek D.’nin buna karşı çıkması 

üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Çocukların odalarında uyuduğu sırada Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, 

eşi Melek D.’yi 9 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Melek D., Yüksek 

İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Orhan 

D. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. 

682. 6 Eylül 2020’de İstanbul Maltepe Gülsuyu'nda yaşayan Gülşen Ocak, sosyal 

medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası 

Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden talihsiz kadın 

'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem 

yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi. 

683. 6 Eylül 2020’de Muğla’nın Milas ilçesinde Kürşat Z., müşteri olarak gittiği 

büfenin işletmecisi 2 çocuk annesi Elif Gültekin’e (55) sarkıntılık yapıp, 

sözlü tacizde bulunduktan sonra tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik 
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kamerasına yansırken, Elif Gültekin, "Beni bugün bu hale getiren insan, 2 

gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Büfeye gelen başka bir 

müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi 

yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., 

serbest bırakıldı. 

684. 6 Eylül 2020’de Bursa’da O.D. (37) isimli erkek, kendini aldattığı şüphesi ile 

sahte hesapla sosyal medyada takip ettiği eşi M.D.’yi (27) bıçakladı. Ağır 

yaralanan M.D. hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan 

O.D.’yi yakaladı. O.D. “kasten insan öldürmeye teşebbüs” suçundan 

tutuklandı. 

685. 6 Eylül 2020’de Samsun’da Z.Ç. (46) isimli erkek, evde kavga ettiği eşi 

N.Ç.’yi (36) bıçakla üç yerinden yaraladı. Ağır yaralanan N.Ç. hastaneye 

kaldırıldı. Z.Ç. polise teslim oldu, gözaltına alındı. 

686. 6 Eylül 2020’de Aydın’da ilçe belediye başkanı A.D.A. isimli erkeğin ve 

başkan yardımcılarının, iş isteyen S.T. isimli kadına uyuşturucu verdiği ve 

kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Kadın, erkekler kendisine tecavüz ederken 

A.Ç. isimli erkeğin de şantaj için video çektiğini söyledi. Kadın, video kaydı 

ile şantaj yapan erkeklerin kendisine 2 ay boyunca tecavüz ettiğini söyledi. 

687. 6 Eylül 2020’de Konya’da Ö.G.H. isimli kadın, çalıştığı Selçuk 

Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görev yapan H.S.Ç. isimli erkeğin 

kendisine 2 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisini tehdit 

ettiğini, hakaret ettiğini ve şantaj yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. H.S.Ç. 

kadının “unvanını kullanarak akademik yükselme planı” yaptığını iddia etti. 

Ö.G.H. erkekle rızaya dayalı ilişkisini bitirmek isteyince H.S.Ç.’nin kendisine 

şantaj yapmaya başladığını söyledi. Üniversite ve savcılık soruşturma 

başlattı. Üniversite hem kadını hem erkeği görevden uzaklaştırdı. 

688. 7 Eylül 2020’de Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Çukur Mahallesi’nde 

yaşayan G.A. (21), bir yıl boyunca 5 akrabasının sistematik tecavüzüne 

uğradığı basında yer aldı. Olayı başkasına anlatması durumunda ölümle 

tehdit edilen G.A'nın tecavüze uğradığı hamile kalınca ortaya çıktı. Olaya 

tanık olmasından sonra felç geçirerek, yatalak hale gelen ve konuşma 

yetisini kaybeden annesi F.A. ise, tedavi gördüğü hastanede şüpheli bir 

şekilde yaşamı yitirdi. Ancak F.A.'nın şüpheli ölümüne ilişkin hiçbir 

soruşturma yürütülmedi. Mezopotamya Ajansı'nın (MA) ulaştığı G.A., 

yaşadıklarını anlattı. G.A., yaşadığı tecavüzü, şiddeti ve ölüm tehditlerini, 

"Bir yıl boyunca beni tehdit ederek tecavüz ettiler. Ağabeyimi, babamı ve 

annemi öldürmekle tehdit ettiler. Korktuğum için sustum. Hamile olduğumu 

öğrendim. Çocuğumun babasının bana tecavüz eden A.D. olduğunu 

düşünerek, ilk onun babasının evine gittim. Orada A.D.'nin babası 

tarafından darp edildim. Bir süre korkudan konuşamadım. Bebeği aldırmak 

istedim ama nereye gideceğimi bilemedim. Bebeğim karnımda büyümüştü" 

sözleriyle anlattı. Annesinin ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılması 

gerektiğini vurgulayan G.A.’nın şikayeti üzerine Bingöl Savcılığı, Bingöl 
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Devlet Hastanesi'ne yazı göndererek, o güne dair kamera kayıtlarını istese 

de olaya dair kamera kayıtlarına ulaşılamadığı da öğrenildi. 

689. 7 Eylül 2020’de Antalya’da bir erkek, sokakta bir kadını darp etti ve 

boğazını sıktı. Kadının çocuğu bağırınca erkek kaçtı. 

690. 7 Eylül 2020’de İstanbul’da G.O. isimli kadın, eşinin amcası F.O.’nun 

kendisini aylardır taciz ve tehdit ettiğini söyleyerek sosyal medyada yardım 

istedi. Erkek, kadına cinsel organını gösterdi. G.O., erkeğin oğlu A.O.’ya silah 

vererek kendi annesini vurmaya azmettirdiğini söyledi. A.O. gözaltına 

alındı. 

691. 7 Eylül 2020’de Edirne’de İ.G. isimli erkek, eşi M.G.’yi ve oğlunu darp etti. 

İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

692. 7 Eylül 2020’de Mersin’de bir erkek sokakta yürüyen, Türkiye vatandaşı 

olmayan M.A. isimli kadına cinsel tacizde bulundu, sonra elindeki çantayı 

gasp ederek olay yerinden kaçtı. M.A. şikayetçi oldu, erkek gözaltına alındı. 

693. 8 Eylül 2020’de Edirne’de Ş.K. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi İ.K.’yi darp 

etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

694. 8 Eylül 2020’de Muğla’da K.Z. isimli erkek, E.G. isimli kadını işlettiği 

markete girerek darp etti ve taciz etti. Gözaltına alınan erkek serbest 

bırakıldı. 

695. 8 Eylül 2020’de İstanbul’da 12 kişi, H.D. (41) isimli kadını, yanındaki kuzeni 

S.D. isimli kadını, S.D. (35) ve M.D. (36) isimli erkek kardeşlerini darp etti. 

H.D. kendisini darp edenlerin eniştesi Ş.K., kuzeni D.D. isimli erkek ve iki 

erkeğin karısı olan S.K. ve H.D. ve yanlarındaki kişiler olduğunu söyledi. Ş.K., 

H.D.’yi bıçakla yaraladı. 

696. 8 Eylül 2020’de İstanbul’da M.Ç. isimli erkek metrobüste kadınlara basit 

cinsel saldırıda bulundu ve kadınları taciz etti. Erkeğin önceden kasten 

yaralama dahil çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu açıklandı. Kadınlardan 

A.K., M.Ç.’yi aracın sürücüsüne şikâyet etti, güvenlik görevlisi erkeği 

güvenlik kulübesine alarak polis çağırdı. 

697. 9 Eylül 2020’de Denizli'de üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay (25), 

ayrılmak istediği eski nişanlısı Erdem D. (38) tarafından evinden çarşafa 

sarılıp, otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Kocaeli'nde 9 gün işkence 

gören Küçükay, fırsatını bulup kaçtı. Daha sonra Denizli'ye gelen Küçükay, 

peşini bırakmayan Erdem D.’nin silahlı saldırısına uğradı.  

698. 9 Eylül 2020’de Edirne’de Ö.G. isimli erkek, sevgilisi G.O.’yu arabasında darp 

etti. G.O. şikayetçi oldu, olay yerinden kaçan Ö.G.’nin yakalanması için 

arama başlatıldı. 

699. 9 Eylül 2020’de Edirne’de Ş.K. isimli erkek, eşi İ.K.’yi evde darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

700. 9 Eylül 2020’de Edirne’de G.A. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi M.A. ve 

oğlu M.A.’yı darp etti. Oğlu M.A. hastaneye kaldırıldı, polis G.A.’yı aramaya 

başladı. 
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701. 9 Eylül 2020’de Edirne’de G.K. isimli erkek, S.Ç. isimli eski sevgilisini 

fotoğraflarını dağıtmakla tehdit etti ve fotoğrafları başkalarına yolladı. 

Kadın şikayetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

702. 10 Eylül 2020’de Uşak’ta F.S. isimli erkek, kavga ettiği annesini ve eşini 

bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin annesini önceden de bıçakla yaraladığı 

açıklandı. F.S. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

703. 10 Eylül 2020’de Edirne’de M.S. isimli erkek, oğlunun eşi H.Ç.’yi darp etti. 

H.Ç. şikayetçi oldu, M.S. hakkında arama çalışması başlatıldı. 

704. 10 Eylül 2020’de Edirne’de A.A. isimli Afganistan vatandaşı erkek, birlikte 

yaşadığı kadının kardeşi olan S.Ö. isimli kadını evinin önünde darp etti. S.Ö. 

şikayetçi oldu, polis A.A.’yı aramaya başladı. 

705. 10 Eylül 2020’de Ankara’da S.T. isimli erkek, eski sevgilisi K.T.’yi darp etti. 

K.T. şikayetçi oldu, S.T. kadını şikayetini geri çekmesini söyleyerek tekrar 

darp etti, onu ve ailesini öldürmekle tehdit etti. S.T., kadının köpeğini 

beşinci kattaki evin balkonundan aşağı atarak öldürdü. 

706. 10 Eylül 2020’de Balıkesir’de E.B.K. isimli erkek, annesine aşı yaptırmak 

için gittiği sağlık merkezinde çalışan H.Ç. ve A.B. isimli iki kadın hemşireyi 

darp etti, kendisini durdurmaya çalışan erkek hasta yakını A.S.’yi bıçakladı. 

A.S. hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen jandarma, E.B.K.’yi gözaltına aldı. 

E.B.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

707. 10 Eylül 2020’de Kırıkkale’de S.M.S. isimli erkek, K.K. isimli kadını zorla 

girdiği otel odasına girerek taciz etti. Kadın gece uyandığında yatağında 

tanımadığı S.M.S.’nin oturduğunu gördüğünü, polis çağırdığını, polislerin 

kendisine “Barıştıralım sizi” dediğini söyledi. 

708. 10 Eylül 2020’de İstanbul’da bir ya da birkaç erkek, 4 gün boyunca kimliği 

basına yansımayan 20 yaşındaki kadını taciz etti. Kadın şikayetçi olduğunu 

ancak karakolda ifadesinin alınmadığını söyledi. Kadının söyledikleri bir 

televizyon programına yansıyınca 3 şüpheli gözaltına alındı.  

709. 11 Eylül 2020’de Afyon’da bir erkek, eşi K.G.A.’yı (24) göğsünden 

bıçaklayarak yaraladı. K.G.A. kısa süre önce erkekten ayrılarak babasının 

evine taşındı. Erkek, babasının evine giderek kadını bıçakladıktan sonra 

teslim oldu. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

710. 12 Eylül 2020’de Adana’da G.A. (19) isimli erkek, eşi Ç.A.’yı (20) biri ona 

içecek ikram ettiği için evlerinin önünde pompalı av tüfeğiyle vurarak ağır 

yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Erkeğin kolundan, göğsünden ve karnından 

vurduğu kadın ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis G.A.’yı yakalamak için 

çalışma başlattı. 

711. 12 Eylül 2020’de Kastamonu’da G.A. isimli erkek, ismi öğrenilemeyen bir 

kadını ve arazi tartışmasında kendisini darp eden İ.K. ve S.K. isimli erkeği 

darp etti. Kadın ve iki erkek hastaneye kaldırıldı, Polis inceleme başlattı. 

712. 12 Eylül 2020’de Kütahya’da ismi basına yansımayan bir erkek, annesini 

darp etti ve evden attı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, erkeği yakalamak 

için çalışma başlattı. 
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713. 12 Eylül 2020’de Edirne’de İ.K. isimli erkek, sevgilisi B.B.’yi kendisinden 

ayrılmak istediği için sokakta takip ederek darp etti. 

714. 12 Eylül 2020’de Edirne’de M.G. isimli erkek, arabada tartıştığı eşi E.G.’yi 

darp etti. 

715. 12 Eylül 2020’de Isparta’da A.A. (82) isimli erkek, birlikte yaşadığı zihinsel 

engelli kızı H.A.’yı (61) evde darp etti. A.A.’nın zihinsel engelli diğer iki kızı 

A.A. (44) ve M.A. (53) korumaya alındı. A.A. ifadesi alındıktan sonra serbest 

bırakıldı. A.A.’nın yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine, kadınların ise 

başka bir huzurevine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldığı açıklandı. 

716. 12 Eylül 2020’de İstanbul’da A.K. isimli erkek, markette alışveriş yapan D.D. 

isimli kadına arkasından yaklaşarak basit cinsel saldırıda bulundu. D.D. 

şikayetçi oldu, A.K. gözaltına alındı. 

717. 13 Eylül 2020’de Van’da kimliği belirsiz iki erkek, hırsızlık için girdikleri 

evde B.Ö. (31) isimli kadını darp etti, ağlamaya ve bağırmaya başlayan 

kızını ve oğlunu dolaba kilitledi. Erkekler kadına evdeki paranın yerini 

söylemesi için 1 saat boyunca şiddet uyguladı. Erkeklerin akrabaları olan 

E.Ö. ve F.Ö. olduğu tespit edildi. F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 

E.Ö. “nitelikli yağma” suçundan tutuklandı. 

718. 13 Eylül 2020’de Kayseri’de O.T. (43) isimli erkek, tartıştığı eşi A.T.’yi takip 

ederek bir mağazada boğazından bıçakladı. O.T. kendisini durdurmaya 

çalışanlara biber gazı sıktı. A.T. hastaneye kaldırıldı, O.T. gözaltına alındı. 

719. 13 Eylül 2020’de İzmir’de A.T. isimli erkek, beraber yaşadığı annesi M.T.’yi 

darp etti. Polis eve zorla girerek A.T.’yi gözaltına aldı. Oğlunun yaraladığı 

M.T. hastaneye kaldırıldı. 

720. 13 Eylül 2020’de Ankara’da Sevginur Aktaş evinde silahla vurulmuş olarak 

bulundu. 18 gün önce evlendiği polis Müslüm Aktaş tutuklandı. 

721. 13 Eylül 2020’de Sakarya’da Ü.C. (20) isimli erkek, annesi İ.C.’yi tüfekle 

vurarak yaraladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan Ü.C. gözaltına alındı.  

722. 13 Eylül 2020’de İstanbul’da B.D. (48) isimli erkek, kocalarından boşanma 

aşamasında olan çok sayıda kadına kendisini “hoca” olarak tanıtarak ve 

evliliklerini kurtarmayı vadederek cinsel saldırıda bulundu. Erkeğin para 

aldığı kadınlar şikayetçi oldu. Polis önceden nitelikli dolandırıcılık ve cinsel 

tacizden suç kaydı bulunan B.D.’yi gözaltına aldı. B.D. tutuklandı. 

723. 14 Eylül 2020’de Nevşehir’de K.T. isimli erkek, ismi basına yansımayan 

eşini darp etti ve ölümle tehdit etti. Erkeğe 60 gün uzaklaştırma cezası 

verildi. 

724. 14 Eylül 2020’de Hatay’da Y.D. isimli erkek, ayrıldığı dini nikahlı eşi N.Y.’yi 

sokakta kızının önünde bayılana kadar darp etti. Gözaltına alınan Y.D., 

savcılıktaki ifadesinden sonra adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. 

Uzaklaştırma kararı verildi. 

725. 14 Eylül 2020’de Sakarya’da E.K. isimli erkek, E.Ö. isimli eski eşini darp etti.  

726. 14 Eylül 2020’de İstanbul’da S.S. isimli kadın, eşi G.Ö. hakkında kendisini 

çocuklarının önünde tehdit ettiğini, çocukları psikolojik olarak kötü 
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etkileyecek davranışlarda bulunduğunu söyleyerek koruma ve uzaklaştırma 

kararı aldırdı. Şarkıcı olan G.Ö. açıklama yaparak kadının “şımarıklık” 

yaptığını söyledi. 

727. 14 Eylül 2020’de İstanbul’da bir erkek, Z.M. isimli kadın komşusunu drone 

ile evini gözetleyerek taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

728. 14 Eylül 2020’de Antalya’da M.Ö. isimli erkek, kendini avukat olarak 

tanıttığı ve ona yardım edeceğini söylediği N.D. isimli kadını taciz etti. M.Ö., 

N.D.’nin evine giderek kapısını tekmelediği sırada gözaltına alındı. N.D. 

şikâyetçi oldu, M.Ö. uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı. 

729. 14 Eylül 2020’de İstanbul’da R.P. isimli erkek, köpek saldırısından 

kaçmasına yardım etme bahanesiyle arabasına aldığı Fildişi Sahili vatandaşı 

K.M.K. isimli kadına arabasında cinsel saldırıda bulundu. Kadın araba 

yavaşladığı sırada kendisini arabadan attı. R.P. olaydan 2 gün sonra 

gözaltına alındı. 

730. 15 Eylül 2020’de Tekirdağ’da K.K. (58) isimli erkek, eski sevgilisi Ş.A.’yı (44) 

bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan K.K. polis tarafından yakalandı. 

Kadın hastaneye kaldırıldı. 

731. 15 Eylül 2020’de Z.Ö. isimli kadın, eski eşi B.A.’nın kendisini ve kızını darp 

ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Mahkeme B.A. hakkında 2 ay süreli 

uzaklaştırma kararı verdi. Olayın hangi şehirde yaşandığı basına yansımadı. 

732. 15 Eylül 2020’de Mersin’de A.T. isimli erkek, eşi B.C.Ç.’ye 2,5 yıl boyunca 

sistematik şiddet uyguladı. B.C.Ç. birçok kez şikayetçi oldu, erkek kadına 

şiddet uygulamaya, kadını ve ailesini ölümle tehdit etmeye devam etti. 

733. 15 Eylül 2020’de Zonguldak’ta bir erkek, parkta bir kadını darp etti ve olay 

yerinden kaçtı. Polis kadını ve sevgilisi olduğu iddia edilen erkeği aramaya 

başladı. 

734. 15 Eylül 2020’de İstanbul’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir kadını 

seyir halindeki arabadan yola attı ve olay yerinden kaçtı. Kadın hastaneye 

kaldırıldı, polis inceleme başlattı. 

735. 15 Eylül 2020’de Kastamonu’da K.K. (21) isimli zihinsel engelli kadının 

hamile olduğu ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı. Kadının ailesi, İ.T. (40) 

isimli erkeğin kadına birçok kez tecavüz ettiğini söyledi. 

736. 15 Eylül 2020’de Kocaeli’nde 4 erkek 20 yaşındaki zihinsel engelli bir 

kadına cinsel saldırıda bulundu, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptı, ölümle 

tehdit etti. Polis soruşturma başlattı. 4 erkekten biri tutuklandı, diğerleri 

hakkında “ev hapsi” tedbiri verildi. 

737. 15 Eylül 2020’de Eskişehir’de E.Y. isimli hastabakıcı, baygın şekilde 

hastaneye getirilen R. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Bir hasta 

yakını polis çağırdı ve şikayetçi oldu. E.Y. hakkında işlem başlatıldı. 

738. 16 Eylül 2020’de Ardahan’da E.Ü. isimli erkek, eşi S.Ü.’ye (35) 17 yıl 

boyunca sistematik şiddet uyguladı. Boşanmak isteyen kadın basına 

konuştu ve erkeğin ayaklarına ispirto dökerek onu yaktığını, annesinin ve 
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abisinin evlerini yaktığını ve arabalarını ateşe verdiğini anlattı. Savcılık, 

erkek hakkında 18 soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. 

739. 16 Eylül 2020’de Adana’da Z.Z.Y. isimli erkek, sevgilisi olan S.T. (27) isimli 

kadını darp etti ve 9. kattaki dairesinin balkonundan aşağı sarkıttı. Polis, 

eve kapıyı kırarak girdi ve erkeği gözaltına aldı. 

740. 16 Eylül 2020’de Edirne’de S.E. isimli erkek, görüşmesini istemediği 

akrabaları ile görüştüğü için karısı Z.E.’yi darp etti. Z.E. şikâyetçi oldu. 

741. 16 Eylül 2020’de Edirne’de F.K. isimli erkek, eşi F.K.’yi çocuğuyla pazara 

gitmek istediği için darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 

742. 16 Eylül 2020’de Edirne’de İ.K. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi E.K.’yi 

darp etti. E.K. şikayetçi oldu. 

743. 16 Eylül 2020’de Edirne’de V.K. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen 

sevgilisi G.K.’yi darp etti, eve kilitledi ve fotoğraflarını ailesine göndermekle 

şantaj yaptı. G.K. şikayetçi oldu. 

744. 16 Eylül 2020’de Kayseri’de M.N. isimli erkek, eşi K.N.’yi darp etti. Mart 

ayında 5 ay hapis cezası alan M.N. Mart ayında tutuklandı. Olay basına 16 

Eylül’de yansıdı. 

745. 16 Eylül 2020’de Antep’te M.A.K. isimli erkek, sevgilisi olan D.A. (37) isimli 

kadını boş bir binaya götürerek darp etti, ölümle tehdit etti ve kadına 

tecavüz etti. Erkeğin 7 saat boyunca işkence yaptığı kadın hastaneye 

kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. 

746. 16 Eylül 2020’de İstanbul’da bir erkek, spiker M.D.’yi önce sosyal medyada, 

sonra takip ederek taciz etti. M.D. şikayetçi oldu, erkek hakkında 3 yıla 

kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

747. 16 Eylül 2020’de Aydın’da E.G. (46) isimli erkek, yalnız yaşayan N.T. (70) 

isimli kadının evine girdi ve kadını taciz etti. N.T. şikâyetçi oldu, E.G. 

tutuklandı. 

748. 17 Eylül 2020’de Diyarbakır’da yeni doğum yapmış olan Sevda Y., sokak 

ortasında eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Adı bilinmeyen saldırgan erkek, 

olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Y., Selahattin Eyübi Devlet Hastanesi’ne 

kaldırdı.  

749. 17 Eylül 2020’de Urfa’da R.Ç. (37) isimli erkek 5, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 

çocuğunu ve eşi N.Ç.’yi (35) sopa ve kemerle darp etti. R.Ç. tutuklandı. N.Ç. 

erkeğin 10 yıldır kendisine şiddet uyguladığını söyledi. 

750. 17 Eylül 2020’de Karabük’te M.A.P. isimli erkek ve sevgilisi olan B.E.K. isimli 

kadın seyir halindeki araçta kavga etmeye başladı. Kadın arabadan yola 

“düştü”, erkek de arabadan inerek kadını darp etti. Erkek kadını araca 

bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı. B.E.K., M.A.P. hakkında şikayetçi oldu, 

polis çalışma başlattı. 

751. 17 Eylül 2020’de Edirne’de S.D. isimli erkek, eşi S.D.’yi darp etti. Kadın 

şikayetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

752. 17 Eylül 2020’de Balıkesir’de bir erkek, sokakta sevgilisi olan bir kadını 

darp etti, kadın polisi aradı ve şikayetçi oldu. 
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753. 18 Eylül 2020’de İstanbul’da Y.B. isimli erkek, arabasında sevgilisi E.G. ile 

kıskançlık nedeniyle kavga etti. Y.B., E.G.’yi başına silah dayayarak ölümle 

tehdit etti. Olay yerine gelen polis erkeği gözaltına aldı. Y.B. işlemlerin 

ardından serbest bırakıldı. 

754. 18 Eylül 2020’de Antep’te M.K. isimli erkek ve eşi olan Y.K. isimli kadın, 

oğullarının kavga ettiği 10 yaşındaki oğlan çocuğu M.U.K.’yi bayılana kadar 

dakikalarca darp etti. Çocuğun annesi E.K.’yi de kendilerini durdurmak 

istediği için darp ettiler. 

755. 18 Eylül 2020’de İstanbul’da iki erkek, Suriye vatandaşı R.G. (40) isimli 

kadını takip etti, kadını darp etti, çantasını ve kolundan bilekliklerini gasp 

etmeye çalıştı. Kadın şikâyetçi oldu. 

756. 18 Eylül 2020’de Zonguldak’ta kimliği belirlenmemiş bir kişi, bir kadını 

darp etti. Kadın polisi arayarak yardım istedi. 

757. 18 Eylül 2020’de İstanbul’da kimliği belirsiz kişiler, ismi basına yansımayan 

bir kadını sokak hayvanlarını beslediği için darp etti. 

758. 18 Eylül 2020’de Edirne’de U.T. isimli erkek, eşi A.T.’yi darp etti. 

759. 18 Eylül 2020’de Edirne’de S.K. isimli erkek, ailevi ve ekonomik sebeplerle 

kavga ettiği eşi H.K.’yi darp etti. 

760. 18 Eylül 2020’de Edirne’de M.G. isimli erkek, eşi E.G.’yi darp etti ve yaraladı. 

761. 18 Eylül 2020’de Edirne’de E.T. isimli erkek, eşi A.T.’yi darp etti. 

762. 19 Eylül 2020’de Bursa’da M.S. (31) isimli erkek, internette anlaştıktan 

sonra buluştuğu seks işçisi B.Ş. isimli trans kadını trans olduğu için 

boğazından ve bacağından bıçakla yaraladı. B.Ş. hastaneye kaldırıldı. 

763. 19 Eylül 2020’de Bursa’da R.Ç. (49) isimli erkek, hakkında uzaklaştırma 

kararı aldıran, boşanma aşamasında olduğu eşi I.Ç.’yi (38) bıçakla yaraladı, 

o sırada evde olan O.S. (42) isimli erkeği darp etti. Polis R.Ç.’yi gözaltına 

aldı, I.Ç. hastaneye kaldırıldı. Erkek kadını “İstanbul Sözleşmesi yüzünden” 

bıçakladığını iddia etti. 

764. 20 Eylül 2020’de İstanbul’da M.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

E.Ç. isimli kadını ve yanında bulunan M.K. isimli erkeği silahla vurarak 

yaraladı. E.Ç. ve M.K. hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan M.Ç. bir süre 

sonra teslim oldu. M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu açıklandı. 

765. 20 Eylül 2020’de Kayseri’de M.A.T. (25) isimli erkek, boşanma aşamasında 

olduğu B.T. (24) isimli kadını karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının 

hamile olduğu açıklandı. Kadın hastaneye kaldırıldı, B.T. olay yerinden kaçtı. 

Erkek ertesi gün yakalanarak gözaltına alındı. 

766. 20 Eylül 2020’de Ankara’da İ.C. isimli erkek, aldattığı için kendisinden 

boşanmak isteyen eşi E.C. ‘yi parkta oynayan çocuğunun önünde tabancayla 

bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı. Kadın şikayetçi oldu. Erkek 

yakalanarak gözaltına alındı. 

767. 20 Eylül 2020’de Çorum’da S.Y. (38) isimli erkek, tartıştığı eşi D.Y.’yi (34) 

tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek 

gözaltına alındı. 
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768. 20 Eylül 2020’de İstanbul’da S.T. isimli erkek, sokakta yürüyen Ö.K. (23) 

isimli kadını takip ve taciz etti etti. Erkek gözaltına alındı, serbest bırakıldı, 

savcılık kararı üzerine tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Erkek hakkında 

23 Eylül’de hazırlanan iddianamede 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

769. 20 Eylül 2020’de Kocaeli’nde S.S. (49) isimli erkek bankamatikte kadınların 

arkasında sıraya girerek telefon kamerasıyla eteklerinin altından fotoğraf 

çektiği için gözaltına alındı. 

770. 20 Eylül 2020’de Bursa’da G.Y. (40) isimli kadın, erkek kardeşi H.A.Y.’yi (30) 

öldürdüğü için tutuklandı. Kadın, “Kardeşim anne ve babamı sürekli 

dövüyordu. Olay günü bize saldırınca balkondan korkutmak için ateş ettim.” 

dedi. G.Y., erkeğin annesi F.Y.’ye (70) sistematik şiddet uyguladığını, kadını 

olay günü dolaba kilitlediğini, kadının kendisini arayarak yardım istediğini, 

eve geldiğinde erkeğin kendisine saldırdığını söyledi. 

771. 21 Eylül 2020’de İstanbul Kadıköy’de, dün akşam saatlerinde katlanan 

bisikletiyle otobüse binen kadın bir yolcu, şoför tarafından araçtan 

indirilmek istendiği basında yer aldı. Aracın şoförü, önce kadın yolcuya 

hakaret ederek, tehditler savurdu. Yolcunun o anları telefonla kameraya 

alması üzerine yerinden kalkan şoför, “Maymunluk yapıyorsun burada. 

Senin uşağın mı var” diye bağırmaya başladı. Yolcuların müdahale etmesine 

rağmen ses tonunu gittikçe yükselten şoför, “Cehenneme kadar git. 

Binerkeni var ama bir de inerkeni var bunun” şeklinde tehditler savurdu. 

Şoför, kadın yolcuya saldırdı ve bisikletini araçtan atmaya çalıştı. Söz 

konusu duruma tepki gösteren kadın yolcu, şoför hakkında şikâyetçi oldu.  

772. 21 Eylül 2020’de Mardin’in Derik İlçesi’nde bir düğüne, jandarma 

tarafından Coronavirüs gerekçesiyle baskın yapıldı. Baskında kadınların 

olduğu bölgeye girerek fotoğraflarını çeken jandarmanın kadınlara tacizde 

bulunduğu belirtildi. Taciz üzerine 2’si gönüllü 21 köy korucusu istifa etti.  

773. 21 Eylül 2020’de Edirne’de M.İ. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı 

olan E.Ö. isimli kadını iş yerine giderek kendisine para vermediği için tehdit 

ve hakaret ederek darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 

774. 21 Eylül 2020’de Bursa’da A.E. (60) isimli erkek, yol üzerinde bekleyen eşi 

A.E.’ye traktörle çarparak bacağının üzerinden geçti. Kadın hastaneye 

kaldırıldı, olayın kaza olduğu iddia edildi. 

775. 21 Eylül 2020’de Antalya’da A.Y. (29) isimli kadın, eşi H.Y.’nin kendisine 

ateş ederek bacağının kesilmesine sebep olduğunu, erkeğin kendisini tehdit 

etmeye devam ettiğini söyledi. A.Y. erkeğin 9 aydır cezaevinde olduğunu 

söyledi ve sürmekte olan yargı sürecinde destek istedi. 

776. 21 Eylül 2020’de Diyarbakır’da M.Ç. isimli erkek eski eşinin çalıştığı 

hastaneye gidip kadını bıçakla yaraladı. Erkek hakkında 3 kez uzaklaştırma 

kararı verilmişti. 

777. 22 Eylül 2020’de Ankara Çankaya'da G.Ö. isimli kadın, kargo paketi teslim 

aldığı Yurtiçi Kargo çalışanının, "Pandemiden dolayı paketi teslim aldığınıza 

dair videonuzu çekmem gerek" diyerek, videosunu çektiğini belirtti. Taciz 
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edildiğini ifade eden G.Ö., Yurtiçi Kargo ve çalışanı hakkında suç 

duyurusunda bulundu.  

778. 22 Eylül 2020’de Diyarbakır’da M.Ç. isimli erkek, hemşire eşi E.Y.’yi çalıştığı 

hastanede bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin kadını önceden tehdit ettiği, 

kadının erkek hakkında 8 kez şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı 

açıklandı. E.Y. hastanede tedaviye alındı, erkek olay yerinden kaçtı. 

779. 22 Eylül 2020’de Edirne’de E.V. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi K.V.’yi 

darp etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

780. 22 Eylül 2020’de Zonguldak’ta M.A. isimli erkek, aynı mahallede yaşadığı 

A.Ç. isimli kadını ve 16 yaşındaki kızı S.Ç.’yi mesajla taciz etti. 

781. 23 Eylül 2020’de Trabzon’da Ş.A. isimli erkek, kızı T.A.’yı (35) sokakta darp 

etti. Sokaktaki iki erkek, Ş.A.’yı darp etti. T.A.’nın babasından şikayetçi 

olduğu ama şikâyetten vazgeçtiği açıklandı. Ş.A.’nın 35 yaşındaki kadını 

“evden kaçtığı” için darp ettiğini söylediği açıklandı. 

782. 23 Eylül 2020’de Zonguldak’ta bir erkek, C.E. isimli kadını darp etti. Kafa 

travması geçiren C.E. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

783. 24 Eylül 2020’de Bursa’da T.B. (35) isimli erkek, tarlada çalışırken kavga 

ettiği eşi D.B.’yi tüfekle vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, polis 

T.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

784. 24 Eylül 2020’de Muğla’da M.T. isimli erkek, misafir olarak girdiği sitede 

arabasını ona ait park yerine bıraktığı A.B. (46) isimli kadını kendisini 

uyardığı için darp etti. Kadının kızı B.Z.’yi (25) de tehdit etti. Kadın şikayetçi 

oldu, erkek gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. 

785. 24 Eylül 2020’de Samsun’da M.K.Ş. (30) isimli erkek, birlikte yaşadığı 

nişanlısı S.A.’yı (22) kalçasından tabancayla yaraladı. S.A. hastaneye 

kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

786. 24 Eylül 2020’de Muğla’da T.Ç.’yi (21) 1,5 yıl boyunca taciz ve tehdit ettiği 

için tutuklanan N.Ş. (46) tahliye edildi. Elektronik kelepçe ve uzaklaştırma 

şartlarıyla tahliye edilen N.Ş., kadını tekrar taciz etmeye başladı. Olay basına 

yansıdıktan sonra N.Ş. tekrar gözaltına alındı. 

787. 24 Eylül 2020’de İskenderun'da Avukat Mehtap Sert, boşanma aşamasında 

olan müvekkili Funda B.’nin eşi Mustafa B. tarafından ölümle tehdit edildi. 

Avukat Sert, bunun üzerine dün başvurduğu İskenderun 1'inci Aile 

Mahkemesi, Mustafa B. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Sert, bugün 

tehdit edilmesi nedeniyle İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 

duyurusunda bulundu. 

788. 25 Eylül 2020’de Konya’da Ö.Ö. isimli erkek, eski eşi Ş.Ç.’yi av tüfeğiyle 

bacağından vurdu. Oturduğu il olan Karaman’dan oğlu G.Ö. (22) ile Ş.Ç.’nin 

yanına giden erkek, kadını vurduktan sonra zorla arabasına bindirerek 

Karaman’a götürmeye çalıştı. Ş.Ç. çığlık atarak yardım isteyince polis 

erkekleri gözaltına aldı, kadın hastaneye kaldırıldı. 
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789. 25 Eylül 2020’de Adana’da F.Ö. isimli erkek, kendisini reddeden E.B. (20) 

isimli kadını darp etti, tehdit etti, kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın 

savcılığa başvurduğunu ve sonuç alamadığını söyledi. 

790. 25 Eylül 2020’de Aksaray’da V.K. isimli erkek avukatın, ofisinde bir kadını 

taciz ve darp ettiği iddia edildi. 

791. 25 Eylül 2020’de Bursa’da kimliği belirlenmeyen bir erkek, 40 yaşındaki bir 

kadına yaşadığı apartmandaki asansörde basit cinsel saldırıda bulundu. 

Kadın şikayetçi olmadı. Erkek tutuklandı. 

792. 26 Eylül 2020’de Nevşehir’de Suriye vatandaşı bir erkek, evde Suriye 

vatandaşı karısını darp etti ve kadını bıçakla yaraladı. Kadın korumaya 

alındı ve hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. 

793. 26 Eylül 2020’de Erzurum’da M.S. (22) isimli erkek, F.O. (45) isimli kadına 9 

ay boyunca şantaj ve tehditle tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek 

gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

794. 26 Eylül 2020’de İstanbul’da bir erkek, metrobüs durağında bekleyen bir 

kadına basit cinsel saldırıda bulundu. Erkek gözaltına alındı. 

795. 26 Eylül 2020’de Mardin’de M.B. isimli erkek market sahibi, markete 

müşteri olarak gelen kadına tecavüz etti. Erkek, şikayetçi olmak isteyen 

kadını polis kimliği ve silah göstererek tehdit etti. Koruma kararı çıkmadığı 

açıklandı. 

796. 27 Eylül 2020’de İstanbul’da S.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

kadını, kadının annesini ve babasını ağır yaraladı. Erkeğin vurduğu üç kişi 

hastaneye kaldırıldı. İsimleri basına yansımadı. 

797. 27 Eylül 2020’de İstanbul’da üst düzey devlet kurumunda görevli olduğunu 

söyleyen V.D. isimli erkek, sevgilisi V.Ç.’yi bunun doğru olmadığını 

öğrendiği için darp etti ve ölümle tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek 

hakkında “şantaj”, “tehdit”, “kamu görevini usulsüz üstlenme” ve “yaralama” 

suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

798. 27 Eylül 2020’de İzmir’de Ege Üniversitesi’nde 10 öğrenci, klinikte görev 

yapan Prof. Dr. Z.E.B. isimli erkeğin kendilerini taciz ettiğini söyleyerek 

şikâyetçi oldu. 2019’un Aralık ayında üniversitede soruşturma başlatıldı 

ama sonuçlanmadı. Erkek öğrencilere hem sözlü tacizde bulundu hem 

cinsel saldırıda bulundu. 

799. 27 Eylül 2020’de Kocaeli’nde H.T. isimli erkek sahte iş ilanı verdi ve 

başvuran kadınları taciz etti. H.T. gözaltına alındı. 

800. 27 Eylül 2020’de Muğla’da M.B. (32) isimli erkek, İngiltere vatandaşı A.H.L. 

(56) isimli kadına kaldığı otelde cinsel saldırıda bulundu. Kadın şikayetçi 

oldu. M.B. gözaltına alındı ve tutuklandı. Erkek kadını darp etti, yarı baygın 

haldeyken taşıyarak zorla bir odaya götürdü ve kadına cinsel saldırıda 

bulundu. 

801. 28 Eylül 2020’de İstanbul Şişli'de bir binada kalan Moğolistanlı kadının 

birlikte olduğu aynı ülke vatandaşının 1 aydan bu yana işkencesine maruz 

kaldığı iddia edildi. Kadının pencereden yardım için bağırmasının ardından 
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komşuların ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, yaralı kadın ile bileklerini 

kesen adamı kanlar içerisinde bularak hastaneye kaldırdı. 

802. 28 Eylül 2020’de Mersin’de Ş.F.A. (25) isimli erkek, engelli eşi B.A.’ya (22) 

sistematik şiddet uyguladı, 7 aylık kızını 12. kattaki balkonlarından aşağı 

atmakla tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı aldı ve 

boşanma davası açtı. 

803. 28 Eylül 2020’de İzmir’de bir erkek, sevgili olduğu iddia edilen kadını 

sokakta darp etti. Kadın şikayetçi olmadı. 

804. 28 Eylül 2020’de İstanbul’da bir kadın kayalıklarda baygın şekilde bulundu. 

Polis kadını darp edenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

805. 28 Eylül 2020’de Kocaeli’nde cezaevinden izinli çıkan erkek, engelli eşi 

A.O.’yu darp etti ve olay yerinden kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı, 

soruşturma başlatıldı.  

806. 28 Eylül 2020’de İstanbul’da H.İ.A. isimli erkek, çalıştığı spor salonunda 

kadınlar soyunma odasına kamera yerleştirdi, 30 kadının rızaları dışında 

görüntülerini aldı. Erkek tutuklandı. 

807. 29 Eylül 2020’de basında yer alan habere göre; Rus sporcu İrina Z. geçen 5 

Temmuz'da İstanbul'da Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda 

yürüyordu. M.T. boğazını sıktığı ve boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti. 

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, kadını tekme, yumruk ve 

bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da 

bıçağı ters çevirerek M.T.'ye sapladı ve tacizden kurtuldu. Şikâyet üzerine 

M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması 

nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. 

808. 29 Eylül 2020’de Urfa’da yaşayan G.Y.  isimli kadın, üç yıl boyunda Devrim 

Boran adındaki bir erkeğin teknik ve fiziki takibi ile tacizine maruz kaldığını 

sosyal medya aracılığı ile paylaştı. Üç yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla 

tanıştığı Devrim Boran tarafından sürekli rahatsız edildiğini ifade eden G.Y., 

Boran’ın kendisiyle birlikte olmak için baskı uyguladığını kaydetti.  

809. 29 Eylül 2020’de Bursa’da İ.G. (60) isimli erkek, eşi T.G.’yi (55) sokakta 

silahla göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçmaya çalışan İ.G.’yi çevredekiler 

durdurdu, polis gözaltına aldı. O sırada olay yerinden geçen O.Ş. isimli 

doktor, kadına müdahale etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

810. 29 Eylül 2020’de Samsun’da Irak vatandaşı Y.A.M.A. (53) isimli erkek, 

tartıştığı kızı Y.M.A.’yı (18) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Y.A.M.A. 

gözaltına alındı. Erkeğin karısıyla kavga ettiğini, kızını onları ayırmak 

istediği için bıçakladığı açıklandı. 

811. 29 Eylül 2020’de İzmir’de U.Ç. isimli erkek sokakta D.T. (26) isimli kadını 

takip etti, taciz etti, cinsel saldırıda bulundu ve darp etti. U.Ç. tutuklandı. 

D.T. darp raporu alarak şikayetçi oldu. 

812. 29 Eylül 2020’de İstanbul’da bir erkek, yan komşusu olan G.C. isimli 

Azerbaycan vatandaşı kadını darp etti. Kadın, erkeğin aralarındaki hisseli 
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arsa yüzünden kendisine 5 yıldır fiziksel şiddet uyguladığını ve tehdit 

ettiğini söyledi. 

813. 29 Eylül 2020’de İstanbul’da Moğolistan vatandaşı S.K. (45), Moğolistan 

vatandaşı sevgilisi B.O.’ya (43) 1 ay boyunca şiddet uyguladı, darp etti, 

bıçakladı, bileklerini kesti. Kadın camdan bağırarak yardım isteyince olay 

yerine polis geldi, kadın ve kendi bileklerini de kesen S.K. hastaneye 

kaldırıldı. 

814. 30 Eylül 2020’de Samsun’da A.P. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

kadının annesi olan M.Y.’nin (75) evini yaktı. Erkek gözaltına alındı, 

tutuklandı. 

815. 30 Eylül 2020’de Niğde’de U.C. isimli erkek, hamile eşine tokat attığı 

gerekçesiyle E.Y. isimli kadını ve kocası B.Y.’yi tabancayla yaraladı. Polis, 

olay yerinden kaçan U.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

816. 30 Eylül 2020’de Edirne’de N.K., karısı G.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, 

yasal işlem başlatıldı. 

817. 30 Eylül 2020’de Edirne’de E.D., birlikte yaşadığı D.M.’yi darp etti. D.M., 

polise E.D.’nin uyuşturucu madde sattığını söyledi, erkek tutuklandı. 

818. 30 Eylül 2020’de Zonguldak’ta 3 tıbbi sekreter, başhekim Y.T. ve müdür E.Ö. 

isimli erkekleri kendilerini taciz ettiği için şikâyet etti. Olayla ilgili dava 

açılırken, kadınlar temizlik görevlisi olarak başka hastanelerde 

görevlendirildi. 

819. 30 Eylül 2020’de İstanbul’da F.I. isimli erkek, çalıştığı sendikada birden çok 

kadına taciz ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kaç kadını 

taciz ettiği basına yansımadı. 

820. 30 Eylül 2020’de 25 Eylül’de İzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden 

D. T.’nın (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz 

edildiği ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradığı öğrenildi. Karşı 

koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden 

vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya 

konuşan D. T., "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi. 

821. 30 Eylül 2020’de Antalya’da R.O. isimli erkek, eşi H.O.’yu çocuklarının 

önünde darp etti. Kadın, erkeğin kendisine sistematik şiddet uyguladığını 

söyledi. H.O. hastaneye kaldırıldı, iki çocuk korumaya alındı. E.O. gözaltına 

alınırken kadınları ve polisleri tehdit etti. 

822. 1 Ekim 2020’de Edirne’de M.T. isimli erkek, kavga ettiği eşi G.Ş.T.’yi darp 

etti. 

823. 1 Ekim 2020’de İstanbul’da otobüs şoförü erkeğin İ.K. isimli yolcuyu darp 

ettiği iddia edildi. Kadın şikâyetçi oldu. 

824. 1 Ekim 2020’de İstanbul’da A.Ş. isimli erkek, iş arkadaşı olan A.C.’yi servis 

aracında darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, serbest bırakıldı. 

825. 1 Ekim 2020’de İstanbul Sarıyer'de, Kenan D., boşanma aşamasında olduğu 

eşinin sığındığı aile evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar 

verdi. 3 çocuğunun annesi 15 yıllık eşine uyguladığı şiddet nedeniyle önceki 
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gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan D., 

sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince aracından indirilerek gözaltına 

alındı. 

826. 3 Ekim 2020’de Edirne’de G.A. isimli erkek, işyerinden çıkarken P.K. isimli 

kadını darp etti, yüzüne biber gazı sıktı, kadını tehdit etti. P.K. şikâyetçi 

oldu, polis G.A.’yı aramaya başladı. 

827. 5 Ekim 2020’de Diyarbakır’da Ç.K. isimli erkek kaynar su dolu çaydanlık 

fırlatarak eşi F.K. ve kızı A.N.K.’yi yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı, 

olay yerinden kaçan erkek polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

828. 5 Ekim 2020’de İstanbul’da G.O. isimli kadın eşinin ailesinin kendisini taciz 

ve tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Kocasının amcası kendisine 

önceden de şiddet uygulamıştı, kadın şikâyetçi olmuş ve basına 

konuşmuştu. Kadın şikâyetçi olduktan sonra F.O. ve M.O. isimli erkek 

akrabaları kadını tekrar darp etti. 

829. 5 Ekim 2020’de Kütahya’da H.A. isimli “hoca”, cin çıkaracağını söyleyerek üç 

kadına basit cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. G.A. (44), 

H.U. ve S.U. şikâyetçi oldu. 

830. 5 Ekim 2020’de Muğla’da M.E. isimli erkek, internette verdiği iş ilanına 

cevap verdiği için görüştüğü S.F.Y. isimli kadına tecavüz etti. Kadın, 

şikâyetçi olduğunu, erkeğin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını 

söyleyerek basına açıklama yaptı. Kadın erkeğin, kadınları seks işçiliğine 

zorlayan bir çetenin üyesi olduğunu söyledi. 

831. 5 Ekim 2020’de Sosyal medyada bir erkek, A.G. isimli oyuncu kadını cinsel 

organının fotoğrafını atarak taciz etti. 

832. 6 Ekim 2020’de Urfa’da İ.A. isimli erkek, dini nikâhlı eşi olan 28 yaşındaki 

Suriye vatandaşı M.N.’yi (28) 5 gün boyunca eve kilitleyerek darp etti, 

kadına zincirle vurdu, kerpetenle tırnaklarını kopardı. Kadın, komşuların 

ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. İ.A. polis tarafından yakalandı. Erkeğin 

kadına 2,5 yıldır sistematik şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 

833. 6 Ekim 2020’de Edirne’de E.D. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi Ö.D.’yi darp 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

834. 6 Ekim 2020’de Samsun’da K.A. isimli kadın, yerel basına konuşarak 

kendisini eşyalarını çalmakla suçlayan eşi K.K.’nin kendisini ve kızını darp 

ettiğini, evden bu yüzden ayrıldığını açıkladı. 

835. 6 Ekim 2020’de İstanbul’da alışveriş merkezinde üç erkek, iki kadını taciz 

etti ve taciz etmemelerini söyleyen üçüncü kadın olan M.G.’yi darp etti. 

836. 7 Ekim 2020’de Nevşehir’de F.Ç. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı 

olan eski sevgilisini bıçakla tehdit ve taciz etti. F.Ç. kadının evinde 

yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç. “cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun 

kılma”, “tehdit” ve “hakaret suçlarından tutuklandı. 

837. 7 Ekim 2020’de Edirne’de Z.Ç. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi G.Ç.’yi darp 

etti. G.Ç. şikâyetçi oldu, erkek hakkında işlem başlatıldı. 
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838. 7 Ekim 2020’de İstanbul’da ev işçisi olarak çalışan S.H. ücretini alamayınca 

darp edildi. 

839. 8 Ekim 2020’de İstanbul’da karısı E.A.’ya çocuklarının önünde işkence 

yapan, ısıttığı bıçakla yakan M.A., Maraş’ta gözaltına alındı ve “kasten 

yaralama”, “eşe karşı eziyet” suçlarından tutuklandı. Erkek kadını başka 

birinin darp ettiğini, sonra kendisinin kadını darp ettiğini ama “sert 

vurmadığını” iddia etti. 

840. 8 Ekim 2020’de Edirne’de S.B. isimli erkek, eşi S.B.’yi arkadaşının evine 

giderek darp etti. Erkek olay yerinden kaçtı, kadın ve olay sırasında evinde 

olduğu arkadaşı şikâyetçi oldu. Polis S.B.’yi aramaya başladı. 

841. 8 Ekim 2020’de Aydın’da kaybolduğu bianet Erkek Şiddeti Çetelesi’ne 7 

Ağustos’ta yansıyan Ö.K. (17) isimli kız çocuğu bulundu. 2 aydır saklanan 

çocuk, jandarma kendisini bulduğunda babasının ablası H.A.’ya cinsel 

saldırıda bulunduğunu, kendine de bulunacağından korktuğu için kaçtığını 

söyledi. İfadesi alınan H.A., babasının kendisine cinsel saldırıda 

bulunduğunu söyledi. E.K., gözaltına alındı. Ö.K. korumaya alındı. 

842. 9 Ekim 2020’de Kayseri’de bir erkek, T.M.B. isimli avukat kadını davasını 

alması için ölümle tehdit etti. Gözaltına alınan erkek adli kontrol kararıyla 

serbest bırakıldı. 

843. 9 Ekim 2020’de Trabzon’da G.A. (38) isimli kadın, yardım talebinde 

bulunduğu vakıf müdürü S.D.’den kendisine cinsel tacizde bulunduğunu 

söyleyerek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan S.D. adli kontrol şartıyla serbest 

bırakıldı, görevden uzaklaştırıldı. 

844. 10 Ekim 2020’de Manisa’da H.G. isimli erkek, eşini kendisinden boşanmak 

istediği için ateşli silahla öldürme girişiminde bulundu. Kadının evinin 

önüne giden H.G., etrafa ateş açtığında yoldan geçen 2’si çocuk 3 kişiyi 

yaraladı. H.G. gözaltına alındı, tutuklandı.  

845. 10 Ekim 2020’de Tokat’ta G.M. (64) isimli erkek, E.Ş. (19) isimli zihinsel 

engelli kadına tecavüz etti. Bir süre cezaevine giren erkek adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. Olay, bir televizyon programına konu edildiği için 

Ekim ayında basına yansıdı. 

846. 10 Ekim 2020’de Tekirdağ’da ismi basına yansımayan bir kadın, İ.M. isimli 

erkeği kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikâyet etti. Erkek 

ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

847. 10 Ekim 2020’de Çorum’da M.Y. (41) isimli kadın, kendisine fiziksel ve 

duygusal şiddet uygulayan sevgilisi F.S.’den (38) şikâyetçi oldu, erkeğin 

kendisini bıçakladığını ve 14 yaşındaki kızına basit cinsel saldırıda 

bulunduğunu söyledi. 

848. 11 Ekim 2020’de Urfa’da E.Ç. isimli HDP üyesi kadın, polisin kendisini 

katıldığı eylemde gözaltına alırken cinsel saldırı tehdidinde bulunduğunu 

söyleyerek şikâyetçi oldu. 

849. 12 Ekim 2020’de Aydın’da Ü.K. isimli erkek, Ö.K.’yi (22) bayılana kadar darp 

etti, ölümle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek ifadesi alındıktan sonra 
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serbest bırakıldı. Erkek hakkında 60 günlük uzaklaştırma kararı ve 

elektronik kepçe verildi. 

850. 12 Ekim 2020’de Sakarya’da 3 erkek, pazarlık yaptıkları 2 seks işçisi kadın 

ve yanlarındaki 2 erkeğe silah zoruyla arabalarına bindirerek alıkoydu ve 

eşyalarını gasp etti. 3 şüpheli yakalandı, 2 kadın ve 2 erkek ifade verdi. 3 

erkek hakkında “kasten yaralama”, “alıkoyma”, “silah ve bıçak taşıma” 

suçlarından işlem yapıldı. 

851. 12 Ekim 2020’de Edirne’de G.E. isimli erkek, sevgilisi C.A.’yı alkollü araç 

kullanmasını engellediği için darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında 

yasal işlem başlatıldı. 

852. 13 Ekim 2020’de Kayseri’de H.T. (82) isimli erkek, kavga ettiği eşi D.T.’yi 

tabanca ile omzundan vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, 

kadını vurduktan sonra intihar eden H.T. hayatını kaybetti. 

853. 13 Ekim 2020’de Adana’da bir erkek, Ukrayna vatandaşı D.K. (25) isimli 

kadını köpeği havladığı için darp etti. Erkeğin kadını darp ettiğini gören 

H.İ.Y. (25) isimli erkek, müdahale etmeye çalıştı. Erkek H.İ.Y.’yi bıçaklayarak 

olay yerinden kaçtı. 

854. 13 Ekim 2020’de Edirne’de M.E.K. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi N.K.’yi 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

855. 13 Ekim 2020’de İstanbul’da F.T. isimli erkek, H.T. isimli kadını darp etti. 

Kadın darp raporu alarak şikâyetçi oldu, erkeğin kendisini daha önce de 

darp ettiğini söyledi. 

856. 14 Ekim 2020’de Edirne’de T.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

M.Ö.’yü darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

857. 14 Ekim 2020’de Edirne’de N.Ü. isimli erkek, eşi N.Ü.’yü darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

858. 14 Ekim 2020’de Edirne’de G.U. isimli erkek, eşi E.U. ve kızı Y.C.U.’yu darp 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

859. 14 Ekim 2020’de Bursa’da U.I. isimli erkek ATM’de para çeken N.A. isimli 

kadını taciz etti. Olay yerinden kaçan U.I. polis tarafından gözaltına alındı. 

860. 14 Ekim 2020’de İstanbul’da H.G. isimli erkek, flört ettiği R.C. isimli kadına 

darp ederek tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında 21 yıla kadar 

hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 

861. 15 Ekim 2020’de Edirne’de Ö.M. isimli erkek, eşi H.M.’yi darp etti. H.M. 

erkeğin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, sürekli tehdit ve 

hakaret ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Kadını sığınma evine 

yerleştirmek için işlem başlatıldı. Ö.M. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

862. 16 Ekim 2020’de Edirne’de E.Ç. isimli erkek, eşi E.Ç.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

863. 16 Ekim 2020’de Nevşehir’de O.Ş. isimli erkek eski sevgilisi A.K.’yi darp etti, 

zorla arabaya bindirmeye çalıştı, erkeğin arkadaşı Ş.K. isimli erkek de ona 

yardım etti ve kadını darp etti. İki erkek gözaltına alındı, tutuklandı. 
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864. 16 Ekim 2020’de Trabzon’da S.A. isimli erkek, eşi F.A.’yı keser sapı ile darp 

etti. S.A.’ya bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. 

865. 16 Ekim 2020’de Aydın’da B.K. (39) isimli erkek ve erkek kardeşi A.K. (35), 

B.K.’nin eşinin yeğeni olan A.K.’yi (20) kaçırdı, darp etti, tehdit etti. Kadın 

şikâyetçi oldu. 

866. 16 Ekim 2020’de Adana Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 

öğrencisi Ceren Nergiz, iş görüşmesinde "Turancılık" fikrini paylaşmadığı 

işverenin sözlü şiddetine maruz kaldığını söyledi. Görüşme sırasında 

işverenin kendisinin hangi siyasi fikre sahip olduğunu sorduğunu ifade 

eden Nergiz, "Bana; 'Ben Türkçü ve Turancıyım. Senle aynı kafada mıyız?' 

diye sordu. Ben de ona Turancılık fikri elle tutulur bir fikir değildir. Bunu 

dememle adam ayağa fırlayarak bana bağırarak; 'Burayı hemen terk et' 

dedi. Beni resmen kovdu" dedi.  

867. 17 Ekim 2020’de Kocaeli’nde E.K. (30) isimli erkek, eşi S.K.’yi, 1 ve 3 

yaşındaki iki oğlunu ve S.K.’nin babasını darp etti, bıçakla tehdit etti ve evde 

rehin aldı. Jandarma erkeği ikna ederek gözaltına aldı. 

868. 17 Ekim 2020’de Elazığ’da bir erkek, sokakta eşini darp etti. Çevredekiler 

polis çağırdı. Yasal süreç basına yansımadı. 

869. 17 Ekim 2020’de İstanbul’da bir restoran zincirinde yönetici erkeklerin 

kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu açıklandı. Kadınlar suç 

duyurusunda bulundu. 

870. 17 Ekim 2020’de Bir erkek, e-mail ile sunucu Ç.Ş.’yi ve çocuklarını 

öldürmekle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

871. 18 Ekim 2020’de Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 

esnaflık yapan Hasan Eneş, ayrı yaşadığı eşi Ceyhan Eneş’i darp etmesi 

üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yenişehir Polis 

Merkezi’ne götürülen Hasan Eneş, Ceyhan Eneş’in darp raporu ile yaptığı 

şikâyete rağmen “uzaklaştırma” kararıyla serbest bırakıldı.  

872. 19 Ekim 2020’de Aydın’da A.A. isimli erkek, sevgilisi B.T.’yi evde bayılana 

kadar darp etti. Komşuların ihbarı üzerine evlerine giden polis A.A.’yı 

gözaltına aldı. B.T. hastaneye kaldırıldı. 

873. 19 Ekim 2020’de Edirne’de E.A. isimli erkek, eşi Y.A.’yı işyerine giderek 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Polis erkeği aramaya başladı. 

874. 19 Ekim 2020’de İstanbul’da 3 erkek, komşuları olan A.Ç. isimli kadını ve eşi 

M.Ç.’yi park yeri için darp etti. Erkekler “kasten yaralama” suçundan 

tutuklandı. 

875. 20 Ekim 2020’de Kırıkkale’de M.E. isimli erkek, boşanma davasının 

görüleceği adliyenin otoparkında eşi K.E.’yi (30) bıçaklayarak yaraladı. M.E. 

gözaltına alındı, kadın hastaneye kaldırıldı. 

876. 20 Ekim 2020’de Denizli’de H.A. (18) isimli erkek, tartıştığı annesi A.K.’yi 

evine giderek tabancayla vurdu ve ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, 

polis olay yerinden kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 
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877. 20 Ekim 2020’de İstanbul’da V.B. isimli erkek, 6 aylık hamile olan eşi İ.B.’yi 

COVİD-19 olduğu için başka bir erkekle birlikte olmakla suçlayarak ölümle 

tehdit etti. Kadın doğum yaptı. Hastaneye giden V.B. doktorların kadını 

kendisinden “ayırdığını” söyleyerek kadının eline mermi verdi ve tekrar 

ölümle tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Hazırlanan iddianamede V.B. 

hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

878. 20 Ekim 2020’de Mardin’de H.E., karısı C.E.’ye sistematik şiddet uyguladı, 

kadını ölümle tehdit etti. Darp raporu alan C.E. şikâyetçi oldu. H.E. gözaltına 

alındı ve ertesi gün serbest bırakıldı. 

879. 20 Ekim 2020’de İstanbul’da N.C. (19) isimli erkek dini nikâhlı eşi E.C.’ye 

(20) sistematik şiddet uyguladı. Kadın, N.C. ile yaşadığı evden kaçarak 

ailesinin evine gitti. N.C., kadının ailesinin evine gitti, dışarıdan eve ateş açtı. 

880. 20 Ekim 2020’de Edirne’de E.T. isimli erkek, işyerinde eşi H.T.’yi darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.                                                      

881. 20 Ekim 2020’de Edirne’de A.Y. isimli erkek, eşi G.Y.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

882. 20 Ekim 2020’de Bursa'da eski kız arkadaşı H.Y.’nin, özel fotoğraflarını 

sosyal medyadan yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı 

mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.Ö.’nün fotoğraflarını 

yaymakla kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen H.Y., “O benim 

hayatımı mahvetti. Hayatımı bitirdi" dedi. 

883. 21 Ekim 2020’de Isparta’da İ.K. isimli erkek, ayrı yaşadığı eşi A.K.yi evine 

giderek tabancayla yaraladı. A.K. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis 

gelince İ.K kızı E.K.’yi rehin alarak teslim olmayacağını söyledi. İkna edilen 

İ.K. kızını üç saat sonra bıraktı. Gözaltına alınan İ.K. ertesi gün tutuklandı. 

884. 22 Ekim 2020’de İstanbul’da A.İ. isimli erkek, evde kavga ettiği eşini 

karnından, kolundan ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye 

kaldırıldı, polis A.İ.’yi gözaltına aldı. 

885. 22 Ekim 2020’de Adana’da ismi basına yansımayan erkek, eşi D.O.’yu darp 

etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. 

886. 22 Ekim 2020’de İzmir’de ismi basına yansımayan bir erkek, sokakta ismi 

basına yansımayan bir kadını darp etti. Olayla ilgili yasal süreç basına 

yansımadı. 

887. 22 Ekim 2020’de Urfa’da E.K. isimli erkek, binanın önüne atılan çöpler 

yüzünden kavga ettiği komşusu R.Ç. (27) isimli kadını kucağında oğlu A.M.Ç. 

(2) varken darp etti. E.K.’nin çağırdığı 6 akrabası da kadını darp etti.  Kadın 

şikâyetçi oldu. 

888. 22 Ekim 2020’de Bir erkek, sosyal medya üzerinden Z.K. isimli oyuncuya 

cinsel taciz içeren mesaj attı. 

889. 23 Ekim 2020’de İstanbul Esenler ilçesinde Ahmet İ., evli olduğu kadını 

kesici aletle katletme girişiminde bulunarak yaraladı. Evden gelen sesler 

üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde 
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yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın, ambulansla hastaneye 

kaldırıldı. 

890. 23 Ekim 2020’de İstanbul Sancaktepe’de Mert Akın, 2 Ekim’de eşi E.A.’ya 

işkence suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mert A. hakkında, "Nitelikli 

yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun 

kılma", "Nitelikli eşi kasten yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincirleme 

hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi. Akın 

hakkında 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.  

891. 23 Ekim 2020’de Bursa’da N.D. isimli erkek, eşi M.D.’yi darp etti. Kadını 

aldatan N.D., ilişkisi olduğu kadının evinden çıkarken sokakta M.D. ile 

karşılaştı, kadını kendisini aldattığını anladığı için darp etti. N.D. gözaltına 

alındı. Erkeğin parmağını kırdığı kadın hastaneye kaldırıldı. 

892. 23 Ekim 2020’de Edirne’de M.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi E.Ö.’yü sokakta 

darp etti. Polis soruşturma başlattı. 

893. 23 Ekim 2020’de Edirne’de M.Ç. isimli erkek, eşi S.Ç.’yi darp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

894. 23 Ekim 2020’de Edirne’de S.O. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi N.O.’yu 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, yasal işlem başlatıldı. 

895. 24 Ekim 2020’de Kayseri’de E.D. (38) isimli erkek, evde eşi T.D.’yi (35) 

içeriği basına yansımayan bir kavgada darp etmeye başladı, kadını 

vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Kadın erkekten kaçmak için birinci 

kattaki balkondan atlayarak yardım istedi. Kadın ağır yaralı hastaneye 

kaldırıldı, E.D. gözaltına alındı. 

896. 24 Ekim 2020’de İstanbul’da kimliği belirlenmemiş bir kişi Türkiye 

vatandaşı olmayan 2 kadını ve 1 erkeği bir rezidansta silahla vurdu. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma 

başlattı. 

897. 24 Ekim 2020’de Edirne’de İ.T. isimli erkek, eski sevgilisi Ş.K.’yi darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu, polis arama çalışması başlattı. 

898. 24 Ekim 2020’de Nevşehir’de B.K. isimli erkek, otobüste bir kadını taciz etti. 

Otobüsün şoförü erkeği yakalayarak polis çağırdı. Gözaltına alınan erkek 

tutuklandı. 

899. 24 Ekim 2020’de Urfa’nın Eyyubiye ilçesinde bulunan Bediüzzaman 

Mezarlığı yakınlarında bir kadın tacize uğradı. Kadın, kendisini taciz eden 

erkeğe tepki gösterdi. Bunun üzerine yoldan geçen kişiler, kadını taciz eden 

erkeği yakalayarak, darp etti. Olay yerine gelen polislerin, kadını taciz eden 

erkeği gözaltına aldığı belirtildi.  

900. 25 Ekim 2020’de Antalya’da bir erkek, sokakta bir kadını darp etti. 

Çevredekiler müdahale etti, erkek olay yerinden kaçtı. 

901. 26 Ekim 2020’de Adana’da M.F. isimli erkek kavga ettiği eşi S.F.’yi eve 

kilitledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi M.F.’yi 
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gözaltına aldı. S.F. ifadesinde erkeğin kendisine 20 yıldır sistematik şiddet 

uyguladığını söyledi. 

902. 26 Ekim 2020’de Konya’da M.D. (21) isimli erkek, eşi D.D.’ye şiddet 

uyguladı. Kadın, babası Barış Mıngır’ın (40) evine gitti. M.D., eve giderek 

D.D.’yi zorla kendi evine götürmeye çalıştı, karısının babası Barış Mıngır’ı 

tabancayla vurarak öldürdü. M.D. gözaltına alındı, cinayeti kardeşi olan 13 

yaşındaki oğlan çocuğunun işlediğini iddia etti. M.D. ve annesi İ.D. 

tutuklandı. 

903. 26 Ekim 2020’de Samsun’da H.P. (44) isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski 

sevgilisi S.O. (28) ile “kıskançlık” yüzünden kavga etti, kadını bıçakla 

yaraladı. S.O. hastaneye kaldırıldı, H.P. gözaltına alındı, 2 gün sonra serbest 

bırakıldı. 

904. 26 Ekim 2020’de Antalya’da T.A. isimli erkek, 17 yaşında kaçırarak zorla 

evlendiği K.Ö.’ye (45) sistematik şiddet uyguladı ve ölümle tehdit etti. 

Kadın, erkeğe verilen elektronik kelepçe cezası kalktığı için basına 

konuşarak yardım istedi. 

905. 27 Ekim 2020’de Edirne’de O.İ. isimli erkek, evde eşi M.İ.’yi uyuduğu sırada 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

906. 28 Ekim 2020’de Batman’da M.A. isimli erkek, eşi Z.A.’yı (46) kendisine 

boşanma davası açtığı için sokakta darp etti. Erkeğin ailesi de kadını darp 

etti. Z.A. şikâyetçi oldu, erkeğin kendisini çocuklarını okula yolladığı için 

darp ettiğini, 4 yıldır tedbir kararı olduğunu, ailesinin olay günü çocukları 

da darp ettiğini söyledi. 

907. 28 Ekim 2020’de Edirne’de İ.U. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu, 

ayrı yaşadığı eşi H.U.’yu evine giderek darp etti, parasını gasp etti. Kadın 

şikâyetçi oldu, polis erkek hakkında arama çalışması başlattı. Ertesi gün İ.U. 

kadını tekrar darp etti. 

908. 28 Ekim 2020’de Edirne’de S.Y. isimli erkek, evde eşi S.Y.’yi darp etti. Polis 

erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

909. 28 Ekim 2020’de Antalya’da A.Ş. isimli erkek, imtiyaz sahibi olduğu 

gazetenin ofisinde K.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu 

suçlamasıyla gözaltına alındı. K.Y. şikâyetçi oldu, A.Ş. “adli kontrol” şartıyla 

serbest bırakıldı. 

910. 29 Ekim 2020’de Edirne’de G.K. isimli erkek, dini nikâhlı eşi H.B.’yi darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu. 

911. 29 Ekim 2020’de Yozgat’ta M.B. (53) isimli erkek, eşi F.B.’yi darp etti. Yasal 

süreç basına yansımadı. 

912. 30 Ekim 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta darp ettiği eski eşini darp 

etti. Yasal süreç basına yansımadı. 

913. 30 Ekim 2020’de Edirne’de A.A. isimli erkek, eşi A.A.’yı para için darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 
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914. 30 Ekim 2020’de Edirne’de ismi basına yansımayan bir erkek, iki haftadır 

taciz ettiği eski sevgilisi B.K.’yi, polise şikâyetçi olmaya giderken darp etti. 

B.K. şikâyetçi oldu. 

915. 1 Kasım 2020’de İstanbul'da Pakize G. isimli bir kadın; tartıştığı eşi 

tarafından ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Yaralı 

kadın hastaneye kaldırılırken, Öner G., gözaltına alındı. 

916. 1 Kasım 2020’de Hatay’da bir erkek, sokakta evlenmek üzere olduğu 

gelinlikli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek tutuklandı. 

917. 1 Kasım 2020’de Bir erkek, telefonla N.E. isimli şarkıcı kadını taciz etti. 

Taciz yüzünden 9 kere numarasını değiştirmek zorunda kaldığını açıklayan 

kadın, suç duyurusunda bulundu. 

918. 2 Kasım 2020’de İstanbul’da Ö.G. (45) isimli erkek, evde kavga ettiği P.G.’yi 

(43) bıçaklayarak başından ve karnından yaraladı. Kadın hastaneye 

kaldırıldı, Ö.G. gözaltına alındı. 

919. 2 Kasım 2020’de Adana’da V.K. isimli erkek, dini nikâhlı eşi G.G.’yi (21) 

“kahvaltı hazırlamadığı için” darp etti ve burnundan bıçakladı. Gözaltına 

alınan V.K. tutuklandı. 

920. 2 Kasım 2020’de İstanbul’da A.K. isimli erkek, evine yemeğe davet ettiği 

Özbekistan vatandaşı L.O.’ya tecavüz etti. A.K. olay yerinden kaçtı, Ş.A. ve 

G.H. isimli iki kadın, L.O.’yu eve kilitledi. Ş.A. ve G.H. olay yerinde, A.K. ise 

yakalanınca gözaltına alındı. 

921. 3 Kasım 2020’de Ankara’da S.G. (41) isimli erkek, Rusya vatandaşı karısı 

V.C.’ye (35) sistematik şiddet uyguladığı basına yansıdı. V.C. 2 Eylül 

tarihinde şikâyetçi oldu. Erkek uzaklaştırma kararından sonra kadını tekrar 

darp etti. Kadın 3 Kasım’da basına konuştu. 

922. 3 Kasım 2020’de Tekirdağ’da bir erkek, sevgilisinin çalıştığı masaj salonuna 

giderek kadınla kıskançlık nedeniyle kavga etmeye başladı. Kendisini 

yakmaya çalışan erkek, müdahale eden çalışanları darp etti. Kadınlar 

şikâyetçi oldu. 

923. 3 Kasım 2020’de Edirne’de İ.Z. isimli erkek, evde kavga ettiği karısı E.Z.’yi 

darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem başlatıldı. 

924. 3 Kasım 2020’de Nevşehir’de K.A. isimli erkek eski sevgilisini darp etti, 

erkeğe 15 gün uzaklaştırma cezası verildi. 

925. 3 Kasım 2020’de Nevşehir’de E.G. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu 

eşine tehdit mesajları attı, erkeğe 15 gün uzaklaştırma cezası verildi. 

926. 4 Kasım 2020’de Dersim'in Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir 

kebap ve künefe salonunda bulaşıkçı olarak çalışan H.K. (19), 27 Ekim’de 

usta olarak çalışan ve işletme sahiplerinin yakını olan Hüseyin Polat 

tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığı iddia edildi. H.K., tacizi anlattığı 

işletme sahipleri S.D. ve D.D.’den ise “Eğer çok rahatsız oluyorsan işten 

çıkabilirsin” yanıtı aldığını söyledi. H.K., işletme sahiplerinin tacizin üzerini 

örtmeye çalışmaları üzerine 2 Kasım’da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, Hüseyin Polat için uzaklaştırma 
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kararı verdi. H.K.’nin Tunceli Emniyeti Müdürlüğü’nde ifadesi alınırken, 

Hüseyin Polat ve işletme sahiplerinin ifadesi iş yerlerinde alındı. Hüseyin 

Polat, tepkiler üzerine 5 Kasım günü gözaltına alındı. Hüseyin Polat’ın 

gözaltına alınması üzerine daha önce aynı iş yerinde çalışan ve cinsel tacize 

maruz kalan 21 yaşındaki Ş.T. de, yaşadıklarını anlattı. Eylül’de işe başlayan 

Ş.T., maruz bırakıldığı cinsel tacizden sonra Polat’ın işine son verilmemesi 

nedeniyle 3 hafta çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. 

927. 4 Kasım 2020’de İzmir’de B.K. isimli erkek, eşi A.B.’yi kendisinden 

boşanmak istediği için bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye 

kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Erkeğin kadını konuşma bahanesiyle 

restorana çağırdığı ve ona orada saldırdığı açıklandı. 

928. 5 Kasım 2020’de Karaman’da H.K. (28) isimli erkek, kıskandığı için kavga 

ettiği eşi Ö.K.’yi (22) evde tabancayla sağ bacağından vurarak yaraladı. Ö.K. 

hastaneye kaldırıldı, H.K. olay yerinden kaçtı. Polis H.K.’yi yakalamak için 

çalışma başlattı. 

929. 5 Kasım 2020’de Kayseri’de O.D. isimli erkek eski eşi S.A.’ya (26) sistematik 

şiddet uyguladı, kadını ölümle tehdit etti. Kadın sosyal medyada yardım 

istedi. O.D. gözaltına alındı, sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

930. 5 Kasım 2020’de Edirne’de R.D. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi T.D. ve 

kızı D.D.’yi darp etti, bıçakla diğer kızı Z.D.’nin parmağını kesti. Kadınlar 

şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

931. 5 Kasım 2020’de Edirne’de A.Ö. isimli erkek, eşi Z.Ö.’yü sokakta darp etti, 

kadının boğazını sıktı. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında yasal işlem 

başlatıldı. 

932. 6 Kasım 2020’de Aksaray’da A.E. isimli erkek, evde içeriği basına 

yansımayan bir kavgada annesi D.E.’yi darp etti, bıçakla yüzünden yaraladı 

ve rehin aldı. Polis A.E.’yi ikna ederek gözaltına aldı, D.E. hastaneye 

kaldırıldı. 

933. 7 Kasım 2020’de İstanbul’da S.K. isimli erkek, arabasında eşi S.K.’yi darp 

etti. Kadın karakola gitti, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Erkek 

alkollü şekilde hastanenin acil girişindeki kapıya “kafa atarak” kendini 

yaraladı. Polise şiddet uygulamaya çalıştığı iddia edilen erkek gözaltına 

alındı. 

934. 8 Kasım 2020’de Tekirdağ’da bir erkek, F.K. isimli kadının evine saldırdı, 

evin içine taş atarak camını kırdı, kadına hakaret ederek olay yerinden 

kaçtı. Kadın şikâyetçi oldu, polis erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

935. 8 Kasım 2020’de Zonguldak’ta bir erkeğin bir kadını zorla arabaya 

bindirdiği ve kaçırdığı ihbarı yapıldı. Polis aracın sürücüsünü tespit etmek 

ve yakalamak için çalışma başlattı. 

936. 8 Kasım 2020’de İstanbul’da S.U. (39) isimli erkek hakkında, eski eşi L.K.’ye 

(36) tecavüz ettiği, kadına şantaj yaptığı ve kadını tehdit ettiği iddiasıyla 

dava açıldı.  
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937. 8 Kasım 2020’de İstanbul’da M.E. (31) isimli erkek, sokakta bir kadını taciz 

etti. Erkeğe ev hapsi cezası verildi. 

938. 8 Kasım 2020’de İzmir’de R.A. (23) isimli kadın, Ekim ayında aynı sitede 

oturduğu S.A. isimli erkeğin ve E.E. isimli kadının kendisini seks işçiliğine 

zorlamaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Şikâyetçi olduğundan beri 

erkek ve kadın, R.A.’yı ölümle tehdit etmeye başladı. Olay, R.A. açıklama 

yaptığı için 8 Kasım’da basına yansıdı. 

939. 8 Kasım 2020’de İstanbul Pendik’te saat 23.00'den sonra siteye yemek 

siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine 

hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam 

parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikâyetçi oldu.  

940. 9 Kasım 2020’de Aksaray’da A.Y. (45) isimli erkek, Türkiye vatandaşı 

olmayan eski çalışanı Z.R.’yi (41) kendisini reddettiği için sırtından 

bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Z.R.’nin işyerinden 

A.Y.’nin kendisini sürekli taciz ettiği için ayrıldığı ortaya çıktı. A.Y. kadını 

taciz etmeye devam etti, gece Z.R.’yi zorla arabasına bindirmeye çalıştı, 

kadın kaçmaya başlayınca sokakta peşinden koşarak bıçakladı. 

941. 9 Kasım 2020’de Edirne’de A.N. isimli erkek, kavga ettiği eşi B.E.’yi ve 

kadının babası A.E.’yi darp etti. A.N. tutuklandı. 

942. 9 Kasım 2020’de Edirne’de G.C. isimli erkek, alkollü olduğu için 

motosikletine binmeyen eşi S.G.’yi darp etti. C.G. hakkında yasal işlem 

başlatıldı. 

943. 9 Kasım 2020’de Adana’da üç kadın, çalıştıkları okulun müdürünün 

kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Kadınlardan S.K. şikâyetçi 

oldu, müdür haklında işlem yapılmazken S.K.’nin görev yeri değiştirildi. 

S.K.’den sonra iki kadın daha erkek hakkında aynı şikâyette bulundu. 

944. 9 Kasım 2020’de Kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp 

ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama', 'zincirleme 

tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası 

istemiyle dava açıldığı öğrenildi. İddianamede, arkadaş olan Sermiyan 

Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte 

yaşadıkları, 16 Nisan 2020’de Midyat'ın; Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit 

eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme 

attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi. 

945. 10 Kasım 2020’de Karabük’te R.Y. isimli erkek, hırsızlık için H.K. isimli 

kadının evine girdi ve kadını darp etti. 

946. 10 Kasım 2020’de Nevşehir’de A.Ö., Ö.Ö. ve M.G. isimli üç erkek, sokakta 

yürüyüş yapan bir kadına sözlü tacizde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu, 

erkekler hakkında “cinsel taciz” suçundan işlem başlatıldı. 

947. 10 Kasım 2020’de Bursa’da belediye otobüsünde bir erkek, bir kadın 

yolcuya bakarak mastürbasyon yaptı. Yolcular polis çağırdı. Erkek gözaltına 

alındı. 
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948. 11 Kasım 2020’de Mersin’de S.K. isimli erkek, eşi N.K.’yi ve 4 çocuğunu darp 

etti. Kızlarından birini ve karısının kardeşini yaraladı. N.K. ve çocukları, S.K. 

onlara sistematik şiddet uyguladığı için Antep’ten kaçarak Mersin’e 

taşınmıştı. 

949. 11 Kasım 2020’de Zonguldak’ta B.E. (37) isimli kadın, sekreter olarak 

çalıştığı derneğin başkanı M.S.’nin (71) kendisine alkol verdiğini, çalışırken 

basit cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İddiaya göre M.S., kadının 

kocasına iş verme vaadiyle kadına cinsel ilişki teklif etti. Kadın alkollü 

olduğu için kabul ettiğini, bu sırada işyerine kocası C.E.’nin geldiğini ve 

kendisini darp ettiğini söyledi. Kadın kocasından şikâyetçi olmadı, işvereni 

hakkında şikâyetçi oldu. 

950. 11 Kasım 2020’de Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde 

bir apartmanda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet P., evli 

olduğu 3 çocuk annesi Emine P.’yi katletti. Mehmet P., olaydan kısa bir süre 

sonra yakalandı.  

951. 11 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde seyir 

halinde olan Uludağ Üniversitesi-Terminal güzergâhında sefer yapan halk 

otobüsünde kadınları taciz eden Mustafa Ç. adlı erkek tutuklandı. Bağırarak 

tacize tepki gösteren Bahar B. adlı kadın, Mustafa Ç.’nin kendisine ve 

yanında oturan Şule K.’ye bakarak tacizde bulunduğunu söyledi. İki kadının 

şikâyeti üzerine Mustafa Ç.’yi gözaltına alındı. 

952. 12 Kasım 2020’de Eskişehir’de M.M.U. (25) isimli erkek, sokakta kadınlara 

cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

953. 12 Kasım 2020’de Konya’da C.Y. (25) ve M.F.Y. (27) isimli iki erkek, B.Y. 

(29) isimi kadını oturduğu arabadan darp ederek indirdikleri ve kadına 

tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Erkekler B.Y. ve sevgilisi S.O.’yu 

tüfek ve sopayla tehdit ederek ve darp ederek kıyafetlerini çıkardı, 

fotoğraflarını çekerek şantaj yaptı. B.Y. şikâyetçi oldu. 

954. 13 Kasım 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta bir kadını darp etti ve 

kadına bıçak çekti. Olay yerinden geçen iki asker olaya müdahale etti, erkek 

olay yerinden kaçtı, yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. 

955. 13 Kasım 2020’de Ardahan’da erkek öğretim görevlisi A.B., öğrenci 

kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. 

956. 14 Kasım 2020’de basında yer alan haberlerden Van İl Göç İdaresi’ne bağlı 

Kurubaş Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Z. M. isimli İran vatandaşı bir 

kadının 26 Temmuz 2020’de Geri Gönderme Merkezi’nde görevli İ. H. K. ve 

Y. V. isimli 2 güvenlik görevlisinin cinsel saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. 

Van Edremit Jandarma Komutanlığı’nda ifade veren 2 kişinin sevk 

edildikleri mahkeme tarafından ‘nitelikli cinsel istismar’ suçlamasıyla 

tutuklandığı öğrenildi. 

957. 14 Kasım 2020’de Adana’da bir erkek, eşi S.N.’yi (26) kıskandığı için 

göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının korkudan şikâyetçi olmadığı 

açıklandı, M.N. gözaltına alındı. 
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958. 14 Kasım 2020’de İstanbul’da S.B. isimli kadın, eşi C.D.’nin kendisini darp 

ettiğini açıkladı, darp izlerinin fotoğrafını paylaştı. C.D. “Şiddetin faili değil 

mağduru” olduğunu iddia etti. 

959. 14 Kasım 2020’de İstanbul’da gece kulübü işletmecisi N.Ö., kulübe müşteri 

olarak gelen bir kadını darp etti. 

960. 14 Kasım 2020’de Edirne’de H.E. isimli erkek, eski sevgilisi olan S.K. isimli 

kadını sokakta karşılaştıklarında darp etti ve olay yerinden kaçtı. S.K. 

şikâyetçi oldu. 

961. 14 Kasım 2020’de İstanbul’da E.D. isimli erkek, eşinin erkek kardeşinden 

boşanmaya çalışan D.K.’yi tehdit etti. E.D., kadına başka bir kadının çıplak 

fotoğraflarını gösterdi, D.K. olduğunu söyleyerek herkese yollayacağını 

söyleyerek şantaj yaptı. Kadın şikâyetçi oldu, E.D. hakkında 3 yıla kadar 

hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

962. 14 Kasım 2020’de Elazığ’da H.K. (51) isimli erkek, N.S. isimli kadına 

çocuğunu öldürmekle tehdit ederek tecavüz etti, N.S.’nin kızı Y.S.’ye (16) 10 

yaşından itibaren 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. N.S. ve Y.S. 

şikâyetçi oldu, erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K.’nin bekçi 

olan oğlu, kadınların ifadelerine ulaşarak babasına söyledi. İmam olan 

H.K.’nin camide başka kız çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğu, 

ancak oğlu aracılığıyla kimin ifade verdiğini öğrendiği için diğer çocukların 

ve annelerinin şikâyetçi olmaktan çekindiği iddia edildi. 

963. 15 Kasım 2020’de Tekirdağ’da E.Ö. (33) isimli erkek sokakta G.K. (20) isimli 

kadını takip etti, kadına cinsel taciz ve basit cinsel saldırıda bulundu. 

Erkeğin cinsel taciz suçundan hüküm giydiği, denetimli serbestlik 

kapsamında serbest bırakıldığı açıklandı. Kadın şikâyetçi oldu, erkek 

tutuklandı. 

964. 15 Kasım 2020’de İstanbul’da B.Ö. isimli erkek, aynı sokakta yaşadığı engelli 

ve şizofreni hastası F.T.’ye (28) tecavüz etti. Olay, kadın hamile kalınca 

ortaya çıktı, erkek hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

965. 16 Kasım 2020’de Bilecik’te O.A. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında 

olduğu eşi C.N.A. (23) ve kadının babası Abdullah Duman’ı (48) aralarındaki 

başka bir davanın duruşmasının çıkışında adliyenin önünde pompalı tüfekle 

vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın ve babası hastaneye kaldırıldı, 

Abdullah Duman hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan O.A. polis 

tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. O.A.’nın ruhsatsız 

silah bulundurduğu için ceza aldığı, olaydan 5 gün önce cezaevinden tahliye 

edildiği açıklandı. 

966. 16 Kasım 2020’de Urfa’da A.Ö. isimli baro başkanının stajyer avukat olan 

D.A. isimli kadını taciz ettiği iddia edildi. Baro A.Ö. ve D.A. hakkında 

soruşturma açılacağını duyurdu. 

967. 16 Kasım 2020’de Kahramanmaraş’ta Taner Ş. (32), kıskançlık nedeniyle 

tartıştığı öne sürülen eşi Serpil Ş.'yi (28) tabancayla ateş ederek ağır 
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yaraladı. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

968. 16 Kasım 2020’de Selin Barlas’ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya 

hesabından uzun bir yazıyla birlikte fotoğraflar paylaştığı ve TRT Spor'da 

yorumculuk da yapan gazeteci eski eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü 

iddia ettiği öğrenildi. 

969. 17 Kasım 2020’de Edirne’de B.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

S.Ç.’yi adliye binasında darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

970. 17 Kasım 2020’de Edirne’de E.K. isimli erkek, kavga ettiği eşi H.K.’yi darp 

etti. Kadın şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 

971. 18 Kasım 2020’de İstanbul’da Filistin vatandaşı M.K., Azerbaycan vatandaşı 

sevgilisi V.N.’yi hamile kaldığı için darp etti. M.K., kadını aylarca darp etti, 

çocuğunu tehdit etti. 

972. 18 Kasım 2020’de Kocaeli’nde E.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi F.K.’ye 

işyerine giderek bıçakla saldırdı. E.Ö. olay yerinden kaçarken kendini 

bacağından yaraladı. F.K. ve E.Ö. hastaneye kaldırıldı. 

973. 19 Kasım 2020’de Edirne’de İ.G. isimli erkek, evde kavga ettiği eşi E.G.’yi iki 

kere darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, polis İ.G.’yi aramaya başladı. 

974. 19 Kasım 2020’de Edirne’de H.İ.A. isimli erkek, eşi K.A.’yı darp etti. Polis 

soruşturma başlattı. 

975. 19 Kasım 2020’de İstanbul’da E.E. (34) isimli erkek, vapurda D.P. (26) isimli 

kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. İlerleyen günlerde erkek hakkında 

“cinsel taciz” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

976. 21 Kasım 2020’de Ankara’da U.M.E. isimli erkek, kavga ettiği eşi B.E.’yi 

başından tüfekle vurarak yaraladı. U.M.E. gözaltına alındı. Erkeğin “kasten 

yaralama” suç kaydı olduğu açıklandı. 

977. 21 Kasım 2020’de Sakarya’da T.B. isimli erkek, eski eşi Y.Ö. ile sokakta 

karşılaştı, kavga etti ve bıçaklayarak yaraladı. Y.Ö. hastaneye kaldırıldı, olay 

yerinden kaçan T.B. yakalanarak gözaltına alındı. 

978. 22 Kasım 2020’de Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba 

Mahallesi'nde 20 Kasım akşamı çekildiği belirtilen görüntülerde, kimliği 

belirsiz kişinin iki kadınla sokak ortasında tartıştığı ve kadınları şiddete 

maruz bıraktığı görüldü. Olayla ilgili yasal süreç basına yansımadı. 

979. 22 Kasım 2020’de İstanbul’da C.Ş. (43) isimli erkek, bir restoranda tanıştığı 

L.K. (49) ile ikinci bir eğlence mekânına gitti. Buradan ayrılınca bir otele 

gittiler, C.Ş. alkollü olan ve kendisini reddeden kadına tecavüz etti. Erkek 

hakkında “nitelikli cinsel saldırı", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında 22,5 yıla kadar hapis 

istemiyle iddianame düzenledi. 

980. 23 Kasım 2020’de Nevşehir’de B.Ç. (32) isimli erkek, kendisinden ayrılmak 

isteyen dini nikâhlı eşi H.Ç.’nin (26) evinin kapısına “bomba düzeneği” 

kurdu. Kadın, B.Ç. evinin önüne geldiği için polisi aradı, olay yerine gelen 
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polis ekipleri bomba düzeneğini gördü ve imha etti. B.Ç. gözaltına alındı, 

“kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. 

981. 23 Kasım 2020’de Manisa’da M.O. isimli erkek, 13 yıldır sistematik şiddet 

uyguladığı eşi E.O.’nun (30) boğazını kesti. Kadına kendisinden boşanmak 

istediği için saldıran M.O. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı, 

E.O.’nun itirazı üzerine tutuklandı. 

982. 23 Kasım 2020’de Trabzon’da astsubay olan G.T. isimli erkek, kıskançlık 

yüzünden kavga ettiği eşi Ö.T.’yi darp etti ve boğazını sıktı. Kadın polis 

çağırdı, şikâyetçi oldu. 

983. 23 Kasım 2020’de İstanbul’da U.O.A. isimli erkek, babasının eski sevgilisi 

F.B. isimli kadını darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, U.O.A. tutuklandı. 

984. 23 Kasım 2020’de İstanbul’da F.V. isimli erkek, H.M. isimli kadını 29 yıl 

boyunca taciz etti. Kadını bayıltarak kaçırdı, tecavüz etti ve görüntü çekerek 

kocasına yolladı. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında 28 yıla kadar hapis 

cezası istemiyle dava açıldı. 

985. 23 Kasım 2020’de Tokat’ta iki erkek, A.S. isimli engelli kadına tecavüz etti. 

Kadın hastaneye kaldırıldı. Yasal süreç basına yansımadı. 

986. 24 Kasım 2020’de Konya’da Ö.Ç. isimli erkek, kendisinden boşanmak 

isteyen D.Ç.’nin yaşadığı evde yangın çıkardı. Ö.Ç. evin kapısı açılmayınca 

kapıyı dışarıdan ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İtfaiye yangını 

büyümeden söndürdü. Soruşturma başlatıldı. 

987. 24 Kasım 2020’de İstanbul’da minibüs şoförü olan İ.A. isimli erkek, 

minibüse binen N.M. isimli Özbekistan vatandaşı kadını taciz etti. 28 

Temmuz’da yaşanan olay, olay hakkında iddianame hazırlandığı için 24 

Kasım’da basına yansıdı. Erkek hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun 

bırakma” ve “cinsel taciz” suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis 

cezası talep edildi. 

988. 25 Kasım 2020’de Afyon’da R.A. isimli erkek, eşi B.A.’yı iş yerine giderek 

makasla yaraladı. Kadının suratına makasla vuran erkek olay yerinden 

kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu, R.A. gözaltına alındıktan 

sonra serbest bırakıldı. 

989. 25 Kasım 2020’de Tekirdağ’da F.Ö. isimli erkek, evde eşi F.Ö.’yü darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu. Erkeğe 60 gün uzaklaştırma cezası verildi. 

990. 25 Kasım 2020’de Edirne’de L.Ş.K. isimli erkek, eşi L.S.’yi evde darp etti. 

Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. 

991. 25 Kasım 2020’de Antalya’da ismi basına yansımayan bir erkek, C.K. isimli 

kadını sistematik olarak tehdit ve taciz etti. Erkeğe elektronik kelepçe 

takıldı. Olay, C.K. açıklama yaptığı için 25 Kasım’da basına yansıdı. 

992. 25 Kasım 2020’de Samsun’da minibüste 23 yaşındaki bir kadına cinsel 

saldırıda bulunan F.D. (35) isimli erkek tutuklandı. 

993. 26 Kasım 2020’de Aydın Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olan N.A. ve M.A. 

isimli iki kadın, U.A.A. isimli erkek oyuncunun kendilerini defalarca taciz 
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ettiğini açıkladı. Erkek hakkında “cinsel taciz” suçundan 30 yıla kadar hapis 

cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

994. 26 Kasım 2020’de İstanbul’da bir erkek, motosikletle kaldırımda yürüyen 

bir kadına yaklaşarak mastürbasyon yapmaya başladı. Kadın olayın 

görüntüsünü sosyal medyada paylaştı, yasal süreç basına yansımadı. 

995. 27 Kasım 2020’de İstanbul’da bir erkek, sokakta tanımadığı H.T. (48) isimli 

kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. 

996. 28 Kasım 2020’de Kilis’te H.E. isimli erkek, eşi H.E.’yi darp ve tehdit etti. 

Kadın kocasının çalışmadığını, evin geçimini kendisi sağladığını ve erkeğin 

olay günü iş sebebiyle kavga ederken kendini darp ettiğini söyleyerek 

şikâyetçi oldu. Olay yerinden kaçan erkek hakkında tedbir uygulaması 

başlatıldığı açıklandı. 

997. 29 Kasım 2020’de Ordu’da M.B. (65) isimli erkek, oğlunun eşi H.B. (32) ile 

kavga etti, H.B.’yi evden ayrılmak ve babasının evine gitmek istediğini 

söylediği için tabancayla vurdu, sonra kendisini de vurdu. H.B. ve M.B. 

hastaneye kaldırıldı. 

998. 29 Kasım 2020’de Ankara’da E.S. isimli erkek, eski sevgilisi olan A.V. (25) 

isimli kadını darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın erkeğin kendisine 

sistematik olarak şiddet uyguladığını, ölümle tehdit olduğunu söyleyerek 

şikâyetçi oldu. 

999. 29 Kasım 2020’de İstanbul’da 2 erkek, iş için orada bulunan 3 kadının 

kaldığı otel odasının kapısını tekmeleyerek kırmaya çalıştı. İki erkek 

“birden çok kişi ile konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek” 

suçundan tutuklandı. Kadınların bir dizinin set ekibinden olduğu belirtildi. 

1000. 29 Kasım 2020’de İstanbul’da Ö.H. (23) isimli kadın, ilçe belediyesinde 

yönetim kurulu üyesi olan CHP’li U.K. (40) isimli erkeğin kendisine tecavüz 

ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Olay basına 29 Kasım’da yansıdı ve erkek 

gözaltına alındı. CHP üyesi olduğu iddia edilen kadının ifadesine göre, Z.Y. 

ve U.K. 20 Kasım’da bir kafede buluştu. Kafede kimse kalmayınca kadın 

kalkmak istedi ama U.K. kafasına bardakla vurdu, saçından sürükleyerek 

onu tuvalete götürdü. Erkek kadını tuvalette darp etti, zorla kadının ağzına 

cinsel organını soktu. Erkek kadına tecavüz etti ve ölümle tehdit etti. Erkek 

tutuklandı. 

1001. 30 Kasım 2020’de İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe İlçe 

Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, 20 Kasım’da aynı kafede çalıştığı 

kadına tecavüz ettiği iddia edildi. 23 Kasım’da Kartal’daki İstanbul 

Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran kadın, Umut Karagöz’ün kendisine şiddet 

uygulayarak tecavüz ettiğini beyan etti.  

1002. 30 Kasım 2020’de Aydın’da Ü.D. (25) isimli erkek, sokakta kavga ettiği 

sevgilisi R.Y.’yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Erkeğin kadını 

önceden tehdit ettiği tespit edildi. Ü.D. tutuklandı. 

1003. 30 Kasım 2020’de İzmir’de bir kadın yanındaki erkek tarafından sokakta 

darp edildi, hiç kimse müdahale etmedi. 
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1004. 1 Aralık 2020’de Tekirdağ’da A.A. isimli erkek eşi Ş.A.’yı bıçakla yaraladı ve 

olay yerinden kaçtı. 

1005. 2 Aralık 2020’de Düzce’de S.E. isimli erkek evde eşi M.E.’yi darp etti. 

1006. 2 Aralık 2020’de Antalya’da kimliği belirsiz bir erkek, bir arabada bir kadını 

darp etti. 

1007. 2 Aralık 2020’de İstanbul’da CHP Gençlik Kolları’nda başkanlık yapan G.Ö.A 

isimli erkeğin parti üyesi D.A.’ya (20) tacizde bulunduğu açıklandı. 

1008. 2 Aralık 2020’de Edirne’de B.C. isimli erkek eşini darp etti. Eşi N.K. şikayetçi 

oldu. 

1009. 3 Aralık 2020’de Aksaray’da H.U. isimli erkek evde eşini av tüfeğiyle 

yaraladı ve kaçtı. 

1010. 3 Aralık 2020’de İstanbul’da bir erkek arkadaşının eşi olan kadını, 

çocuğunun gözü önünde darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. 

1011. 4 Aralık 2020’de Sakarya’da bir tarikat lideri F.N.’nin 12 ve 10 yaşlarında iki 

çocuğu taciz ettiği ortaya çıktı. 

1012. 5 Aralık 2020’de Aksaray’da E.D. isimli erkek eski eşi B.B.’nin evine zorla 

girerek kadını ve kadının annesini bıçakla yaraladı. 

1013. 5 Aralık 2020’de İzmir’de S.D. isimli erkek eski eşi D.İ.’yi darp edip yaraladı, 

kadının sevgilisi C.B.’yi pompalı tüfekle yaraladı. 

1014. 6 Aralık 2020’de Manisa’da bulunan Kromsan Fabrikası’nda yaklaşık beş 

aydır çalışan Selma Çetin isimli işçi’nin, ustabaşı yardımcısı tarafından sözlü 

şiddete maruz bırakıldıktan sonra görüntüleri izlemeyi reddeden fabrika 

yönetimi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi. İşçi Kadın Meclisleri, “İşten 

atmaların yasak olduğu pandemi döneminde, patronlar 25/2 maddesi ile bu 

yasağı deliyor. ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal ettiği’ iddiasıyla, hakları 

gasp edilerek işten atılan arkadaşımızın yanındayız” mesajıyla yaşananları 

kamuoyunun gündemine taşıdı. 

1015. 6 Aralık 2020’de Antalya’da K.A. isimli erkek eski sevgilisi H.C.’nin 

evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince zorla kadının evine girmeye 

çalıştı, kadını tehdit etti. Eve giremeyince sokaktaki araçlara saldırıp bir 

arabaya kafa attı. 

1016. 6 Aralık 2020’de Antalya’da A.T.A isimli erkek uzaklaştırma kararı olmasına 

rağmen tabancayla A.K.’nin çocuğu, annesi ve babasıyla yaşadığı eve 

girmeye çalıştı. 

1017. 7 Aralık 2020’de Edirne’de T.K. eşini baltayla darp etti. 

1018. 7 Aralık 2020’de İstanbul’da Ö.Ü. (41) isimli erkek 13 yaşındaki yeğenini 

istismar ettiği için tutuklandı. 

1019. 8 Aralık 2020’de Bursa’da A.Y. isimli erkek sokakta birçok kadını taciz etti. 

1020. 9 Aralık 2020’de yirmiden fazla kadın, yazar H.A.T’ı tacizle suçladı. H.A.T. 

önce özür diledi, sonra suçlamaları reddetti. H.A.T.’ye yönelik iddiaların 

ardından B.A., A.L. H.K., M.Ü., N.Ç., A.A., A.Ö., O.Ç., H.K., O.K., M.O., L.K., K.N. ve 

Ü.G. gibi yazarların ifşa metinleri sosyal medyaya yansıdı. 
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1021. 9 Aralık 2020’de Adana’da M.E.D. (29) isimli erkek 3 yıldır kendisinden 

boşanmaya çalışan eşinin parasını gasp etti ve kadını tehdit etti. 

1022. 9 Aralık 2020’de Zonguldak’ta U.Ö. isimli erkek sokakta kavga ettiği sevgilisi 

Ç.Ç.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. 

1023. 9 Aralık 2020’de İstanbul’da M.H.B. isimli erkek kendisinden ayrılmak 

isteyen sevgilisini darp etti. 

1024. 10 Aralık 2020’de Aydın’da bir erkek sokakta tartıştığı kadını darp etti. 

1025. 10 Aralık 2020’de Edirne’de K.K. isimli erkek dini nikahlı eşini darp etti, 

kadın şikayetçi oldu. 

1026. 10 Aralık 2020’de sosyal medyada çok sayıda kadın yazar ve yayınevi sahibi 

İ.Ç.’nin kendilerini taciz ettiğini açıkladı. Kadınların bazıları taciz zamanında 

çocuk olduklarını belirtti. 

1027. 11 Aralık 2020’de yayınevi sahibi R.T. birden fazla kadın tarafından tacizle 

suçlandı. 

1028. 11 Aralık 2020’de Antalya’da Ş.İ. isimli erkek eşi Ö.İ.’yi ve kuzenini ateşli 

silahla yaraladı. 

1029. 11 Aralık 2020’de Edirne’de M.Ö isimli erkek eşi S.Ö.’yü darp etti, kadın 

şikayetçi oldu. 

1030. 12 Aralık 2020’de Konya’da CHP’de görevli başkan B.B.’nin, B.I.’yı ofisinde 

taciz ettiği iddia edildi, parti yönetimi erkeğin görevde kalacağını duyurdu. 

1031. 12 Aralık 2020’de İstanbul’da V.A. (26) bir alışveriş merkezinde E.B.’yi (18) 

taciz etti. 

1032. 13 Aralık 2020’de İstanbul Şişli’de M.H.B. adlı erkek, kendisinden ayrılmak 

isteyen kadına 9 Aralık günü şiddet uyguladığı sosyal medyada yer aldı. 

Arkadaşının evindeyken, fail erkeğin gelmesiyle saldırıya uğrayan kadın, 

şiddetin ardından darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Şiddetin görüntülerini 

Twitter hesabından paylaşan kadın, M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve 

kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini belirtti.  

1033. 14 Aralık 2020’de Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde G.G. adlı hamile 

kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir erkeğin saldırısına uğradı. Hamile 

kadını tekmelerle darp eden erkek, olay yerinden kaçtı.  

1034. 14  Aralık 2020’de Karaman’da D.D. (24) eşini ve onu durdurmaya çalışan 

baldızını bıçakla yaraladı. 

1035. 14 Aralık 2020’de İstanbul’da S.A. isimli bir kadın kocasının kendisine 

sistematik şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini söyleyerek sosyal 

medyadan yardım istedi. 

1036. 15 Aralık 2020’de Basında yere habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde 

oturan ve 6 yıldır Serik ilçesinde nar toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan 

Altın Erdoğan, yanında çalıştığı ‘çavuş’ olarak adlandırılan kişi ve çalışanlar 

tarafından şiddete maruz bırakıldığı için Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altın, suç duyurusunda sağ 

gözünün görmediğini, uğradığı şiddet nedeniyle sol gözünü de kaybettiğini 

ifade etti. Erdoğan, 28 Ekim’de S.A. tarafından çalışmak üzere işçi servisine 
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alındığını ve işe götürüldüğünü aktardı. Mesai bitiminde S.A.'nın yine 

kendisini almaya, 15 kişilik isçi servisine 30 kişinin alınmasına ve maske 

takmadıkları için servistekilere tepki gösterdiğini ifade eden Altın, “İşçi 

servisinde 15 kişi olması gerekirken 30 kişi vardı. Hepsi de maskesizdi. 

Buna tepki gösterdim ve herkesin maske takmasını istedim. Uyarım dikkate 

alınmayınca, araçta balık istifi yolculuk eden 30 kişiyi cep telefonu ile 

kameraya aldım. Görüntüleri işçiler benden almaya çalıştı. Araçtan indiğim 

sırada, S.A. ve eşi H.A. tarafından darp edildim. Araçtaki göçmen işçiler de 

etrafımı sardı. Kargaşada çavuşun eşi H.A. 'Öteki gözünü ben kör edeyim de 

gör' diyerek tokat attı. Sol gözüm kanadı. Şikâyetçi olacağımı söyleyince de 

beni, 'Biz mafyayız. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Şikâyetçi 

olursan çocuğunu kaçırırız, onları yaşatmayız' diyerek tehdit ettiler" dedi. 

1037. 15 Aralık 2020’de DHA’nın haberine göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz 

ilçesinde 25 yaşındaki Kader Uvak, 2 yıl önce, uyuşturucu kullanıp 

kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı Selvi A.’dan boşandıktan sonra da 

sürekli şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söyledi. 

1038. 15 Aralık 2020’de Samsun’da C.E. (46) isimli erkek eve girdiğinde elini 

yıkamasını söyleyen annesini darp etti. 

1039. 15 Aralık 2020’de Bursa’da üç erkek S.T. isimli trans kadını darp edip 

araçtan attı. 

1040. 15 Aralık 2020’de Edirne’de Z.Ş. isimli erkek dini nikahlı eşini Covid-19 

sebebiyle misafirliğe gitmek istemediği için darp etti. 

1041. 15 Aralık 2020’de Edirne’de E.F. isimli erkek eşini tehdit etti. 

1042. 15 Aralık 2020’de Antalya’da K.Y. isimli erkek daha önce de taciz ettiği 

kadını arabaya zorla bindirmeye çalıştı. 

1043. 15 Aralık 2020’de sosyal medyada M.O. isimli erkek yazar tacizle suçlanan 

yazar H.A.T’yi savunmak için kadınları rızaları dışında “öpeceğini” 

söyleyerek tehdit etti. 

1044. 16 Aralık 2020’de Antalya’da A.H.Y ve O.T. isimli erkekler O.T.’nin eski 

sevgilisinin arabasını yaktı. 

1045. 16 Aralık 2020’de Muğla’da CHP il başkanlığında çalışan A.E. bir delegenin 

kızını taciz etti. 

1046. 17 Aralık 2020’de İstanbul’da Ö.A. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu 

F.S.A.’yı darp etti. 

1047. 17 Aralık 2020’de Adana’da görme engelli P.K. isimli kadın çocuklarının 

sürekli kendisini darp ettiğini söyleyerek yardım istedi. 

1048. 17 Aralık 2020’de Edirne’de H.E. eşi N.E.’yi darp etti. 

1049. 18 Aralık 2020’de İstanbul’da T.Y. isimli erkek uzaklaştırma kararına 

rağmen B.P.’yi darp ve tehdit etti, evdeki iki çocuğu darp etti. 

1050. 18 Aralık 2020’de Trabzon’da S.D. isimli erkeğe müdürlük yaptığı vakıfta 

basit cinsel saldırı ve tacizden dava açıldı. 

1051. 19 Aralık 2020’de Denizli’de R.Y. isimli erkek eşi R.S.’yi darp etti. 



169 
 

1052. 20 Aralık 2020’de Uşak’ta İ.Ö. (53) isimli erkek eşini tabancayla ayağından 

vurdu. 

1053. 22 Aralık 2020’de Konya’da O.Y. arabada tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. 

1054. 22 Aralık 2020’de Edirne’de Z.H.T. isimli erkek eşini darp etti. 

1055. 22 Aralık 2020’de Antalya’da H.Ö. isimli erkek Rusya vatandaşı bir kadını 

boğazına bıçak dayayarak taciz etti. 

1056. 23 Aralık 2020’de İstanbul’da Y.K. isimli erkek kıskandığı için sevgilisini 

darp etti, kadının kuyruk sokumu kemiğini kırdı. 

1057. 23 Aralık 2020’de Edirne’de E.Ü. isimli erkek eşini darp etti. 

1058. 23 Aralık 2020’de Mardin’in Artuklu ilçesinde eşi Ceyhan Eneş’e sistematik 

şiddet uygulayan Hasan Eneş hakkında mahkemece 2 aylık uzaklaştırma 

kararı verilen ve uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından 22 Aralık 

gece saatlerinde tekrar eşi ve çocuklarının kaldığı evi bastı. Hakaretler 

savurarak, Ceyhan Eneş’e şiddet uygulayan Hasan Eneş, bir süre sonra 

evden ayrıldı. Olayın ardından Ceyhan Eneş, Artuklu Polis Merkezi’ne 

gidererek, tekrar şikâyette bulundu. 

1059. 24 Aralık 2020’de İstanbul’da Özbekistan vatandaşı erkek Özbekistan 

vatandaşı eşi ve baldızını yaraladı. 

1060. 24 Aralık 2020’de Ankara’da N.A. isimli erkek sevgilisini darp ve tehdit etti. 

1061. 24 Aralık 2020’de İzmir’de İ.D. isimli erkek kız kardeşini ve annesini darp 

etti. 

1062. 24 Aralık 2020’de Kilis’te M.F.G. isimli erkek eşi ve eşinin annesini boşanma 

davasının görüldüğü adliyede darp etti. 

1063. 25 Aralık 2020’de Konya’da O.D. isimli erkek çalıştığı markette kasiyer olan 

H.Ş. yi darp edip kadına hakaret etti. 

1064. 25 Aralık 2020’de Aksaray’da kimliği belirsiz iki kişi işyerinin önünde C.A. 

isimli kadını sopa ve yumrukla darp etti. 

1065. 25 Aralık 2020’de İstanbul’da D.B. isimli kadın muayeneye gittiği hastanede 

doktorun kendisine basit cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyip şikayetçi 

oldu. 

1066. 26 Aralık 2020’de Mersin’de S.K. isimli kadın S.B. isimli erkeğin kendisine 

cinsel saldırıda bulunduğunu, video çekip şantaj yaptığını ve evini sattırıp 

parasını çaldığını söyledi. 

1067. 28 Aralık 2020’de Adana’da Suriye vatandaşı İ.M.M.S dini nikahlı eşini 

kıskançlık bahanesiyle yaraladı. 

1068. 29 Aralık 2020’de Tekirdağ’da S.Ç. isimli erkek boşanmak istediği için eşini 

darp etti. 

1069. 30 Aralık 2020’de İstanbul’da İ.M. isimli kadın eski üyesi olduğu ilçe 

belediyesinde darp edildiği ve iki parmağının kırıldığını söyledi. 

1070. 30 Aralık 2020’de İstanbul’da tıp merkezinde R.K. isimli bir erkek kadın bir 

hemşireyi bıçakla rehin aldı. 

1071. 30 Aralık 2020’de Aksaray’da E.Y.K. isimli kadın eşi tarafından darp edildi. 

1072. 30 Aralık 2020’de Bursa’da bir erkek pazarda bir kadını darp etti. 
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1073. 31 Aralık 2020’de Bursa’da F.K. isimli erkek dini nikahlı eşini pompalı 

tüfekle yaraladı. 

1074. 31 Aralık 2020’de İstanbul’da M.K. isimli erkek kızını çocuklarının önünde 

yüzünden bıçakla yaraladı. 

1075. 31 Aralık 2020’de Afyon’da bir erkek evde eşini darp etti, komşular polis 

çağırdı. 

 


