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2021 YILI EGE BÖLGESİ KADIN HAKLARI İHLALLERİ RAPORUDUR 

2021 yılını kapsayan kadın hakları ihlalleri izleme raporumuz; kadın başvurucular, 
kadın mahpuslar, mahpus yakınları ve avukatları tarafından derneğimize yapılan başvurular, 
ilgili kurum ve derneklerle yapılan görüşmeler, hapishanelere yapılan avukat ziyaretleri ve 
basın taramaları sonucu Ege Bölgesi’nde yaşanan kadın hakları ihlalleri, İHD İzmir Şube 
Kadın Komisyonu tarafından rapor haline getirilmiştir. Hak ihlali raporumuz Ege Bölgesi’nde 
Aydın, Afyon, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya ve İzmir 
illerini kapsamaktadır. 

 Hapishanelerde önceki yıllarda da gözlemlediğimiz kadınlara yönelik hak ihlallerinin 
Pandemi gibi birçok bahane ileri sürülerek daha da arttığını, kısıtlı olan haklarına erişimin 
zorlaştığını gördük. Baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemler benimsenerek kadın 
mahpuslar, her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaya devam edilmektedir. 
Hapishanelerde; tecrit, işkence ve yaşam hakkı ihlalleri, hasta mahpusların tedavi ve sağlığa 
erişimine dair ihlaller, ileri yaştaki mahpuslara yönelik ihlaller, aşırı doluluk ve neden olduğu 
ihlaller, ceza infaz sisteminde giderek derinleşen ayrımcılık ve benzeri sorunlar 2021 yılında 
da derinleşerek ve yaygınlaşarak devam etmiştir ve sürekli olarak devam eden hak ihlalleri 
her geçen zaman zarfında yeni tutuklamalarla birlikte artan mahpus sayıları beraberinde 
yaşanan hak ihlallerini devam ettirmekte ve hapishanelerdeki sorunlar da giderek artar hale 
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gelmektedir. Çıplak arama, işkence ve diğer kötü muameleyle hapishanelerde, eylemlerde, 
gözaltılarda karşılaşmaya 2021 yılında da devam ettik.  

Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar, iktidarın ve resmi kurumların son yıllarda daha 
da artan homofobik ve transfobik söylemlerinin de etkisiyle 2020 yılından beri Pandemi 
dolayısıyla kapanmak durumunda kaldıkları evlerde ve kamusal alanlarda hak ihlallerine ve 
tehditlere 2021 yılında da maruz kaldı, yaşam hakları ellerinden alındı.  

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.  

Nafaka hakkına ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ortaya çıkan asılsız, manipülatif ve 
kadınların mücadele ederek elde ettikleri hakları hiçe sayan söylemler 2021 yılında yine 
artarak devam etti, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak adına ülke genelinde gerçekleştirilen 
protestolarda kadınlar pandemi tedbirlerine, işkence ve diğer kötü muamele yasağına dikkat 
edilmeden gözaltına alındı, yargsısal tacizlere maruz bırakıldı, haklarında soruşturmalar ve 
davalar açıldı. 

Engelli kadınlar, bu yıl da göz ardı edildi; temel haklara erişmekte zorluk yaşadı ve 
özellikle sağlık, eğitim gibi alanlarda dezavantajlar büyüdü.  

Kadın sığınakları hâli hazırda yetersizken yine çeşitli bahanelerle kadınların 
sığınaklara ve ŞÖNİM’lere ulaşması çoğunlukla engellendi.  

6284 Sayılı Kanun çoğu zaman uygulanmadı, 29 Nisan 2021 tarihli 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verildi. 
 

DERNEĞİMİZE YAPILAN BAŞVURULARDA TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

11.01.2021 tarihinde T. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; kızı C. B.’un Şakran Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını, 9 Ocak 2021’de tahliye edilmesi gerekirken iyi hal 
değerlendirme kurulu adındaki kurulun kararı doğrultusunda tahliyesinin iptal edildiğini 
beyan etmiştir.  

11.01.2021 tarihinde K. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; kızı D. B.’nın Şakran Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını, 9 Ocak 2021’de tahliye edilmesi gerekirken iyi hal 
değerlendirme kurulu adındaki kurulun kararı doğrultusunda tahliyesinin iptal edildiğini 
beyan etmiştir.  

20.01.2021 tarihinde M. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; yılbaşından 2 gün önce eşi S. 
B. ile birlikte iken 28.12.2020’de alışverişe gittiğini geri döndüğünde eşini bulamadığını, 
polise başvurduğunu ve değişen bir şeyin olmadığını beyan etmiştir. 

25.01.2021 tarihinde E. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; 19.01.2021 saat 06.30 
civarında evlerine baskın yapıldığını ve polislerin ayakkabıları ile girdiklerini, yarım saat 
süren aramadan sonra İzmir’den Balıkesir’e ring aracıyla kelepçelenerek götürüldüğünü, 
Balıkesir’de jandarmada 4 gün pis, soğuk ve sabunsuz bir nezarette bekletildiğini hem yolda 
hem de nezarette nasihatvari konuşulduğunu, örgüt üyeliği ile suçlanarak yurt dışına çıkış 
yasağı ile serbest bırakıldığını beyan etmiştir. 
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08.02.2021 tarihinde E. Y. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis ablukasından 
dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada polisin 100 metre ileriden koşarak gelip üstüne 
atladığını, yere yatırarak, gözünün içine gaz sıkıldığını, gözaltına alındığını ve araçta ters 
kelepçe yapıldığını, 2 saat ters kelepçeli olarak bekletildiğini, tuvalete gitmelerine izin 
verilmediğini, camların açılmasına izin verilmediğini, Güvenlik Şube’de çıplak arama 
dayatmasının olduğunu öğrendiklerini beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde A. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis ablukasından 
dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada gözaltına alındığını ve araçta ters kelepçe 
yapıldığını, zorla kimlik ve telefonunun alındığını, tuvalete gitmelerine izin verilmediğini, 
kadın polisin özel telefonuyla görüntülerini çektiğini, güvenlik şubedeyken çıplak aramaya 
maruz kalanların olduğunu duyduğunu beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde E. B. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki basın açıklamasına gitmek istediğini, polis 
ablukasından dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada gözaltına alındığını ve ters 
kelepçe yapıldığını, çantasının karıştırılarak telefonuna el konulduğunu, bir kadın polisin 
görüntülerini çektiğini, aracın içi biber gazı koktuğu için pencerelerin açılmasını istediklerini 
ama izin verilmediğini, 2 saate yakın gözaltı aracında ters kelepçeli kaldıklarını, tuvalete 
gitmelerine izin verilmediğini, arama esnasında özel bölgesinin dahi arandığını, telefonundan 
ne olduğunu bilmediği bir kodu girmesini istediklerini, kronik rahatsızlığından dolayı 
kullanması gereken ilaçlara ulaşamadığını beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde E. S. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis ablukasından 
dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada gözaltına alındığını, gözaltına alınırken yere 
yatırıldığını, kelepçeli haldeyken yüzüne biber gazı sıkıldığını ve araçta ters kelepçe 
yapıldığını, araçta telefonunun zorla alındığını, bir kadın polisin görüntülerini çektiğini, 
tuvalete gitmelerine izin verilmediğini, bir kadın polisin kendilerine ‘’ben bunları size 
yapabilmek için polis amiri olduğunu’’ söylediğini, sabah hastaneye giderken kelepçeli 
olduğunu beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde F. P. U. derneğimize yaptığı başvurusunda; 01.02.2021 tarihinde 
Alsancak ÖSYM önündeki Onur Yürüyüşünde toplanma yerine varmadan gözaltına 
alındığını, darp edildiğini, sekize yakın polis tarafından yere yatırıldığını, araç hareket edene 
kadar oturmasına izin verilmediğini, dizleri ile sırtına bastırıldığını, hastaneye gidene kadar 
ters kelepçeli olduklarını, hastanede 4 saat ters kelepçe ile bekletildiklerini, 05.02.2021 
tarihinde basın açıklamasına gitmek istediğini, o alanda biber gazı sıkıldığı için Gündoğdu 
Meydanı’na gittiğini, orada ayağına tekme atılarak yere düşürüldüğünü, yerde suratına 
bastırıldığını, dizleri ile bastırarak ters kelepçe yapıldığını, tuvalete gitmelerine izin 
verilmediğini, içeride polisler tarafından videoya alındıklarını, telefonlarına ve kimliklerine el 
konulduğunu, güvenlik şubeye gittiklerinde çıplak arama duyumu aldıklarını, üst araması 
esnasında özel bölgelere dokunarak arama yapıldığını, üst aramasına girerken videosunun 
çekildiğini, 27 saat boyunca kendi istekleriyle yemek yemediklerini fakat sürekli polislerin 
yemek getirdiğini, sabah hastaneye kelepçeli götürüldüklerini ve adliyede uzun süre kelepçeli 
bekletildiklerini beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde F. D. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis 
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ablukasından dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada yere yatırmaya çalışılarak, 
ensesinden tutularak gözaltına alındığını ve araçta ters kelepçe yapıldığını, ters kelepçesini 
çıkardığını bu kez daha sıkı bir ters kelepçe yapıldığını, tuvalete gitmesine izin verilmediğini, 
hastaneye gittiğinde doktorun bunu sağladığını, üst aramasında kendisine çığlık arama 
yapıldığını, otur kalk denildiğini, giyinirken erkek polisin içeriye girmeye çalıştığını, 
kendisinden sonra giren kişinin çığlık attığını duyduğunu, gözaltında olan erkek 
arkadaşlarının yanına gelmek istemesiyle ‘’çıplak arama yaparım’’ diye tehdit edildiğini, 
kendisinin de sürekli bir daha çıplak arama yaparım diye tehdit edildiğini beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde G. G. derneğimize yaptığı başvurusunda 05.02.2021 tarihinde; Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis ablukasından 
dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada yüzüstü yere yatırılarak, sırtına bastırılarak 
gözaltına alındığını ve ters kelepçe yapıldığını, ters kelepçeye karşı çıktığı için bir kez daha 
yere yatırdıklarını ve sırtına bastırdıklarını, hastane muayenesinden sonra güvenlik şubeye 
götürüldüğünü, kendisinden önce aramadan çıkan kişinin ağlayarak çıktığını, orada çıplak 
aramaya maruz kaldığını, iç çamaşırının çıkarılmasını istediklerini, kabul etmediğini ve çığlık 
attığını, bir erkek polisin içeri girmeye çalıştığını, sabah hastaneye götürüldüklerini, 
kelepçelerinin açılmadığını, avukat görüşmesi istemlerinin kabul edilmediğini, avukatların 
müdahalesiyle görüşme yapabildiklerini, hakim karşısında ifade verirken çıplak aramayı 
anlatmak istediğini fakat polislerin dışarı çıkmasının kabul edilmediğini beyan etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde S. S. derneğimize yaptığı başvurusunda; 05.02.2021 tarihinde Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına gitmek istediğini, polis ablukasından 
dolayı Gündoğdu Meydanı’na gittiğini, orada yere yatırılarak gözaltına alındığını ve araçta 
ters kelepçe yapıldığını, kelepçenin açılmadığını, ihtiyaçlarının karşılanmadığını, bir kadın 
polisin görüntülerini çektiğini, bir buçuk saate yakın hastanede kelepçeli kaldıklarını beyan 
etmiştir.  

08.02.2021 tarihinde Z. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; iki kere gözaltına alındığını, 
bunlardan birinin 03.02.2021 tarihinde basın açıklamasına gittiğini, yakın mesafeden biber 
gazı sıkıldığını, Gündoğdu Meydanı’na gittiğinde, polisin kendisini gözaltına aldığını, ters 
kelepçe yaparken çamura yatırdıklarını, sırtına bastırdıklarını, bir ara sokağa götürüldüklerini, 
duvara yaslamak istediklerini, araca bindirildiğini, kelepçenin araçta açılmadığını, ikinci 
gözaltına alınışında ise 05.02.2021 tarihinde basın açıklamasına katılmak istediğini, 
Gündoğdu Meydanına gittiğini, yakın mesafeden gaz sıkıldığını, yere yatırdıklarını, diz ile 
sırtına bastırdıklarını oradan hastaneye götürüldüğünü, kelepçelerin açılmadığını, araçta 
çantalarının kurcalandığını, telefonlarına el konulduğunu, avukata haber vermelerine izin 
verilmediğini, tuvalete gitmelerine izin verilmediğini, araç içinde polisin telefonuyla 
videolarını çektiğini, güvenlik şube bahçesinde bir saat kadar araç içinde bekletildiklerini, 
tuvalet taleplerinin yine reddedildiğini beyan etmiştir.  

17.02.2021 tarihinde G. D. G. derneğimize yaptığı başvurusunda; ESP PM üyesi olduğunu, 
15.01.2021 tarihinde gece yarısı apartmanda sesler duyduğunu, kapıyı açınca evdeki 
arkadaşının uzun namlulu silahı görünce kapıyı kapattığını, uzun namlulu, kar maskeli, özel 
harekatçıların evdeki herkesi yere yatırdığını, oradaki iki kişiyi darp ettiklerini, daha sonra 
TEM şube polislerinin geldiğini, ev aramasının başladığını, evdeki yayın ve kitaplara el 
konulduğunu, iki kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığını, ev sahiplerinin bu olaydan sonra 
evden çıkmalarını istediğini beyan etmiştir.  

17.02.2021 tarihinde G. D. G. derneğimize yaptığı başvurusunda; ESP PM üyesi olduğunu, 
15.01.2021 tarihinde Bayraklı ilçe binalarının basıldığını, tabelanın kırıldığını, kilit 
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değiştirildiği için içeri girilemediğini, daha sonra içeri girdiklerinde, birçok şeyin yırtıldığını, 
fotoğraf ve bayrakların tuvalete atıldığını ve üzerine işendiğini gördüklerini, arkadaşlarının 
fotoğraflarına el konulduğunu, süreli yayınların toplandığını gördüklerini beyan etmiştir.  

17.02.2021 tarihinde İ. Ç. derneğimize yaptığı başvurusunda; 01.02.2021 tarihinde İzmir 
Öğrenci Dayanışması’nın ÖSYM önünden yapacağı yürüyüşe katılmak istediğini, alana 
giderken hiçbir uyarı yapılmadan elinde telsizi olan bir kişi tarafından iteklenmeye ve 
yakalarından tutulmaya çalışıldığını, yere fırlattığını, 5-6 polisin daha üzerine gelip yere 
yatırdığını, yüzüstü vaziyette ters kelepçe yapmaya çalışıldığını, polislerden birinin dizini 
başına koyarak bastırdığını, ayağa kalkınca oradaki direğe saçından tutup başını vurduklarını 
ve yere yığıldığını,  ayaklarından ve kollarından tutup araca götürüldüğünü, araçtaki kadın 
polislerin saçından tutarak kendisini araca çektiğini, araçta da darp edildiğini,  hastaneye 
kadar ters kelepçe yapıldığını, kadın polislerden birinin sol dizine oturduğunu ve sağ ayağını 
da bükerek kucağına aldığını, kelepçe çözülemediği için bıçakla kestiklerini, bileklerinin 
morardığını beyan etmiştir.  

17.02.2021 tarihinde İ. Ç. derneğimize yaptığı başvurusunda; 03.02.2021 tarihinde İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçlerinin basın açıklamasına gittiğini, alanın arkasındaki ara sokakta 
beklerken yüzüne sıvı biber gazı sıkıldığını, yere doğru sıktıkları biber gazından dumanlar 
çıktığını, yere düştüğünü, daha sonra arkadaşının kendisini kurtardığını, açıklama yapılırken 
arka tarafta bulunanlara saldırı olduğunu, o yüzden arka tarafa baktığını, o sırada bir polisin 
dizlerine vurarak diz çökmesine neden olduğunu, dizlerine tekme attığını, oradan çıktığında 
bir polisin üzerine doğru geldiğini, saçından tutup ‘’bunu da alın’’ diye bağırdığını, çevik 
kuvvetin (8 kişi) kendisini çembere alarak yere yatırıp üç kez kafasını kaldırıma vurduklarını, 
cinsel organına ellerinin değdiğini, hepsinin erkek polis olduğunu, pantolonundan tutarak 
ayağa kaldırdıklarını, araca bindirirken kafasını direğe vurduklarını, araçta tekmelendiğini, 
kafasına telsizle vurduklarını, saçını çektiklerini, bir saat ters kelepçeli kaldığını, araca 
götürülürken yarasına bastırılarak götürüldüğünü, kolunu sıkıp araca fırlattığını beyan 
etmiştir.  

19.04.2021 tarihinde G. D. derneğimize yaptığı başvurusunda; Sosyal Güvenlik 
Merkezi’nde 2013 yılında işe başladığını, eğitimlerde ırkçı, ayrımcı, dinci konuşmalar 
yapıldığını, bu iş yerinden birisi ile nişanlandığını, nişanlısının iş arkadaşlarından onu 
uzaklaştırmaya çalıştığını, nişanlısından ayrılmak isteyince ayrılmamakta ısrar ettiğini, 
manipüle etmeye çalıştığını, iş yerinde sürekli mobing uygulandığını, sözlü tacize maruz 
kaldığını, çalıştığı yerin değiştirildiğini, kendisine sürekli ‘’intihar etmeyi mi düşünüyorsun?’’ 
gibi sorular sorularak dalga geçildiğini, başka bir bölüme geçirildiğinde burada da mobinge 
maruz kaldığını, oradaki şefin sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını, tekrar bölüm 
değiştirdiğini, burada da yine baskı ve mobinge maruz kaldığını, ‘’burada PKK’lılar var, 
doğulu değilsiniz dimi?’’ gibi söylemlerde bulunduğunu, tekrar başka bir birime geçtiğini, 
orada da pencere açmasına bile izin verilmediğini, tekrar başka bir birime geçirildiğini ve 
burada bir başka kadın tarafından tehdit edildiğini, son olarak gönderildiği yerde sürekli 
PKKli denilerek fişlendiğini, müdürün sürekli kendisine bağırdığını, tuvalete gittiğinde bile 
sürekli telefonla arandığını, angarya işler yaptırıldığını beyan etmiştir. 

10.06.2021 tarihinde D. O. derneğimize yaptığı başvurusunda; üniversite öğrencisi iken 
hakkında davalar açıldığını ve örgüt üyeliğinden yargılandığını, aradan yıllar geçmesine 
rağmen o dönemlere dair yeni davaların açıldığını gördüğünü ve bunun yaşamını 
belirsizleştirdiğini beyan etmiştir.  
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24.06.2021 tarihinde A. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; kızı Ş. K.’in intihar ettiğinin 
iddia edildiğini fakat kendisinin kızının öldürüldüğünü düşündüğünü beyan etmiştir.  

02.07.2021 tarihinde Y. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; torununun %78 engelli 
olduğunu, bir erkek tarafından uyuşturucu verilerek tecavüz edildiğini ve farklı erkeklere 
satıldığını öğrendiğini, yapan kişilerin tutuksuz yargılandığını, torununun telefonuna gelen 
uygunsuz fotoğraflar ile ilgili işlem yapılmadığını, davadan vazgeçmesi için şantaja ve 
tehditlere maruz kaldığını beyan etmiştir.  

09.07.2021 tarihinde Ş. S. U. derneğimize yaptığı başvurusunda; 7 yıldır eşi tarafından darp 
edildiğini, karakola son gidişinde uzaklaştırma kararı aldığını, boşanma davası açtığı için 
erkeğin eşi ve ailesi tarafından tehdit edildiğini beyan etmiştir.  

09.07.2021 tarihinde E. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; 14.01.2021 tarihinde ev 
baskını ile gözaltına alındığını, kendisine ait olmayan eşyaların ona aitmiş gibi gösterildiğini, 
ihtiyaçları alamadığını, gözaltı sürecinden sonra tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna gönderildiğini, burada koğuş kapasitesinin üzerinde kaldıklarını, revire gitmekte 
güçlük çektiklerini, keyfi disiplin cezaları verildiğini, kantin fiyatlarının yüksek olduğunu ve 
sürekli arttığını, iki ayda bir ped verildiğini beyan etmiştir.  

16.07.2021 tarihinde M. İ. derneğimize yaptığı başvurusunda; Şakran Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna sevk ile geldiğini, koşullu salıverilme tarihi gelmiş olmasına rağmen “iyi 
halli değildir” denilerek tahliye edilmediğini beyan etmiştir.  

16.07.2021 tarihinde N. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; Kırıklar 1 nolu F Tipi 
Hapishanesinde kalan oğlunu ziyarete gittiğini, ziyaret günü infaz koruma memurlarının 
agresif davrandığını ve sözlü tartışma yaşadıklarını, bunun üzerine bir sonraki hafta görüşe 
gittiğinde bir ay süre ile görüşlere katılmasına kısıtlama getirildiğini öğrendiğini beyan 
etmiştir.  

27.07.2021 tarihinde İ. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu ve kızının geç saatte 
basketbol oynadıkları için tanımadıkları kişiler tarafından azarlandıklarını, çıkan tartışmada 
çocuklarının darp edildiğini beyan etmiştir.  

29.07.2021 tarihinde M. S. derneğimize yaptığı başvurusunda; kızı D. S.’in Diyarbakır’da 
bombalı saldırı sonucu vefat ettiğini televizyondan öğrendiğini, cenaze için Lice Savcılığı’na 
kan vermiş olmasına rağmen 2 aydır kızının cenazesi ile ilgili haber alamadığını beyan 
etmiştir.  

24.08.2021 tarihinde Ö. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; Burhaniye Kadın Kapalı 
Hapishanesinde bulunan G. T. ve Ç. Ş.’ın psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, 
kurumlara yazdıkları mektupların iletilmediğini, can güvenliklerinin olmadığını söylediklerini 
beyan etmiştir.  

27.08.2021’de M. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; JİNNEWS’te muhabir olarak 
çalıştığını geçen yıl Bayraklı adliyesinde haber takibi yaparken 1 polis memurunun tacizine 
ve üstü kapalı ajanlık teklifine maruz kaldığını, 25.08.2021’de otogardan  gelip AKM’deki 
duraklara giderken Konak Metro çıkışında bekleyen güvenlik şubeden olduğunu öğrendiği ve 
kendisini daha önce taciz eden polis memurunun yanına doğru geldiğini, bunun üzerine  
hemen otobüse bindiğini, otobüste iken ensesinde 3 hilalli dövme bulunan bir kişinin boş yer 
olmasına rağmen başında durarak kendisini taciz ettiğini ve sonra indiğini, bu kişinin 
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yönlendirilmiş kişi olabileceğini, kendisine tacizci yaklaşan polis memurunun başka kadınlara 
da bu şekilde davrandığını öğrendiğini beyan etmiştir. 

09.09.2021 tarihinde M. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; annesi H. B.’un kesinleşmiş 
cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandığını, annesinin 65 yaşında olduğunu, hipertansiyon, 
vücutta yaraları, boyun ve bel fıtığı hastalıkları olduğunu beyan etmiştir.  

27.09.2021 tarihinde M. G. E. derneğimize yaptığı başvurusunda; bir sene önce covid19 
testi yapılacağı söylenerek bakım evine götürüldüğünü, 11 aydır orada isteği dışında 
tutulduğunu beyan etmiştir.  

27.09.2021 tarihinde P. M. derneğimize yaptığı başvurusunda; İzmir Menderes Vakfı’na 
engelli aylığı için başvurduğunu, oradaki çalışanların kendisine kötü davrandığını, eşi emekli 
olduğu için kendisine aylık vermediklerini ve ters davranıldığını beyan etmiştir.  

29.09.2021 tarihinde N. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; Dokuz Eylül Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi mezuniyetine katıldığını, mezuniyette LGBTİ+ bayrağını taşımak ve 
‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı maskeyi takmak istediğini, sahneye çıkarken 
akademisyenler tarafından özel güvenlik görevlilerini gösterildiklerini ve özel güvenliğin de 
zorla kendisini ve arkadaşını sahneden çıkarttığını, yazısız bir maskeyle sahneye çıktıklarında 
LGBTİ+ bayrağını çıkarttığını ve özel güvenliğin yine zorla müdahale ederek sahneden 
indirdiğini, bayrağı almak için tehdit ettiklerini,  müdahaleler sırasında boynunda tırnak izleri 
ve kollarında morluklar oluştuğunu beyan etmiştir.  

29.09.2021 tarihinde R. U. derneğimize yaptığı başvurusunda; Dokuz Eylül Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi mezuniyetine katıldığını, mezuniyette LGBTİ+ bayrağını taşımak ve 
‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı maskeyi takmak istediğini, sahneye çıkarken 
akademisyenler tarafından özel güvenlik görevlilerini gösterildiklerini ve özel güvenliğin de 
zorla kendisini ve arkadaşını sahneden çıkarttığını, yazısız bir maskeyle sahneye çıktıklarında 
LGBTİ+ bayrağını çıkarttığını ve özel güvenliğin yine zorla müdahale ederek sahneden 
indirdiğini, bayrağı almak için tehdit ettiklerini, özel telefonlarından videolarını çektiklerini 
beyan etmiştir.   

09.10.2021 tarihinde F. Ö. derneğimize yaptığı başvurusunda; 29.09.2021 tarihinde evinin 
önünde bir aracın beklediğini, daha sonra kendisi yürüyünce aracın da peşinden geldiğini, 
ardından otobüse bindiğini, otobüsten indiği zaman aynı aracın orada da olduğunu, 
07.10.2021 tarihinde başka bir aracın kapısının önünde olduğunu, aracın onu takip ettiğini, 
araçtan inen bir erkeğin yürüyerek kendisini takip etmeye devam ettiğini, bir sonraki gün yine 
evinin önünde bir aracın beklediğini gördüğünü beyan etmiştir.  

04.11.2021 tarihinde N. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; 01.11.2021 tarihinde Şakran 
Kadın Kapalı Hapishanesinde kalmakta olan A. E’yi ziyaret ettiğini, aniden odalarının 
değiştirildiğini söylediklerini, hijyen olmadığını, haklarında bununla ilgili şikayetten kaynaklı 
dava açıldığını, disiplin soruşturmaları başlatıldığını, özel eşyalarının taşınma esnasında 
kaybolduğunu beyan etmiştir.  

09.12.2021 tarihinde N. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; 06.12.2021 tarihinde Şakran 
Kadın Kapalı Hapishanesinde A. E.’yi ziyarete gittiğini fakat iki kapalı bir açık görüşünün 
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iptal ettiğini söylediklerini, aileye bu konu ile ilgili bilgi verilmediğini, Cuma günü olması 
gereken telefon görüşmesinin de olmadığını beyan etmiştir.  

 

HAPİSHANELERDE KADIN MAHPUSLARLA YAPILAN AVUKAT 
GÖRÜŞMELERİNDE TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

08.01.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus H.Y. 
ile yapılan görüşmede; 

Hükümlü, 51 yaşında, 23 yıldır hapishanede, ankilozan spondilit, vertigo, mide-bağırsak 
rahatsızlığı, gözde iltihaplanma, guatr, tansiyon ve şeker hastalıkları bulunmakta olduğunu 
belirtmiştir. Korona sebebiyle hapishanede karantina koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan 
koğuşlardaki mahpusların diğer koğuşlara dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 13 kişi olan 
koğuşta yaklaşık iki aydır 20 kişi kaldıklarını belirtmiştir. 27.11.2020 tarihinden bu yana 
bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü beşer günlük ya da onar günlük açlık grevinin 
yapıldığını, kendisinin sağlık problemleri nedeniyle greve katılmadığını, koğuşunda bulunan 
greve katılan mahpusların B1 ya da D3 vitamini almadıklarını belirtmiştir. Açlık grevine 
katılan tüm mahpuslara etkinlikten alıkonulma cezası verildiğini belirtmekte. 2011-2012 
yılında 25 gün süreyle, 2020 Eylül ayında 2 gün süreyle açlık grevine katıldığını, sağlık 
problemleri sebebiyle grev sürecinde sürekli kustuğunu ve mide problemi yaşadığını dile 
getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, 
solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 
60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana alınmadığını, koğuştan çıktıklarında her seferinde 
bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmadığını, hastaneye sevklerin genellikle 
talep tarihinden ancak 1-1,5 ay sonrasında gerçekleştirildiğini, 3 aydır hastaneye sevk 
edilmeyi bekleyen mahpusun bulunduğunu belirtmiştir. 2012 yılından bu yana içme suyunu 
kantinden temin ettiklerini, çoğu zaman hesaplarında para bulunmasını gerekçe gösterilerek 
idarece temizlik malzemesi verilmediğini, zaman zaman bir bardak sulandırılmış çamaşır 
suyu ya da bir bardak dezenfektan verildiğini, ısrarlı taleplerinin sonucunda nadiren bir paket 
ped, bir sabun, bir şampuan, bir bulaşık deterjanı verildiğini, yemeğin üç öğün verildiğini, 
yeterli, besleyici ve hijyenik olmadığını, genellikle hazır gıda şeklindeki yemeklerin 
verildiğini, havalandırmanın güneş doğduğunda açıldığını, battığında ise kapatıldığını 
belirtmiştir. 
 
08.01.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus R.P. 
ile yapılan görüşmede;  

Hükümlü olduğunu, 30 yaşında, 9 yıldır hapishanede olduğunu belirtmiştir. Bildiği sürekli 
ilaç kullanımını gerektirecek bir hastalığı olmadığını, korona sebebiyle cezaevinde karantina 
koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan koğuşlardaki mahpusların diğer koğuşlara 
dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 11 kişi olan koğuşta 20 kişi kaldıklarını belirtmekte. 
27.11.2020 tarihinden bu yana bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü açlık grevi 
yapıldığını, kendisinin greve katılmadığını koğuşunda bulunan ve açlık grevine katılan 
arkadaşlarının onar günlük açlık grevi yaptığını, B1 ya da D3 vitamini almadıklarını 
belirtmekte. Şu anda kendisiyle aynı koğuşta bulunan R. K.’nın açlık grevinde olduğunu dile 
getirmiştir. 2018-2019 yıllarında ise yaklaşık 100 gün süreyle açlık grevine katıldığını, grev 
bitiminde ise kas zayıflığı problemi yaşadığını dile getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde 
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ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı 
vb. belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana 
alınmadığını, koğuştan çıktıklarında her seferinde bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde 
sıkıntı yaşanmadığını, hastaneye sevklerin genellikle çok geç yapıldığını, içme suyunu 
kantinden temin ettiklerini, temizlik malzemesinin düzenli şekilde verilmediğini talep 
ettiklerinde günde bir bardak çamaşır suyu verildiğini, yemeğin üç öğün verildiğini, yeterli, 
besleyici ve hijyenik olmadığını, havalandırmanın 07:30-18:00 saatleri arasında açık 
olduğunu belirtmiştir. 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus H.Y. 
ile yapılan görüşmede; 

Mahpus kendisinin 24 yıldır hapishanede olduğunu, A-1 koğuşunda kaldığını ancak kronik 
rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye sevk olduğu için uzun süredir karantina koğuşunda 
olduğunu belirtmiştir. Yapılan koğuş ve oda aramalarında ip, poşet, bağcık vb her şeye el 
konulduğunu, kendilerine lif verilmediğini belirtmiştir. Açlık grevlerine ilişkin olarak; 
Mahpus bulunduğu hapishanedeki kadın mahpusların Kasım 2020 tarihinden bu yana 10’ar 
günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde olduklarını, kendisinin de açlık grevi eylemine 
katıldığını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından günlük olarak 2 adet limon (bazen 1 adet), 
az miktarlarda 1 kaşık tuz, 2-3 kaşık şeker ve 1 tane karbonat verildiğini, B komplex vitamin 
kullandıklarını, D3 vitamini kullanmadıklarını isteyen mahpusların revirden yazdırdıklarını, 
tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıldığını, açlık grevine giren mahpusların yaklaşık olarak 1-
3 kilo arası kayıplarının olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını, 
limonata, ayran ve su tarzında sıvı tükettiklerini belirtmiştir. Açlık grevi eylemine katılan 
mahpuslara etkinliklerden men olarak disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 
 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus M.D. 
ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu, tek kişilik odalarda kaldığını 
belirtmiştir. Tiroid hastası olduğunu belirten mahpus, daha önce verem hastalığı atlatmış. 
Tedavilerin yeni başladığını, ancak hastaneye gidip gelirken tek kişilik ringlerle 
götürüldüklerini, bu ringlerin çok kötü ve havasız olduğunu, hastaneye götürülürken tulum 
giydirildiğini, maske ve eldiven taktırıldığını, ancak ring araçlarının çok dar (sadece bir 
sandalye sığacak ebatta) olduğunu, hareket edemediklerini ve bu nedenle hava alamadıklarını 
ve hareketsiz kaldıklarını belirtmiştir. 1 aydır hapishanede su sorunu yaşadıklarını, sadece 
sabah saat 06.00’da ve akşam 16.00’da su verildiğini onun da depoda olan miktarda sınırlı 
olarak verildiğini, idareye durumun nedenini sorduklarında ise boru tamiri olduğu için bu 
şekilde uygulamanın olduğuna ilişkin bilgi alabildiklerini belirtmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet 
hükümlülerinin kaldığı tek kişilik odaların çok küçük ve dar olduğunu, aramalarda 5 
gardiyanın birden odaya girdiğini, uzun süredir açık görüşlerin yapılmadığını buna rağmen 
odalarda detaylı aramaların gerçekleştirildiğini, hijyenik olmayan bir şekilde aramaların 
yapıldığını, gardiyanların aramalar sırasında eldiven taktıklarını ancak o eldivenlerle her yere 
dokunduklarını ve her yere aynı zamanda aramaların yapılmasından kaynaklı bulaş riskini 
artırdıklarını belirtmiştir. Yapılan aramalarda ip, kaşık vb her şeye el konulduğunu 
belirtmiştir. Pandemi sürecinde, mahpusların görüşme yaptığı telefonların başlangıçta 
dezenfekte edildiğini ancak uzun zamandır artık yapılmadığını, ilk başlarda odaların temizliği 
için mahpuslara sulandırılmış çamaşır suyu verildiğini ancak onun da uzun zamandır 
verilmediğini belirtmiştir. Siperliksiz hapishane dışına çıkarılmadıklarını, ancak sınırlı sayıda 
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siperlik olduğunu ve bu siperliklerin dezenfekte edilmeden herkese kullandırıldığını 
belirtmiştir. Pandemi sürecinden kaynaklı gardiyanların 10 günde bir vardiya değişimleri 
olduğunu belirtmiştir. Tüm sosyal aktivitelerin kısıtlandığını, kütüphanede 
yararlanamadıklarını, kitap ve mektupların verilmediğini, sadece havalandırmaya 
çıkabildiklerini onun da sürelerinin uzatılmadığını belirtmiştir. Yemeklerin kötü olduğunu, 
sebze tüketemediklerini, idarenin Pandemi süreci başında sebze verdiğini ancak 7 ay boyunca 
yeşillik benzeri sebze tüketemediklerini nedeninin ise kantine getirildiğinde bir gün dışarıda 
bekletilip içeri öyle alındığı ve çabuk bozulacak ürünleri bu nedenle getirmediklerini 
belirtmiştir.1 yıldır hapishane müdürü ile görüşme sağlayamadıklarını, bu taleplerinin 
reddedildiğini belirtmiştir. Son 1-1,5 aydır disiplin soruşması olduğunu ve 3 aylık iletişim 
cezası olduğunu, eylemsellik iddiası ile memura hakaretten tutanak tutulduğunu ancak bu 
iddianın yersiz olduğunu fakat hiçbir şekilde savunmalarının alınmadığını belirtmiştir. Bu 
nedenle 10 gün hücre cezası verilmiş. 1 ay görüş cezası verildiğini nedeninin ise FETÖ’den 
tutuklanarak üst odasına gelen mahpusa yönelik tehdit iddiasının olduğunu ancak bu durumun 
da gerçek olmadığını belirtmiştir. Kendisinin almış olduğu 3 aylık iletişim cezasına itiraz 
etmesi üzerine (disiplin cezasının en üst sınırdan verildiği için) 16.01.2021 tarihinde infaz 
duruşması olduğunu belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede kadın mahpusların 10’ar günlük 
süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde olduklarını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından az 
miktarlarda limon, tuz, şeker ve karbonat verildiğini, açlık grevine girdiğinde yaklaşık olarak 
2-3 kilo kayıplarının olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını, B 
vitamininin doktor yazmadığı için verilmediğini, D3 vitaminin de verilmediğini belirtmiştir. 
Açlık grevi eylemine katılan her mahpusa disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 
 
28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus S.T. 
ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü olduğunu ve A-2 koğuşunda kaldığını belirtmiştir. Pandemi sürecinde A-
1, A-2, A-3 ve A-4 koğuşlarının birleştirilerek 2 koğuş haline getirildiklerini, diğer 2 koğuşun 
Karantina Koğuşuna çevrildiğini bu nedenle koğuş içerisinde kalabalık olduklarını 
belirtmiştir. Yapılan koğuş ve oda aramalarında ip, kaşık, poşet, bağcık vb her şeye el 
konulduğunu, bağcıksız ayakkabısı olmayan mahpusların sadece birer çift ayakkabıları için 
bağcıklarının bırakıldığını ve idare tarafından bundan sonra hapishane içerisine bağcıklı 
ayakkabıların alınmayacağının aktarıldığını belirtmiştir. Kendilerine kitap sınırlaması 
getirildiğini ve dışarıdan gönderilen kitap kargolarının verilmediğini, örneğin 10.02.2021 
tarihinde kargo şeklinde kitap geldiyse bir sonraki kargonun 10.04.2021 tarihinden önce 
gelmesi halinde kendilerine teslim edilmediğini belirtmiştir. Açlık grevlerine ilişkin olarak; 
Mahpus kendisinin açlık grevi eyleminde olmadığını ancak bulunduğu koğuşta kadın 
mahpusların Kasım 2020 tarihinden bu yana 10’ar günlük süresiz ve dönüşümlü açlık 
grevinde olduklarını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından 2 adet limon, az miktarlarda tuz, 
şeker ve 1 karbonat verildiğini, B komplex vitamin kullandıklarını, D3 vitamini 
kullanmadıklarını, tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıldığını, açlık grevine giren mahpusların 
yaklaşık olarak 2-3 kilo kayıplarının olduğunu (kimi mahpusta kilo kaybı yok), su ihtiyacını 
kendilerinin kantinden karşıladıklarını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede A-2 koğuşundan 9 
kinin, A-3 koğuşundan 8 kişinin dönüşümlü olarak açlık grevine girdiklerini, görüşme 
tarihinde 2. Turun başladığını belirtmiştir.  Açlık grevi eylemine katılan mahpuslara disiplin 
cezası verildiğini belirtmiştir. Hapishanedeki Covid-19 sürecine yönelik olarak; Pandemi 
sürecinde, mahpusların görüşme yaptığı telefonların başlangıçta dezenfekte edildiğini ancak 
uzun zamandır artık yapılmadığını, ilk başlarda odaların temizliği için mahpuslara 
sulandırılmış çamaşır suyu verildiğini ancak onun da uzun zamandır verilmediğini 



11 

 

belirtmiştir. Siperliksiz hapishane dışına çıkarılmadıklarını, ancak sınırlı sayıda siperlik 
olduğunu ve bu siperliklerin dezenfekte edilmeden herkese kullandırıldığını, hapishane dışına 
çıkarken maske ve tulum da verildiğini, görüşe çıkarken ise sadece karantina koğuşunda 
olanlara tulum ve maske verildiğini onun dışında maske verildiğini belirtmiştir. Kanser 
hastası olan F. Ö. isimli mahpusa ve yaşı ileri olan G.Ö. isimli mahpusa aşı yapıldığını 
belirtmiştir.  
 
28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus A.I. 
ile yapılan görüşmede; 

Korona sebebiyle hapishanede karantina koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan koğuşlardaki 
mahpusların diğer koğuşlara dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 11 kişi olan koğuşta 20 kişi 
kaldıklarını belirtmiştir. 27.11.2020 tarihinden bu yana bulunduğu hapishanede süresiz-
dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, açlık grevine katılan arkadaşlarının onar günlük açlık grevi 
yaptığını, B1 ya da D3 vitamini almadıklarını belirtmiştir. Greve giren arkadaşlarının ateş, 
tansiyon, kilo ölçümünün yapılmadığını ve idarenin disiplin cezası verdiğini belirtmiştir. 
Uzun süredir kitap kısıtlaması yapıldığını gazete dergi erişimlerinin de sınırlandığını dergi hiç 
alamadıklarını Yeni Yaşam gazetesinin verilmediğini belirtmiştir. 01.01.2021 tarihinde 
koşullu salıverme ile ilgili bir yönetmelik yürürlüğe girdiğini ve hapishane idaresinin bu 
yönetmeliğe dayanarak koşullu salıverilmesine bir gün kalan iki arkadaşının tahliyesini 
engellediğini gerekçesinin ise “arama yapan memurun işini kolaylaştırmadığı, Abdullah 
Öcalan’a iki yıl önce mektup yazdığı” hukuki olmayan sebeplere dayandırıldığını beyan 
etmiştir. Sosyal görevli öğretmen olduğunu söyleyen bir kişinin ön görüşme yaptığını gerek 
görür ise heyetle görüştüreceğini söylediğini ancak kimsenin heyete çıkmadığını anlatmıştır.  
Koli almayı iki aylık periyotlar ile sınırladığını alım tarihleri dışında gelen koliyi idarenin geri 
göndereceğini belirmiştir. Birçok kronik hasta mahpusun pandeminin ilk zamanları hastaneye 
gidemediğinden hastalıklarının ilerlediğini belirtmiştir. İçme suyunu kantinden temin 
ettiklerini, temizlik malzemesinin düzenli şekilde verilmediğini talep ettiklerinde günde bir 
bardak çamaşır suyu verildiğini, yemeğin üç öğün verildiğini, yeterli, besleyici ve hijyenik 
olmadığını dile getirmiştir.  
 

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 ve birçok bahane gösterilerek haklarına ulaşamadığına dair verilerimizi 
2021 Yılı Hapishane Raporu’nda detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyu ile 
paylaşacağız. 

 

2021 YILINDA DERNEĞİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU EGE BÖLGESİ KADIN HAK 
İHLALLERİ BASIN TARAMALARINDAN TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

• 02.01.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, 
elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu.  
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• 03.01.2021 tarihli habere göre; Isparta'da, ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 
yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.  

• 04.01.2021 tarihli habere göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve iki çocuğuna 
şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 

• 05.01.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel 
istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.  

• 06.01.2021 tarihli habere göre; Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 
4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) yaşamını yitirdi.  

• 09.01.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 ay önce ailesi tarafından 
kayıp ihbarı verilen 17 yaşındaki kızın hala bulunamadı.  

• 09.01.2021 tarihli habere göre; Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü 
iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.   

• 10.01.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü 
bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 
Aleyna Yurtkölesi'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.  

• 11.01.2021 tarihli habere göre; Kütahya'nın Emet ilçesinde 18 gün önce kaybolan 
genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.   

• 12.01.2021 tarihli habere göre; Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda 
Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer 
Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yapılan 
istinaf başvurusunun reddedildi.  

• 15.01.2021 tarihli habere göre; İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş 
yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, 8 kadın kurtarıldı.  

• 16.01.2021 tarihli habere göre; Antalya'da eşi tarafından şiddet gördüğünü öne süren 
kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulunması üzerine 
eve gelen polis ekiplerince kurtarıldı.  

• 17.01.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, şiddet gördüğü için 
boşanmak isteyen ve davası süren 52 yaşındaki Şerife B, nafaka borcunu ödemeyen 
eşi Süleyman B. hakkında icra işlemi başlattığını bu nedenle tehdit edildiğini, 4 kez 
koruma kararı aldırmasına rağmen öldürülmekten korktuğunu söyledi.  

• 22.01.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı 
babaannesini tabancayla ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan torun, 
tutuklandı.  

• 22.01.2021 tarihli habere göre; Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda 
Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer 
Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yapılan 
istinaf başvurusunun reddedildi.  
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• 24.01.2021 tarihli habere göre; Alınan bilgiye göre, Güzelköy Mahallesi'nde bir 
erkek, annesini bıçakla kovaladı, ağabeyini bıçakladı.  

• 24.01.2021 tarihli habere göre; Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadını 
evinde darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.  

• 26.01.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde birlikte yaşadığı kadını 
darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.  

• 27.01.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Çiğli ilçesinde 1,5 aydır haber alınamayan 16 
yaşındaki kadının hala kayıp olduğu belirtildi.  

• 28.01.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Çiğli ilçesinde kocasının baltayla başından 
yaraladığı kadın ağır yaralandı. Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta oturan Murat I. (70) 
ile eşi Selma I. (62) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat 
I, evde bulunan baltayla eşinin kafasına vurdu.  

• 29.01.2021 tarihli habere göre; Side Mahallesi'nde yurt dışından getirilen kadınlara 
zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Kadınların iyi iş imkanı, çok 
para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması vaadiyle getirildiği ancak 
borçlandırılıp fuhşa zorlandıkları tespit edildi. Öte yandan, 12 kadın, İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne gönderildi.  

• 30.01.2021 tarihli habere göre; Antalya'da bindiği taksinin şoförü Murat K'nin 
tecavüzüne uğrayan ve sonrasında aldığı tehditler sonucu intihara teşebbüs ederek 
engelli kalan Ç.Y. ve avukatı Bilgenur Yalçın hâlâ tehdit ediliyor.  

• 31.01.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, 
evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 
zanlı tutuklandı.  

• 03.02.2021 tarihli habere göre; İzmir'de otobüs durağında bekleyen 21 yaşındaki B.A. 
adlı genç kadına cinsel organını gösteren 61 yaşındaki Ü.T. vatandaşlar tarafından 
yakalanarak polise teslim edildi.  

• 04.02.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde evde kafasına 
poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu bir kadının kocası tutuklandı.  

• 05.02.2021 tarihli habere göre; Denizli’de park halindeki otomobil kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce kurşunlandı. O sırada evde yalnız olan ve korkudan ne yapacağını 
bilemeyen araç sahibi Alime Akın, “Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler 
bilmiyorum” dedi.  

• 06.02.2021 tarihli habere göre; Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan bir kadının eski 
kocası ile yeni nişanlısı arasında çıkan kavgada silahın tutukluk yapması ve polisin 
anında müdahalesi olası bir cinayeti öneldi.  

• 06.02.2021 tarihli habere göre; Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, G.A. (34), 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir 
halindeyken yanındaki eşi G.A. (34) ile tartışmaya başladı. Ambulansla Uşak Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  



14 

 

• 07.02.2021 tarihli habere göre; Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan 
açıklamaya göre, belediye otobüsünde E.Ç. (55), çarşaflı K.Ö'yü (47) "Burası Türkiye 
Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek, tekme, tokat ve yumruk atarak 
yaraladı. 

• 07.02.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, 
evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.  

• 09.02.2021 tarihli habere göre; Buca ilçesinde, iki çocuk annesi Senem Onat (43), 
iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından 
çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü.  

• 09.02.2021 tarihli habere göre; Aydın´ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş 
operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, iki yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. 

• 11.02.2021 tarihli habere göre; iddiaya göre Oktay U. sokakta karşılaştığı kızı ile 
tartıştıktan sonra çıkan arbede de kızını boğazından bıçaklayarak yaraladı.  

• 11.02.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Bergama ilçesinde bıçakla eşini öldürüp 
çocuklarını yaralayan kişi, bıçakla kendisini de yaraladı.  

• 11.02.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kızı M.G.'ye (23) 
yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen T.G. (54), kızının şikayeti üzerine 
'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.   

• 14.02.2021 tarihli habere göre; Aydın merkez ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda 
HDP yönetici ve üyesi 9 kadın gözaltına alındı.  

• 14.02.2021 tarihli habere göre; Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah 
sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekiplerince 
gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.  

• 15.02.2021 tarihli habere göre; Maden mühendisi Canan Tosun’u alıkoyarak, 
saatlerce şiddet uygulan ve tecavüzle tehdit eden Fatih Uygun, tepkiler üzerine 
gözaltına alındı. 

• 15.02.2021 tarihli habere göre; Alaşehir’de, annesi Raziye Özcan’ı öldüren babası ile 
babaannesini aynı silahla öldüren Hüseyin Özcan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  

• 16.02.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde boğazı kesilmiş halde 
bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan oğlu tutuklandı.  

• 16.02.2021 tarihli habere göre; telefon dükkânları bulunan İlkay-Emel Tokkal 
çiftinin, evlerinin kapısının kapalı olması üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla 
içeri girdi. Evde, İlkay Tokkal (42) ve Emel Tokkal (41) ile çocukları Ali Doruk 
bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 
3'er kez bıçaklandığı saptandı.  

• 19.02.2021 tarihli habere göre; Aydın'da 14 Şubat tarihinde Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) üye ve yöneticisi 13 kadın gözaltına alınan kadınlardan 6'sı emniyette 
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kadın da 17 Şubat akşamı adliyeye 
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çıkartıldı. Kadınlar, savcılık ifadeleri ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest 
bırakılmak üzere mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kadınları yurtdışına çıkış yasağı 
ile serbest bıraktı. Gözaltına alınan HDP üyesi 4 kadın, Söke ve Didim İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde çıplak aramaya maruz kaldığını aktardı.  

• 19.02.2021 tarihli habere göre; Kemalpaşa ilçesinde Meral Şen, kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından kesici aletle katledildi.  

• 20.02.2021 tarihli habere göre; 5 gündür kayıp olan Ayşe Nazlı Kınacı’nın T.Ö.İ. 
tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.  

• 20.02.2021 tarihli habere göre; Selçuk O'nun karısını darp ettiğini ve elindeki bıçakla 
tehdit ettiğini gördü. Etkisiz hale getirilen Selçuk O, gözaltına alındı. Müdahale ile 
kurtarılan ve vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar bulunduğu belirlenen kadın ise 
hastaneye kaldırıldı.  

• 22.02.2021 tarihli habere göre; Muğla’da Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. 
(72) ile eşi A.T. (71) arasında 20 Şubat'ta belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, 
tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T'nin 
başına vurarak kaçmıştı.   

• 23.02.2021 tarihli habere göre; E.K, bir süre önce boşandığı eski karısı K.N'nin 
yaşadığı Orta Mahalle'deki evinin önüne geldi. Eski karısıyla tartışan E.K, K.N'yi 
bıçakla yaraladı. 

• 23.02.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Salihli ilçesinde durakta servis beklediği 
sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.  

• 26.02.2021 tarihli habere göre; Ahmet Sarıkaya (32) eşi Nergiz Sarıkaya (26) ile 
çocukları otomobille Afyonkarahisar'dan Isparta'ya seyir halindeyken Ahmet Sarıkaya 
yanında bulundurduğu tabanca ile araç içinde eşine ateş etti. Nergiz Sarıkaya, olay 
yerinde hayatını kaybetti.  

• 01.03.2021 tarihli habere göre; Muğla'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı 
öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanıkla ilgili yerel mahkemenin kararı 
Yargıtay tarafından bozuldu.  

• 02.03.2021 tarihli habere göre; Aydın'da Rusya'da yaşayan bir kadın, 4 yaşındaki 
kızıyla birlikte sevgilisinin yanına tatile geldi. Kızıyla birlikte ayrı bir oda kiralayan 
kadın, hep birlikte vakit geçirdikleri bir gecenin sabahında, kızının erkek arkadaşı 
tarafından istismar edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.  

• 06.03.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) 
yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin 
(23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.   

• 07.03.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Çal ilçesinde Osman A. (27) tartıştığı eski 
eşi Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma, olayın ardından 
kayıplara karışan Osman A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.  



16 

 

• 09.03.2021 tarihli habere göre; Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesine 'markete 
gidiyorum' diyerek evden çıkan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor.  

• 11.03.2021 tarihli habere göre; Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız, babasının 
çalıştığı mezarlığın tuvaletinde av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti. 3 ay önce 
nişanlanan genç kızın, 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.   

• 12.03.2021 tarihli habere göre; İzmir'de dairesinde çekyat içinde battaniyeye sarılı 
halde trans kadının cesedi bulundu.  

• 12.03.2021 tarihli habere göre; Konak ilçesinde de Ali U. (38) ve Özgül U. (30) 
arasında yaşanan tartışma sonrası Özgül U. 5'inci kattan şüpheli bir şekilde aşağı 
doğru düşerken, komşuları tarafından son anda kurtarıldı.  

• 13.03.2021 tarihli habere göre; Muğla Milas’ta yaşayan Bensu Narlı, Serhat K. adlı 
erkek tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.  

• 14.03.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Bornova ilçesinde Hüseyin T. (34) adlı erkek, 
eşi  Hüsna T.'yi (30), tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan katilin yakalanması 
için çalışma başlattı. 

• 17.03.2021 tarihli habere göre; sosyal medyadan yaptığı canlı yayında çocuğu 
istismar eden Hasan Tunçlar tutuklandı.  

• 18.03.2021 tarihli habere göre; Dikili’de Çandarlı Mehmet Dilsiz Ortaokulunda 8 kız 
öğrenciyi taciz eden öğretmen, davanın 4.duruşmasında denetimli serbestlik ile tahliye 
oldu.  

• 18.03.2021 tarihli habere göre; Burdur’un Bucak ilçesinde G.C.(17), parkta Eren 
Yıldız tarafından kesici aletle katledildi.   

• 20.03.2021 tarihli habere göre; Bayındır ilçesinde Hüsnü Tümen, boşanma 
aşamasındaki Serap Tümen’i, annesi Serpil Palalı ve silah sesi üzerine yardıma gelen 
komşuları Hamza Kuzucuk'u ateşli silahla öldürdü.  

• 20.03.2021 tarihli habere göre; Zafertepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 
yaşındaki E.Ü., eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirildi.  

• 23.03.2021 tarihli habere göre; İZMİR'in Konak ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı 
meslektaşı Fırat Köksal (39) tarafından tartıştığı otoparkta vurularak yaşamını yitiren 
Nagihan Üstte (33) memleketi Manisa'da toprağa verildi.  

• 23.02.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın 
çatısından ip sarkıtarak eve giren kişi, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak 
öldürdü.  

• 27.03.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişi 
tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.  
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• 29.03.2021 tarihli habere göre; Karşıyaka ilçesinde ikamet eden Z.Ç. adlı kadın, 6 
gün önce birlikte yaşadığı B.Ö. tarafından darp edildiğini ileri sürerek polise şikâyette 
bulundu.  

• 29.03.2021 tarihli habere göre; Fethiye ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldüren, 
Azerbaycan uyruklu kadını da yaralayan zanlı tutuklandı. İlçede dün S.A. (33) ile 
Mustafa Cömert (36) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. 
bıçakla Cömert ile yandaki Azerbaycan uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) 
vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralamış, Cömert kaldırıldığı hastanede müdahaleye 
rağmen yaşamını yitirmişti.  

• 30.03.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde, darp edildiği anlara 
ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti 
üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.  

• 31.03.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Çiğli ilçesinde, eşini boğduğu öne sürülen 
şüpheli gözaltına alındı.  

• 08.04.2021 tarihli habere göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan 24 
yaşındaki Aynur Şirin’in cansız bedeni, İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde 
bulundu.  

• 08.04.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı 
saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.  

• 16.04.2021 tarihli habere göre; Afyonkarahisar'da çiftlik evinde çalıştığı sırada 
kendisini darp etmeye çalıştığını iddia ettiği kişiyi, av tüfeğiyle öldüren kadın 
gözaltına alındı.  

• 18.04.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde arsa meselesi nedeniyle 
tartıştığı kadını av tüfeğiyle yaralayan 84 yaşındaki zanlı; adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.  

• 22.04.2021 tarihli habere göre; Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde 
jandarmayı arayarak oğlunun eşini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi 
tabancayla öldürdüğünü bildirdi.  

• 28.04.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin travması belirtisiyle 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filiz Tekin'in darp sonucu ölümüne neden 
olduğu iddiasıyla yargılanan eşi hakkında beraat kararı verildi.  

• 28.04.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Selendi ilçesinde evlendirilmek üzere 3 
kişi tarafından evinden zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye 
Çankaya İzmir Gümüşpala'da kaçırıldığı evde bulundu.  

• 28.04.2021 tarihli habere göre; İzmir'de boşanmalarının ardından eski eşi Serdar 
Kıyançiçek hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Sevim Bozal (29), sosyal medyadaki 
paylaşımıyla ceza aldı. İddiaya göre hesabından inek fotoğrafı paylaşıp, 'O kadar 
uzaklaştırma kararı aldırdım yine de burada' diyerek göndermede bulunduğu 
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Kıyançiçek'in açtığı davada Bozal'a bir ay süreyle 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma 
eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verildi.  

• 28.04.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde 47 yaşındaki Turgut Ş. 1 
yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşinin evinin yakınında av tüfeğiyle 
rastgele ateş açtıktan sonra silahı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi. 

• 30.04.2021 tarihli habere göre; Burdur'da 28 yaşındaki Hatice Işık'ın çalıştığı iş 
yerine gelerek, kocasının gözleri önünde genç kadını av tüfeğiyle vurarak öldüren 
Ramazan T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine 
gönderildi.   

• 28.04.2021 tarihli habere göre; Isparta'da İ.H.B. (27) tartıştığı kız kardeşi Ayşegül 
B.'yi (25) cam parçasıyla elinden yaraladı. Ayşegül B. hastanede tedaviye alınırken, 
ağabeyi ise gözaltına alındı.  

• 29.04.2021 tarihli habere göre; İzmir İl Göç İdaresi'ne "iltica" talebinde bulunan 9 
aylık hamile Kongolu kadının başvurusu alındı. “Kayıtlar kapalı” gerekçesiyle 
alınmayan başvuru İzmir Barosu’nun ısrarlı takibiyle akşam saatlerinde kabul edildi.   

• 29.04.2021 tarihli habere göre; Kendisine cinsel saldırıda bulunan erkeğe karşı öz 
savunmada bulunan Melek Hıldır'a 13 yıl 8 ay hapis cezası verildi.   

• 02.05.2021 tarihli habere göre; Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy 
Beldesi'nde, 2 Aralık 2020 tarihinden bu yana kayıp olduğu bildirilen 67 yaşındaki 
Fatma Çeri'den 150 gündür haber alınamadı.  

• 01.05.2021 tarihli habere göre; İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 36 yaşındaki avukat, 
hayatında hiç görmediği ve Adana'da yaşayan bir şahıs yüzünden 6 aydır telefon ve 
mesajlarla sürekli taciz ve hakaretlere uğradığını 3 kere şikayette bulunduğunu, ancak 
şahsın, "Ablamın en yakın arkadaşı savcı. O nedenle hiçbir şey yapamazsın" dediğini 
ifade etti 

• 03.05.2021 tarihli habere göre; Denizli'de tartıştığı eşini öldürmek isteyen öfkeli 
koca, 'Kıyamam' diyerek tüfeği kendisine doğrulttu. Kendisini öldürmeye çalışan 
kocasını kurtarmak için tüfeğe sarılan kadın, silahtan çıkan saçmaların hedefi olurken, 
Ramazan Katma'nın ise çenesi parçalandı.  

• 02.05.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zorla fuhuş yaptırılan 
yabancı uyruklu iki kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.  

• 01.05.2021 tarihli habere göre; İzmir’de dün gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen 20 
yaşındaki bir kadına, erkek arkadaşı tarafından kesici aletle katletme girişiminde 
bulunuldu. Kadının Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 

• 04.05.2021tarihli habere göre; İzmir’de maruz bırakıldığı psikolojik şiddet nedeniyle 
ŞÖNİM’i arayarak destek isteyen N.G.’den şiddete dair rapor istendi.  

• 08.05.2021 tarihli habere göre; Kütahya’da 19 yaşındaki genç kadın, 4 yıl önce 
yalnızca otobüs durağında karşılaştığı bir şahıs yüzünden korku dolu günler geçiriyor. 
Karşılaştıkları ilk günden bu yana saplantılı bir şekilde genç kadının peşinde dolaşan 
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şahsın, bununla da yetinmeyerek kadının jimnastik yaptığı fotoğraflarla eskort siteleri 
açtığı öğrenildi. Genç kadın, şahsın tüm şikayetlerine rağmen serbest kaldığını belirtti. 

• 13.05.2021tarihli habere göre; İzmir'de bir kafeteryada çalışan Zeynep Katırcı (23), 
cep telefonuyla konuştuğu için kendisini fırça süpürgeyle yüzünden yaraladığı 
iddiasıyla patronu Osman D. hakkında şikayette bulundu.  

• 11.05.2021tarihli habere göre; Muğla'da 3 gündür haber alınamayan Songül Oduncu 
ile Sedat Koyuncu'nun cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.   

• 06.05.2021tarihli habere göre; Muğla’da koydaki özel bir yattan kameralara yansıyan 
görüntülerde lüks tekne ile denize açılan bir grubun çıplak vaziyette birbirlerinin 
fotoğraflarını çektiği anlar yer aldı. Rus haber ajansından Lider Gazetesi'nin 
aktarımına göre ise teknede çıplak fotoğraf çeken kadınlar 'uygunsuz davranış' 
gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kadınların polis ifadesinin ardından serbest 
bırakıldığı belirtildi.  

• 11.05.2021tarihli habere göre; Manisa'nın Salihli ilçesinde, doğurup boş bir arsaya 
bıraktığı bebeğinin ölümüne neden olmakla suçlanan anne tutuklandı.  

• 09.05.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu 
kişi, aynı ülke vatandaşı eşini bıçakla yaraladı Komşuları da 3 çocuğu bulunan çiftin 
zaman zaman kavga ettiklerine ve zanlının eşine şiddet uyguladığına şahit olduklarını 
dile getirdi.  

• 18.05.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Aliağa ilçesinde Ç.B., beraberinde amcası 
O.B ile pide restoranında çalışan annesi A.Ç.'yi bıçakla yaraladı, erkek arkadaşı ile 
kendisine engel olmaya çalışan market sahibi öldürdü.  

• 18.05.2021 tarihli habere göre; İzmir'de 24 yaşındaki Zeynep Çetinkaya'yı çocukluk 
arkadaşının fotoğrafını beğendiği iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darp ettiği 
iddia edilen Berk Öcalan, toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. 

• 18.05.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde, terastan düşme sonucu ağır 
yaralanan Derya Kılıç'ın (24) tutuklanan erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın "Bir bayan 
arkadaşım aradı. Bu yüzden Derya ile tartıştık. Derya teras kenarına gitti. Ayağı kaydı 
düştü" ifadesi görgü tanığının ifadesiyle çelişti. Aynı apartmanda oturan görgü tanığı, 
tartıştıklarını duymadığını, Derya'yı terastan sarkarken gördüğünü, yardıma koştuğunu 
ancak yetişemediğini söyledi.  

• 19.05.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar 
Mahallesinde yaşayan Suriyeli kadın, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu eşi B.S.'nin 
(37) evinin önüne gelmesi ve akrabalarını rahatsız etmesi üzerine telefonuna indirdiği 
KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.  

• 17.05.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını 
bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanma 
talebiyle adliyeye sevk edildi. Kişi babasının hem annesine hem de kendisine 
saldırdığını iddia etti.  
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• 17.05.2021 tarihli habere göre; İzmir’de Zeynep V. isimli kadın, annesi A.V 
tarafından katledildi.  

• 17.05.2021 tarihli habere göre; Yıllarca sistematik şiddete maruz bıraktığı Z. Doğan’ı 
evde bulamayınca ağabeyi A. Çetinkaya’nın evine giden M. Doğan, tartıştığı 
Çetinkaya’yı ağır yaraladı. 

• 14.05.2021 tarihli habere göre; Karşıyaka’da bir pastanede çalışan Zeynep Katırcı, 
işverenin şiddetine maruz kalarak, ölümle tehdit edildi. 

• 27.05.2021 tarihli habere göre; olay 25 Mayıs günü Menderes Mahallesi'nde bulunan 
bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 
alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak 
kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.  

• 21.05.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eşini bıçaklayıp 
öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldıray 
Çınar mutfaktan aldığı bıçakla eşi Birgül Çınar'ı bıçaklayıp evden ayrıldı.  

• 28.05.2021tarihli habere göre; Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde eski eşini sokak 
ortasında tekme tokat döven zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.  

• 21.05.2021tarihli habere göre; S.A. (35) boşanma aşamasında olduğu eşi Semra A'nın 
(29) kaldığı eve gitti. Evde bulunan genç kadının amcası S.İ. (40) ile kardeşi Y.İ. (24) 
görüşmeye izin vermedi. Çıkan tartışmanın ardından S.A. otomobiliyle adresten 
uzaklaştı. Çıkan kavgada, S.A. yanındaki tabancayla S.İ'yi yaraladı, Y.İ'yi darp etti. 

• 03.06.2021 tarihli habere göre; Muğla'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonda dünyanın 11 farklı 
ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını fuhuşa zorlayan çetenin çökertildiği 
öğrenildi. 

• 02.06.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan korkunç olayın perde 
arkası aralanmaya başladı. Olayda ilişki yaşadığı Fatma K.'yi tabanca ile göğsünden 
ve kalçasından yaralayan Faruk K.'nin ardından aynı silahla intihara kalkıştığı 
öğrenildi.  

• 02.06.2021 tarihli habere göre Antalya'da kardeşini telefonla arayarak ''Hakkınızı helal 
edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' ifadelerini kullanan 55 
yaşındaki Azime A., yakınları tarafından ormanlık alanda asılı halde bulundu. 

• 2.06.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Edremit ilçesinde, evli olduğunu öğrenince 
ayrılmak istediği Serdal Gülser (43) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Zeliha 
Atlar (27), "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri 
anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.  

•  04.06.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ali Çivicik (75) ile 
kendisine bıçak çekince öldürdüğü kızı Handan Çivicik'in bir süre önce kavga ettiği, 
polislerin, tarafların ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.  
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• 04.06.2021 tarihli habere göre; 5 Aralık 2019 günü, 2 çocuk annesi Güllü Efe ile 
astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini 
çocuklarının gözü önünde dövdü. Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. 
Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi 
mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Efe hakkında 
“haksız tahrik” indirimi uygulayarak önce cezayı 9 yıla “iyi hal” indirimiyle de 7 yıl 6 
aya indirdi. Heyet failin tutukluluk süresini göz önüne alarak, sanık Efe’nin tahliyesine 
karar verdi.  

• 05.06.2021 tarihli habere göre; Denizli’de, çevrimiçi oyunda tanıştığı ve Kayseri'de 
yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu G.K.'yı kandırıp kaçırdığı öne sürülen 35 yaşındaki 
A.C. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

• 05.06.2021 tarihli habere göre; Muğla'da 18 yaşındaki lise öğrencisi Berrin A., evde 
yalnız başınayken av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Lise öğrencisi genç kızın 
intihar sebebi ise henüz bilinmiyor.  

• 08.06.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki 
kadın, banyoda asılı halde bulundu.  

• 08.06.2021 tarihli habere göre; İzmir’in Buca ilçesinde, eşi Yazgül Soro'yu (58) 
bıçaklayıp, öldürdükten sonra cesedini halıya saran Bülent Soro (59), tutuklu 
yargılandığı davanın karar duruşmasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapse çarptırıldı. 'İyi hal' indirimiyle cezası ömür boyu hapse çevrildi.  

• 08.06.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Buldan ilçesinde baba Alphan Akçaöz’ün, 
kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü pompalı tüfekle vurması neticesinde Kadriye ağır yaralı 
olarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.  

• 12.06.2021 tarihli habere göre; Manisa’nın Salihli ilçesinde, 20 yaşındaki engelli 
kızın uygunsuz görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladıkları, şantaj yaptıkları 
ve cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanık tutuksuz 
yargılandı.  

• 13.06.2021 tarihli habere göre; Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Meryem Ş.'nin 
kapıyı açmaması ve yürüteci kabul etmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Aygün Ş., 
evi benzin dökerek yaktı. 

• 13.06.2021 tarihli habere göre; Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde çekilen videoların sosyal 
medyaya ve haberlere yansımasıyla, görüntülerdeki kadınlar sistematik tacize 
uğradığını söyledi.  

• 15.06.2021 tarihli habere göre; Hurda ve plastik toplayarak geçimini sağlayan 
A.A.’nın 4 çocuğu devlet tarafından yurda yerleştirildi. 2 çocuğu ile yaşam 
mücadelesine devam eden A. çocuklarını geri almak için koşulları oluşturmasının 
mümkün olmadığını belirterek, başvuru yaptığı hiçbir devlet kurumundan olumlu 
yanıt alamadığını, “Fuhşa sürüklenmek üzereyim, sorumlusu devlettir” sözleri ile dile 
getirerek dayanışma çağrısında bulundu.  
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• 19.06.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde kendisinden bir 
süredir haber alınamayan 49 yaşındaki kadın, çalıştığı ofisinde gece saatlerinde ölü 
bulundu.  

• 15.06.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde 
bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Diplen (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve 
babası Şenol Diplen'i (47) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.  

• 19.06.2021 tarihli habere göre; Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş eden ve 
araçta bulunan 2 günlük evli genç kadını boynundan yaraladı.  

• 25.06.2021 tarihli habere göre; İzmir’in Buca ilçesinde E.A. isimli kadın, annesi 
Gülistan Aidorova’yı kesici silahla katletti.  

• 25.06.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Tarkan S. 1 yıl 
önce boşandığı Rabia S.A.’yı kesici silahla katletme girişiminde bulundu.  

• 23.06.2021 tarihli habere göre; HDP İzmir İl binası önünde toplanan kadınlar,  sokağa 
Deniz Poyraz’ın adının olduğu tabela astı. HDP önündeki çadırın kaldırılmasını da 
talep eden kadınlara polis plastik mermilerle saldırdı.  

• 23.06.2021 tarihli habere göre; Duygu Delen’in şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine 
ilişkin davada hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz sonucu sanık Mehmet Kaplan 
yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

•  26.06.2021 tarihli habere göre; Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla 
vurdu Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.  

• 29.06.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Soma ilçesinde, birlikte oturdukları kafede 
eşini darbeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

• 30.06.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve 
arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.  

• 01.07.2021 tarihli habere göre; İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 
buluşan kadınların önüne polis barikatı kurdu. Kadınların ellerinde taşıdığı pankartı 
müdahale sırasında 3 erkek polis tarafından el konuldu. Talatpaşa Bulvarı’nda 5 
dakika yolu trafiğe kapatan kadınlara polisler tarafından bir kez daha biber gazıyla 
müdahale edildi. Kadınlar ana cadde üzerinden polisler tarafından itildi, birkaç kadına 
araba çarpması son anda engellendi. Müdahale sırasında genç bir kadının gözüne 
gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçirdi.  

• 2.07.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan B. H. adlı 
genç kız, ailesi tarafından evlenmeye zorlanınca evlerinin bulunduğu apartmanın 
çatısına çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, ailesine teslim edilmedi. Aile 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, genç kızın artık devlet korumasında 
olduğunu söyledi.  

• 03.07.2021 tarihli habere göre; İzmir’in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevda 
Çelemoğlu (33), sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak 
öldürüldü.  
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• 01.07.2021 tarihli habere göre; Manisa’da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra 
Oymak'ı (31) çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladı. 

• 05.07.2021 tarihli habere göre; Yargıtay Başsavcılığı, ev baskınında polis kurşunuyla 
yaşamını yitiren Dilek Doğan’ı vuran polisin cezasının temyiz başvurusunu ret etti. 
Yargıtay cezayı onarsa sanık polis 45 gün cezaevinde kalacak.    

• 06.07.2021 tarihli habere göre; Nazilli ilçesinde, boşanma nedeniyle çıkan kavgada 
2’si çocuk 6 kişi yaralandı.  

• 10.07.2021 tarihli habere göre; Kütahya’da şiddet gördüğünü belirterek KADES 
programından yardım isteyen G.Y. ( 

• 11.07.2021 tarihli habere göre; Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak 
öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili Muğla Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan 
O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 
bozuldu. 

• 12.07.2021 tarihli habere göre; Altıeylül ilçesinde, bir sünnet düğününü basan S.A., 
10 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 3 yaşındaki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi. 

• 12.07.2021 tarihli habere göre; Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı ve ona 
yardım eden kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davada Pınar’ın ailesi salondan 
çıkarıldı. Davaya dair iddianamenin genişleyeceği belirtildi.  

• 12.07.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, yapılan bir eğlenceyi 
basan S.A., 10 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 3 yaşındaki çocuk ve bir kadın yaşamını 
yitirdi.  

• 12.07.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek 
isteyen Aysel Canpolat'a (16) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Ercan Karadağ'ın, 
kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.  

• 15.07.2021 tarihli habere göre; Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhittin Yapı 
Kooperatifi'nde meydana gelen diğer bir olayda ise eşini dövdüğü iddia edilen kişinin, 
eşinin ağabeyi tarafından sokak ortasında bıçaklandığı ileri sürüldü.  

• 16.07.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir 
halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Güneş'i öldüren cinayet 
şüphelisi Yusuf Kaçar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

• 16.07.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan 16 
yaşındaki Merivan Avcı, 17 yaşındaki imam nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak 
öldürüldü.   

• 17.07.2021 tarihli habere göre;  Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen ve evli çift tekme 
tokat birbirine girdi. Tokat ve yumrukla darp edilen Ayşenur A.'nın eşinden şikayetçi 
olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.  
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• 18.07.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 42 yaşındaki Aytekin 
Elmacı ile Gülcan Elmacı arasında tartışma çıktı. Erkek, av tüfeğini alarak önce kadını 
öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.  

• 20.07.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir süredir ayrı 
yaşadığı eşinden ayrılmak isteyen kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.  

• 21.07.2021 tarihli habere göre; Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir 
kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü.  

• 23.07.2021 tarihli habere göre; İzmir’de Irmak Kıvrak Tayoğlu adlı kadın, boşanma 
aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Murat Tayoğlu 
tarafından oturduğu sitenin bahçesinde öldüresiye darp edildi.  

• 23.07.2021 tarihli habere göre; Muğla'da eşinin ayrılık isteğine sinirlenen koca, evini 
ateşe verdi. Şans eseri olay anında evde kimse olmazken, öfkeli koca gözaltına alındı. 

• 26.07.2021 tarihli habere göre; İzmir'de geri manevra yaparken çarptığı 23 
yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfrederek başörtüsünü zorla çıkarttığı ileri sürülen dolmuş 
şoförü tutuklanırken, eşi olduğu öne sürülen kadın ise ev hapsi kararıyla serbest 
bırakıldı. 

• 27.07.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin balkonunda 
tabancayla vurulan kadın yaralandı.  

• 27.07.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Didim ilçesinde, önceki gün ortadan kaybolan 
ve bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan 16 yaşındaki 
Yağmur Tayhan'ı komşuları Nizam C.'nin (53) öldürdüğü ortaya çıktı.  

• 27.07.2021 tarihli habere göre; İzmir'de geçen yıl 3 kişinin tecavüz etmeye çalıştığı 
Cemre Ateş, saldırganların serbest bırakılması üzerine büyük bir üzüntü yaşadı. Bu 
karara isyan eden genç kadın, kendini korumak için şahıslardan birini yaraladığını ve 
bu sebeple hala yargılandığını söyledi.  

• 01.08.2021 tarihli habere göre; 30.07.2021 Uşak Kaşbelen köyünde Emre K bir gece 
kulübünde milletvekili Ö.Y tarafından darp edildi. E.K savcılığa şikâyette bulundu. 1 
hafta sonra eşcinsel olduğu için bacağından vurulan ve darp edilen E.K vurulma ve 
darbın Ö.Y tarafından azmettirildiği iddiasında bulundu.  

• 01.08.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolmuş bekleyen bir 
üniversite öğrencisi, iddiaya göre arkasından yaklaşan biri tarafından elle tacize 
uğradı.  

• 02.08.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Bornova ilçesinde A.B.B. (16) adlı kız 
çocuğunun günlüğü, üvey baba Engin O.'nun (40) cinsel tacizini ortaya çıkardı.  

• 02.08.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre, eski 
sevgilisini darbeden şahsa yoldan geçen bir kişi müdahalede bulundu. Olayın kavgaya 
dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi eski sevgilisini darbeden şahsı ve yanında 
bulunan arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.  



25 

 

• 03.08.2021 tarihli habere göre; Muğla'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsünün 
muavini, önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. 

• 05.08.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde bir erkek, ailevi 
sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini silahla öldürdü.  

• 05.08.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde 
ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki genç kadın ortadan kayboldu.  

• 08.08.2021 tarihli habere göre; İzmir’de 21 yaşındaki Şenay Ay, Konak ilçesinde 
erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla 
vuruldu.  

• 09.08.2021 tarihli habere göre; İzmir Bornova'da yaşayan genç kadın, bindiği 
otobüste uğradığı tacizi videoya aldı.  

• 11.08.2021 tarihli habere göre; Afyonkarahisar'da erkek polis memuru eşini, 
kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.  

• 14.08.2021 tarihli habere göre; İzmir de boşanma aşamasında Nevval Gökçen isimli 
kadın boşanma aşamasındaki erkek ve erkeğin babası tarafından darp edildi.  

• 16.08.2021 tarihli habere göre; Burdur’un Tefenni ilçesinde, dedesi ve babaannesi 
ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor.  

• 17.08.2021 tarihli habere göre; şüpheli şekilde balkondan düşerek yaralanan Hülya 
Ayyılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.   

• 17.08.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'de eşi Murat Aydın'ı evlerinin önünde av 
tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, eşinden 
yıllarca şiddet gördüğünü ileri sürdü.  

• 17.08.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kadının evini 
yakmaya çalıştığı iddia edilen kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. 

• 18.08.2021 tarihli habere göre; Aydın’ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki E.A.S., babası 
Osman S.'nin (41) 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, polise şikayetçi 
oldu.  

• 19.08.2021 tarihli habere göre; İzmir'de bir çift evliliklerinde cinsel ilişkinin 
gerçekleştirilemediğini belirterek, bu konuda kusur olarak birbirlerini suçladı. 
Karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı davasında mahkeme erkeğin tam kusurlu 
olduğunu kabul ederek, kocayı suçlu buldu.  

• 20.08.2021 tarihli habere göre; Maliyeciler Mahallesi’nde bir evde ayrı yaşadığı eşi 
C.K. ile boşanma aşamasında olan Ülviye Kuru (55) ile birlikte yaşadığı oğlu S.K. 
(28) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler dairenin kapı girişinde Ülviye 
Kuru'yu yerde hareketsiz halde, oğlunu ise başucunda beklerken buldu.   

• 21.08.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3 gün önce evden 
çıktıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız'ın cansız bedeni 
bulundu. 
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• 22.08.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde yemek masasında kavga 
ettiği annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.  

• 23.08.2021 tarihli habere göre; Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) 
tabancayla öldürüp, daha sonra kabloyla kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.  

• 24.08.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'den Uşak'a ablasıyla birlikte bir 
arkadaşlarının düğününe giden ve sabah saatlerinde habersiz evden çıktıktan sonra 3 
gündür kendisinden haber alınamayan Nurcan Tekin (56) için arama çalışması 
başlatıldı.  

• 25.08.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilden inen şahıs, 
genç kadını aracına bindirmeye çalıştı. Şahıs, araca binmek istemeyen genç kadının 
yüzüne üst üste yumruk attı.  

• 25.08.2021 tarihli habere göre; Çeşme ilçesi Alaçatı'da çıkan kavgada, bir kadının 
darp edildiğini gören ve müdahale eden Alpay Kalyoneşinin gözleri önünde 
bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 
dün Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.  

• 26.08.2021 tarihli habere göre; Balıkesir’den Uşak'a gelen 56 yaşındaki Nurcan 
Tekin'den 4 gündür haber alınamıyor. 

• 27.08.2021 tarihli habere göre; Muğla’nın Datça ilçesinde, annesi Atiye Pullu'yu (54) 
boğazını sıkıp 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu (29), tutuklandı.  

• 30.08.2021 tarihli habere göre; Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında 
kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

• 31.08.2021 tarihli habere göre; 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kadının 14 gündür 
kayıp olduğu bilgisi edinildi.  

• 31.08.2021 tarihli habere göre; İstanbul’dan İzmir’e boşanmak üzere olduğu eşi 
tarafından sürekli ölüm tehditleri alan kadın destek talebinde bulundu.  

• 31.08.2021 tarihli habere göre; 28 Yaşındaki kadın iki çocuğuyla birlikte eşinin 
şiddetinden kaçarak İzmir’deki ailesine sığındı. Ailesinin evinde ise abisinin şiddetine 
maruz kaldı.  

• 02.09.2021 tarihli habere göre; Çamlık Mahallesi'nde dini nikahlı eşiyle tartışan 
erkek, kadını darp edip banyoya kilitledi ve defalarca bıçakladı.   

 
• 02.09.2021 tarihli habere göre; İzmir’de geçtiğimiz nisan ayında bir kadın Ercan 

Çelik tarafından darp edildi ve cinsel saldırıya uğradı. Kadının ifadesinin ardından 
tutuklanan Ercan Çelik adli tıp raporlarındaki tecavüz bulgularına rağmen ilk 
mahkemede serbest bırakıldı.  

 
• 05.09.2021 tarihli habere göre; Muğla’nın Menteşe ilçesinde 17 gün önce evden çıkan 

ve bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Demirbilek'in (17) ailesi, kızlarının 
hayatından endişe ediyor.  

 
• 06.09.2021 tarihli habere göre; Manisa'da 13 yaşındaki kızından 16 gündür haber 

alamayan gözü yaşlı anne yardım istedi. Kızının 11 yaşındayken uğradığı cinsel 
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istismarın ardından 2 senedir psikolojik tedavi gördüğünü beyan etti. M.K.'ye karşı 
açılan davanın 2 yıldır devam ettiğini ve bu süre içinde kızının sürekli olarak kendine 
zarar verdiğini kaydeden anne, kızının 16 gün önce M.K.'nin arkadaşı Ali isimli 
madde bağımlısı bir şahıs tarafından alıkonulduğunu dile getirdi.  

 
• 07.09.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 yaşında 

ki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, elleri kelepçeli, ağzında bant ve kafasına poşet 
geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Polis ekipleri, ilk gördüklerinde cinayet şüphesi 
üzerinde durdu ancak yapılan incelemelerde intihara kanaat getirildi. Mahkeme de 
intihar ihtimalinin daha ağır bastığını belirterek, dosyaya takipsizlik verdi.  

 
• 08.09.2021 tarihli habere göre; İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, şu an 13 yaşında olan 

üvey kızı İ.T.'ye, 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan Bülent S. (43), delil yetersizliğinden beraat etti.  

 
• 08.09.2021 tarihli habere göre; uyuşturucu bağımlısı kişiden şiddet gördükleri için 

isyan eden kişinin eşi ve annesi ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla Atatürk anıtına 
çıkıp eylem yaptı.   

 
• 08.09.2021 tarihli habere göre; Çocuğa yönelik sistematik cinsel istismar suçundan 

yargılanan fail A.P ve oğlu F.P.'nin görülen duruşmada, istismara dair rapor talebini 
reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

 
• 09.09.2021 tarihli habere göre; İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 

‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A.’ya, ‘mağdurun rızası var’ 
görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verildi.   

 
• 09.09.2021 tarihli bilgiye göre; bir kadın eşinden şiddet gördüğünü, raporu olduğu 

halde eşinin ceza almadığını beyan etti.  
 

• 10.09.2021 tarihli habere göre; Karşıyaka'ya bağlı Tersane Mahallesi'nde 
8 Eylül günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre beşinci kattaki 
evinin balkonuna çıkan Fatma Göçmen Kaya (33), dengesini kaybederek beton zemine 
düştü.  

 
• 11.09.2021 tarihli habere göre; Şehitler Mahallesi Fatih Ç. (25), soda şişesine 

benzinden hazırladığı molotofkokteylini Gülşen D.'nin (41) zemin kattaki evine doğru 
fırlattı.  

 
• 11.09.2021 tarihli habere göre; Aydın LGBTİ+ Dayanışması gönüllüsü Hikmet Hazer, 

dün (10 Eylül) “LGBTİ+fobiye, ayrımcılığa, ötekileştirilmeye, sömürülmeye ve 
türcülüğe karşı örgütlenmeye” yazılı afişi astığı sırada gözaltına alındı.  

 
• 14.09.2021 tarihli habere göre; İzmir’de Bakırçay Üniverditesi Çiğli Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde bir hemşireye fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan 
soruşturmada delil yetersizliğinden serbest bırakılan İ.T. hakkında bu kez bir klinik 
destek birimi görevlisi delillerle savcılığın yolunu tutarak şikayette bulundu.  
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• 14.09.2021 tarihli habere göre; Konak ilçesinde Serkan E. isimli erkeğin, iki 
çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. İstismarı ortaya çıkaran A.D., 
Serkan A.’yı, yaraladı.  

 
• 14.09.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesini döverek öldürdüğü 

iddia edilen kişi gözaltına alındı.  
 

• 14.09.2021 tarihli habere göre; İzmir’de Eda Yön (20), sosyal medya hesabına 
uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. adlı erkek hakkında şikayetçi oldu. 
Savcılık, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdi.  

 
• 14.09.2021 tarihli bilgiye göre; bir kadın eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası 

açtı.  

• 14.09.2021 tarihli habere göre; Manisa'da Esra Oymak'ın falçatayla boğazını keserek 
yaralayan Mikail Oymak, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek tanıkların 
dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istedi. Esra Oymak'ın ise bu talebin 
reddedilmesini istemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Burası Taliban mahkemesi değil. 
Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 
yıl ceza veremem" sözlerini söyledi.  
 

• 16.09.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. 
ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin 
ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.  

 
• 16.09.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddet uyguladığı sevgilisinin 

ihbarı üzerine yakalanan kişinin 5 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.  
 

• 18.09.2021 tarihli habere göre; Eda Yön'ün (22) sosyal medya hesabına uygunsuz 
fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. (35) hakkında soruşturmada savcılığın, Yön'ün 
profilinin herkese açık olması nedeniyle verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
tepkilere yol açtı. Karara gelen eleştiriler sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'eksik 
inceleme' gerekçesiyle tekrar soruşturma başlattı.  

• 19.09.2021 tarihli habere göre; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 
Beyzanur T, inşaatı süren 12 katlı bir binanın 10'uncu katına çıktı. Bir süre burada 
bekleyen genç kadın, kendini boşluğa bıraktı.  

• 20.09.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Aliağa ilçesinde, eşi Tekin Yaşmin tarafından 
çocuklarının gözü önünde Khadijeh Khodajou darp edildi.  

• 20.09.2021 tarihli habere göre; Antalya'da Belaruslu Anastasiya Yazerskaya'dan 
haber alamayan arkadaşı kayıp ihbarında bulunmuş, genç kızın para karşılığında cinsel 
ilişki için anlaştığı Ahmet Oğuz Özgür tarafından gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Genç 
kızın kendiliğinden öldüğünü ve paniğe kapıldığı için gömdüğünü söyleyen Özgür, 
delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, ölüm nedeninin 
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belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu 
bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.  

• 23.09.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde eşi ve kayınpederini 
yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı. Şüpheli hakkında eşinden 3 ay uzaklaştırma 
kararı bulunduğu anlaşıldı.  

• 25.09.2021 tarihli habere göre; Muğla'da kendisini din alimi olarak tanıtan şahıs, 
yardım almak için gelen kadınları "Sizin vücudunuzu cinler ele geçirmiş" diyerek taciz 
edip cinsel ilişkiye zorladı. Cinsel ilişki anlarını kayda alan şahıs, kadınlara şantaj 
yapıp tekrardan cinsel ilişkiye zorladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

• 26.09.2021 tarihli habere göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde Ayhan A. (45) 4 katlı bir 
binanın son katındaki dairesini gece yarısı ateşe verdi.  

• 29.09.2021 tarihli habere göre; Kütahya'da bir binanın 3. katındaki pencereden 
düşerek yaralanan 7 aylık hamile kadının eşi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, olayda 
yaralanan Büşra T'nin (27) eşi Fatih T, kayınvalidesinin şikayeti üzerine polis 
tarafından gözaltına alındı.   

• 29.09.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde başına içki şişesiyle 
vurduğu Rusya uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklandı.  

• 29.09.2021 tarihli habere göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
mezuniyet töreninde özel güvenlik birimi görevlileri, üniversiteli kadınlara 
#İstanbulSözleşmesi yazılı maskelerle sahneye çıktığı gerekçesiyle saldırdı.  

• 30.09.2021 tarihli habere göre; Buca'da bir kadına tecavüz eden Ercan Çelik'in 
yargılandığı dava duruşmasında, ATK raporuna rağmen avukatların tutuklama talebi 
reddedildi.  

• 01.10.2021 tarihli habere göre; kendisine şiddet uygulayan kocası Murat Aydın'ı 
tüfekle vurarak ölümüne yol açan Rümeysa Aydın'ın hapishanede düşük tehlikesi 
olmasına rağmen hamileliği gerekçe kabul edilmeyerek hapishanede kalmasına karar 
verildi.  

• 01.10.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir 
halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.  

 

• 01.10.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli bir kadına 
cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

• 03.10.2021 tarihli habere göre; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) mezuniyet 
törenindeki “Kayyum rektör istemiyoruz” ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” protestosu 
sonucunda öğrencilere ve akademisyenlere rektörlük tarafından soruşturma açıldı.  
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• 05.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'de, ortaokul müdür yardımcısı olan E.D'nin, 
oturduğu sitenin lobisinde yaşları 14 ve 15 olan iki kız çocuğuna cinsel istismarda 
bulunduğu iddia edildi.  

• 06.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde 74 yaşındaki Mehmet 
Saman, annesi Fatma Saman'ı başına taşla vurarak öldürdü.  

• 06.10.2021 tarihli habere göre; Örnekköy’de iddiaya göre, Kadir Z. (21) eşi Seda Z. 
ile kuzeni olduğu Demet Kaçan (29) arasında çocuklar arasında çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek pompalı tüfekle ateş açtı.  Balkona çıkan 
Kadir Z. pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda ikisi kadın dört 
kişi saçmalar sebebiyle, iki erkek ise darp sebebiyle yaralandı, kadın hayatını kaybetti.  

• 10.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Buca ilçesinde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş 
tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sena Altan hayatını kaybetti.  

• 10.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden 
aranan kişi, gözaltına alındı.  

• 14.10.2021 tarihli habere göre; Evli olduğu Ali Ataç tarafından şiddete uğrayan Zerga 
Ataç, sığınma evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fail 
erkek ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  

• 14.10.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 
Mesudiye Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Neslihan Arıgül (40) 
annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.  

• 15.10.2021 tarihli habere göre; Denizli'de meydana gelen olayda, İran uyruklu Ramin 
Fotovat, iki arkadaşıyla birlikte boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp darp ettikten 
sonra velayeti annesinde bulunan 8 yaşındaki kızı A.F.'yi kaçırdı.  

• 16.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Bornova ilçesinde 3 yıl önce yanmış halde 
bulunan cesedin kimliği belirlenirken, kadının üzerine kaynar su dökerek, 3 gün 
boyunca işkence yapıldığı tespit edildi. Ayrıca cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş 
yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı olduğu da belirlendi. 

• 17.10.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 ay önce birlikte 
yaşadığı Ahmet C. tarafından 3 çocuğu ile terk edilen Yağmur Kanış, ailesi kabul 
etmeyince sokakta kaldı.  

• 20.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde, gece kulübünde çalışan 
bir kadını dışarı çıkarmak isteyen kişiler ile çalışanlar arasında yaşanan silahlı 
çatışmada 4 kişi yaralandı.  

• 26.10.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı 
kadına silahla tehdit ederek şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.  

• 26.10.2021 tarihli habere göre; Denizli'de hamile eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin 
aldı. Hamile eşi ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğuyla polislere 
direndi. Ekiplere tüfek doğrultan öfkeli adam, kendisini tanıyan polislerin devreye 
girmesiyle ikna oldu.  
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• 27.10.2021 tarihli habere göre; Eğirdir'de Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah 
sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı 
göğsünden vurulmuş halde buldu. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği 
iddia edildi.  

• 27.10.2021 tarihli habere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda, 
25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla 
boğazı kesilerek öldürüldü.  

• 28.10.2021 tarihli habere göre; İzmir'de toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve 
aynı zamanda modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği 
erkek arkadaşı tarafından 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana 
götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü. 

• 01.11.2021 tarihli habere göre; 27 Mart’ta Konak iskelede yapılan kadın eylemi 
gerekçesiyle 3 kadına soruşturma dosyası açılmış.   

• 01.11.2021 tarihli bilgiye göre; yıllardır şiddet gören kadın konu ile ilgili şikayette 
bulundu.  

• 02.11.2021 tarihli habere göre; Denizli'de gece ana caddede yürüyen bir kadın 3 
kişinin sözlü tacizine uğradı.  

• 02.11.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 kız çocuğunu zorla 
alıkoymaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.  

• 02.11.2021 tarihli habere göre; 26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in, 
kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, "Seni öldüreceğim 
köpek" dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu 
ve Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi.  

• 04.11.2021 tarihli habere göre; Aydın’da boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk 
(71) ve kızı Sevda Şentürk'ü (49) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.  

• 07.11.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayda, eşini 
yaralayan, eşiyle gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren 
erkek çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.  

• 07.11.2021 tarihli habere göre; Manisa'nın Gördes ilçesinde, çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine evinden getirdiği av tüfeğiyle ağabeyini vurarak öldüren ve o sırada 
yoldan geçen bir kadını ağır yaralayan adam, tutuklandı.  

• 07.11.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs kendisine 
havladığı gerekçesiyle sokaktaki bir köpeğe acımasızca ateş etti. Bu sırada bir kafede 
oturan 3 kadını daha vuran şahıs daha sonra suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.  

• 09.11.2021 tarihli habere göre; Denizli'de bir süre önce evlenen Ece Şennur T. evinde 
başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.  

• 13.11.2021 tarihli habere göre; Manisa’da yaşayan 2 çocuk annesi A.A. (31), 17 
yaşına kadar kendisine 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü 
babası Ş.B.'ye (55) verilen 13,5 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından da 
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onanmasına rağmen yaklaşık 5 yıldır tutuksuz yargılanıp, dışarıda gezmesine tepki 
gösterdi.   

• 17.11.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına 
otomobille çarptıktan sonra kaçtığı belirlenen zanlı tutuklandı.  

• 17.11.2021 tarihli habere göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobilinin yolunu kestiği 
kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) beylik 
tabancasıyla öldürüp, annesi Güngör Çetinkaya'yı (59) yaralayan Suat Teke'nin (27), 
tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanığa öldürme suçunu 
'tasarlayarak' değil 'kasten' işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet yerine 
müebbet hapis istedi.  

• 18.11.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde 
yaşayan 47 yaşındaki Teslime Yunusoğlu'ndan 3 gündür haber alınamıyor.  

• 18.11.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Bandırma Belediyesine bağlı Eğitim 
Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen Sevan Sever'in eski 
öğrencisi A.O. adlı kızı mesajlarla taciz ettiği ortaya çıktı.  

• 24.11.2021 tarihli habere göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Cennet 
Tuğba Tokbaş'ı (22) elleriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 
Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakyer'in sabıkasının 
olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine 
takdir indirimi uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapse çevirdi.  

• 27.11.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın 
bıçaklama sonucu yaralandı.  

• 30.11.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişiyi yaraladıktan sonra 
evine giden ve teslim olmamak için 2 çocuğu ile karısını bıçakla rehin alan madde 
bağımlısı kişi gözaltına alındı.  

• 30.11.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren şahıs 
annesini ve kendini diri diri yakmaktan son anda yapılan müdahale ile kurtarıldı.  

• 01.12.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Konak ilçesinde iş yerine giderken yolda 
yürüyen bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yumruklu 
saldırısına uğradı.  

• 04.12.2021 tarihli habere göre; İzmir'de, eşinin ve ailesinin 9 aylık çocuğunu 
kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programına çıkan Beste Atabey'in 
uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey, kayınpederini defalarca bıçakladı.  

• 05.12.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla 
yaralayan zanlı gözaltına alındı.  

• 06.12.2021 tarihli habere göre; Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri 
tarafından düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı 
uyruklu 2 kadın kurtarılırken, 1 şahıs gözaltına alındı.  
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• 09.12.2021 tarihli habere göre; Denizli'de 2 ay önce kaçarak evlendiği kocasından 
şiddet gören kadın, ailesini arayarak yardım istedi. Çıkan tartışma sonucunda 
damadına tokat attı. Bu olay sonrası Gürcan İ. ise "Sen benim oğluma nasıl vurursun" 
diyerek Abdullah K.'yı silahla vurarak öldürdü. Yanında bulunan kardeşi ve oğlu ise 
yaralandı.  

• 09.12.2021 tarihli habere göre; Isparta'da tartıştığı kadının boğazını sıkan adam ile 
kadın kavgasını polis ayırdı.  

• 10.12.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla 7 
ailenin şikayette bulunduğu öğretmen, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
Çıkarıldığı mahkemece serbest kalan öğretmenin tedbiren görevinden alındı.  

• 10.12.2021 tarihli habere göre; Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye 
Yüksel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı tarafından darp edildiğini iddia etti.  

• 14.12.2021 tarihli habere göre; İstanbul merkezli 4 ilde (İzmir ve Aydın dahil) 
düzenlenen fuhuş operasyonunda 33 kadının kurtarıldığı belirtildi.  

• 21.12.2021 tarihli habere göre; Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki kız çocuğuna, 
duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan şahıs, 
apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edildi. 
Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.  

• 21.12.2021 tarihli habere göre; Afyonkarahisar’da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki 
morluklardan şüphelenen ailenin şikayeti sonucu, küçük kıza cinsel istismarda 
bulunduğu iddiasıyla 65 yaşındaki komşuları tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

• 21.12.2021 tarihli habere göre; İzmir’de Gönül Orhon (45), babasının kendisinden 
habersiz alıp götürdüğü oğlu E.T.O.'yu (4) alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.  

• 22.12.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı 
Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın (40), aynı silahla başına 
ateş etti.  

• 23.12.2021 tarihli habere göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dokuzuncu 
katından aşağıya atlayan genç kız hayatını kaybederken, balkondan atlamaya çalışan 
diğer kız arkadaşı ise son anda polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı.  

• 23.12.2021 tarihli habere göre; Karşıyaka ilçesinde eşi Bihter Yalçınsoy'u (31) 
öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 
yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a, (37) kararın istinaf tarafından 
bozulmasının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede yine aynı ceza verildi. 

• 24.12.2021 tarihli habere göre; Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube, örgütlü olduğu Bornova 
Belediyesinde İşyeri Temsilcisi ile Şube Başkanı'nın, belediyede güvenlik şefi olarak 
görev yapan A.H. tarafından tehdit edilmesini protesto etti.  

• 25.12.2021 tarihli habere göre; Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1 ay önce askerden gelen 
Belya Selçuk (21), tüfekle oynarken kazara annesi Havva Selçuk'u (50) vurarak 
ölümüne neden oldu.  



34 

 

• 25.12.2021 tarihli habere göre; Burgaz Mahallesi'nde 15 yaşındaki öğrenciye fiziksel 
tacizde bulunan Y.B. ve Y.P. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına 
alınan şahıslardan Y.B.'nin daha önce 23 Nisan Bulvarı'nda başka bir kişiyi daha taciz 
ettiği tespit edildi.  

• 27.12.2021 tarihli habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün annesi Sevda Yalın'ı 
bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.  

• 27.12.2021 tarihli habere göre; Denizli’de 2 çocuk annesi eşi 30 yaşındaki H.B.'nin 2 
kutu hap içerek intihara kalkışmasından kendisini sorumlu tutan Ahmet Halil Baş (33) 
iple kendini asarak intihar etti.  

• 30.12.2021 tarihli habere göre; İzmir Buca’da bir okulda çocuğu olan velilerden 
Sevda Bayındır, "2'nci sınıftaki bir kız öğrencimiz, ders sırasında tuvalete gitmek 
istiyor. Dışarıdan gelen birisi, kızın ağzını koli bandıyla kapatarak taciz ediyor. 
Tuvalete giden öğrenci geri gelmekte gecikince, öğretmen kontrol etmesi için başka 
birini gönderiyor. Kontrol etmek için tuvalete giden çocuk çığlık atınca olay ortaya 
çıkıyor. Bize olay hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmiyor" dedi.  

• 30.12.2021 tarihli habere göre; Muğla'nın Datça ilçesinde, genç kıza cinsel saldırıda 
bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.  

 
 
ÖNERİLER:  
 

İHD İzmir Şubesi Kadın Komisyonu olarak, yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı 
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. 
 Cinsel sağlık hizmetlerinde kadınlar hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalı.  
 Bebek ve çocuk kreşleri ücretsiz ve erişilebilir olmalı. 
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 Yetkililer Kadınları güçlendirici politikalar uygulamalı, Hayatın her alanında yaşanan 
hak ihlallerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlayıcı politikalar ile gidermelidirler.  

 Erkek Egemen Sistem kadın katillerini korumaktan vazgeçmeli, iyi hal indirimi, ceza 
indirimi yerine caydırıcı cezalar verilmeli. 

 Kayıtlara şüpheli kadın ölümü diye geçen her ölüm aydınlatılmalı etkin soruşturma 
yürütülmeli.  

 Her kadın istediği ile evlenebilmeli, boşanmak isteyen kadının güvenliği sağlanmalı. 
 Kadın nafaka talep edebilmeli, kendi cinselliğini yaşama hakkına sahip olabilmeli. 
 İstediği işte çalışabilmeli, sigortalı olma hakkına sahip olabilmeli, dini yaşama katılıp 

katılmamaya kendi karar verebilmeli. 
 Kendisinin rıza göstermediği herhangi bir cinsel davranışa zorlanmamalı.  
 Ekonomik kaynaklar ve para kadın üzerinde bir yaptırım ve kontrol aracı olarak 

düzenli şekilde kullanılmamalı. 

 

Kadınlara Yönelik Hak İhlalleri Bilançosu: 

Kadına karşı darp, şiddet, yaralama 85 
Kadına taciz, tecavüz, cinsel saldırı 24 
Kadın cinayeti  64 
Haksız indirim kadın cinayetlerinde, 
cezasızlık, yargıda yanlılık 

49 

Cinsel istismar 38 
Kadın aktivist gözaltı, takip, soruşturma 44 
Kod29 ile işten çıkarılan kadın 7 
Kolluk güçlerince kadın aktivistler hakkında 
yanıltıcı beyan, fiziksel saldırı 

5 

Tehdit, öldürme tehdidi    24 
Gözaltında ters kelepçe 9 
Gözaltında tuvalet izni verilmemesi 6 
Özel cep telefonuyla görüntü kaydı alınması 4 
Gözaltında sağlık hakkı ihlali 1 
Gözaltına alınma işlemleri esnasında yakın 
mesafeden biber gazı sıkma 

5 

Gözaltı aramasının istismar edilmesi 3 
Hastanede kelepçeli bekletme 3 
Çıplak aramada istismar 1 
Çıplak aramaya erkek polisin girmeye 
çalışması 

1 

Gözaltı aracı içerisinde avukat görüşmesine 
izin verilmemesi 

37 

Gözaltına alınırken işkence ve diğer kötü 
muamele 

9 

Gözaltında hakaret 37 
Kadına karşı şantaj, tehdit, rehin alma 11 
Medyada kadına şiddet, cinsiyetçi dil, 
cinsiyetçi saldırı 

7 



36 

 

Kadın şüpheli ölüm 18 
Trans birey cinayeti 2 
Kayıp 9 
Kaçırma 6 
Öz savunmaya ceza 4 
Fuhuşa zorlama 106 
Sosyal medyada kadına karşı nefret suçu 
yayma 

2 

Hamile mülteci kadın sağlık güvencesizliği   1 
Devlet Görevlilerin kadına şiddete, tacize 
müdahale etmeyişi   

9 

Çocuk Hamileliği   2 
Çocuk Hamileliğine Aile Baskısı   1 
Çocuğu zorla evlendirmeye çalışma   1 
Kadına Saldırı, Yakma, Kundaklama 5 
Öldürme Girişimi 2 
LGBT+ Aktivistlere Saldırı ve Gözaltı 3 
Kadın hapishanesinde hijyen olmayan ortam 4 
Kadın mahpusların eşyalarına el konulması  4 
Kadın mahpusların sağlığa erişiminin 
engellenmesi 

4 

Kadın mahpusların temel ihtiyaçlarının 
karşılanmaması 

5 

Kadın mahpusları koğuş kapasitesinin 
üstünde tutma  

4 

Kadın mahpuslara keyfi disiplin cezası 6 
Kadın mahpuslara sosyal aktivite engeli 3 
Kadın mahpuslara iletişim engeli 3 
Kadın mahpusların infazının yakılması 4 
Kadın Kazanımlarına Saldırı (İstanbul 
Sözleşmesi ile İlgili Rektörlüğün 
Akademisyen ve Öğrencilere Saldırısı) 

1 

TOPLAM 682 
(Yukarıdaki hak ihlalleri bilançosunda yer alan veriler; Başvurulardan ve haber 
taramalarından yola çıkılarak elde edebildiğimiz başlıca hak ihlalleri ve vaka 
sayılarıdır.) 

 

 

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi 

Kadın Komisyonu 
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JJJİİİNNN,,,    JJJİİİYYYAAANNN,,,   AAAZZZAAADDDİİİ   

KKKAAADDDIIINNN,,,    YYYAAAŞŞŞAAAMMM,,,   ÖÖÖZZZGGGÜÜÜRRRLLLÜÜÜKKK   

 

İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! 
 

            


