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HER RAKAM, ARAMIZDAN ÇALINAN BİR YAŞAMDIR! 

 

Elinizdeki raporda 2012 yılının ilk 10 aylık sürecinde kadına yönelik yaşanan hak ihlalleri 

bulunmaktadır. İki bölümden oluşan raporda Kadına yönelik şiddetin bilançosu ve kadına 

yönelik şiddetin ayrıntılı verileri yer almaktadır. Kadına yönelik şiddeti rakamlarla ortaya 

koymaya çalıştık. Ancak şu bilinmeli ki, bu rakamlar sadece derneğimizin elde ettiği 

verilerdir. Farklı istatistiklere, resmi rakamlara veya gayri resmi yaşanan olaylara 

baktığımızda bu raporumuzda yer veremediğimiz daha birçok olayın yaşandığını 

görebilmekteyiz. Bu nedenle hazırladığımız rapor sadece bu önemli konuya bir şekilde dikkat 

çekme eylemidir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi, bu coğrafyada da kadınlar, erkek egemen sistemden ve “erkek 

aklının” ürünü olan politikalardan dolayı en fazla acı çeken ve bedel ödeyen kesim olmaya, 

2012 yılında da devam etti.  

 

İHD olarak insan haklarının türlü çeşit alanlarında bilançolar ve raporlar yayımlarken, hep 

şunu ifade ettik: Açıkladığımız rakamlar, sadece sayılardan ibaret veriler değildir. Bu 

rakamların her biri; tecavüze uğrayan, katledilen, berdel verilen, zorla evlendirilen, polis 

şiddetiyle içiçe siyaset yapan, demokratik muhalefet yaptığı için cezaevinde yıllarını geçiren, 

açlık grevlerine yatan kadınlardır. Sadece İHD Diyarbakır Şubesinin 2012 yılının ilk on aylık 

verileri dahi tablonun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaya yetmektedir. Buna göre, 

bölge illerinde 56 kadın ölmüş veya öldürülmüş, 45‟i şiddet sonucu yaralanmış, 6‟sı tecavüze 

uğramış, 10‟u da cinsel tacize maruz kalmıştır. Gerçek sayının bunların çok üzerinde 

olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar, tespit edebildiğimiz sayılardır.  

 

Eril devlet geleneği ve devlet aklı, tüm bu sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Nişanlısı, 

eşi, erkek kardeşi, babası tarafından öldürülen kadınlarda mutlaka bir “suç” arayan devlet 

zihniyeti, bunu yargı bürokrasisine de sirayet ettirmeye devam etmektedir. Boşanmak istediği 

için, pantolon giydiği için, telefonda konuştuğu için, vs. kadınlar bir erkek tarafından 

öldürülmekte ve karşılığında da halen haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaktadırlar. 

Kadına üç çocuk doğurmayı tembihleyen, kürtaj konusunda karar verme yetkisini elinden 

alan, hamileliğini evdeki erkek bireye anında haber veren devlet aklı; kız çocuklarının 33 kişi 

tarafından tecavüze uğramasında rızası olduğuna da hükmedebilmektedir! AKP‟nin on yıllık 

icraatının başında, kadına yönelik şiddetin %1.400 artış göstermesi gelmektedir! Kadın 

kotasını, tutuklu muhalif insan hakları savunucuları, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler 

bakımından harfiyle uygulayan AKP, cinsiyet eşitliği meselesinde kadını yok saymaya devam 

etmektedir. Kadın-erkek eşitliği sıralamasında 132 ülke arasında 127. sıraya kadar gerilemek, 

yine bu Hükümetin başarıları arasında sayılabilir! Ana dil yasağının en fazla kadın üzerinden 

bir toplumsal travma yarattığını bir kez daha hatırlatıyor; kamusal şiddetin kadına yönelik her 

türlü şiddeti beslediğini tekrar vurguluyoruz.  

 

Sonuç olarak; 

Tüm kadın cinayetleri, aslında politik cinayetlerdir ve erkek egemen sistemden 

beslenmektedir. Bundan sonra da yaşamın her alanında kadına yönelik şiddet son bulana ve 

gerçek bir eşitlik sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.  

 

 

ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ 
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KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLAL 

BİLANÇOSU 

Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar  

Ölü 1 

Yaralı/Şiddet 15 

Taciz 6 

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 12 

Yaralı/Şiddet 14 

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar 

Ölü 11 

Yaralı/Şiddet 11 

Tecavuz 6 

Taciz 4 

Kadın Ġntiharları 

İntihar 27 

Teşebbüs 5 

KuĢkulu Kadın Ölümleri 4 

Namus Cinayetleri  1 

 

TOPLAM 

Ölü 56 

Yaralı/ġiddet 45 

Tecavuz 6 

Taciz 10 
 

 

NOT: Bu rapor; derneğimize yapılan başvurular, basın yayın organlarında ve internet 

sitelerinde çıkan haberlerden derlenmiştir. Kessin rakamlar değildir.  
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KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLAL 

AYRINTILI VERİLER 
 

 

GÜVENLĠK GÜÇLERĠNCE ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR  
*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin protesto edildiği Mardin'in Kızıltepe 

İlçesi'nde Özgürlük Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından Evita Gümüşten adlı genç 

kadın gözaltına alındı. Meydanın girişinde boynunda yeşil, sarı, kırmızılı ve "Ez birindare te 

me Amed" yazılı atkısının bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Gümüşten, polislerin 

hakaretine uğradığını öne sürdü. Gümüşten, polislerin kendisine el kol işareti yaptığını ve 

kendisine bağırdığını belirterek, yanında kimliği bulunmadığı için polislerce gözaltına 

alındığını söyledi. Kızıltepe Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen Gümüşten, üzerinde 

kimliği bulunmadığı gerekçesiyle 82 TL para cezasına çaptırıldı. Daha sonra Gümüşten 

serbest bırakıldı. (15.02.2011/DĠHA/Atilimhaber.org) 

 

*Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde bulunan Diyarbakır E Tipi Cezaevi üst köşesinde polis 

panzeri, Ayse Al (70) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Al ağır 

yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü'ne kaldırılan 75 yaşındaki Ayşe Al, 

beyin kanaması geçirdi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü'nde müşahade altında 

tutulan Al'ın şuurunun kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

(15.02.2011/DĠHA / Yuksekovahaber.com / Silvanmucadele.com / Ġdilhaberajansi.com) 
 

*Diyarbakır'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin protesto edildiği 15 

Şubat günü merkez Bağlar İlçesi E Tipi Cezaevi üst köşesinde polis panzerinden sıkılan 

tazyikli su ile yere düşüp başını kaldırıma çarpan ve beyin kanaması geçiren 75 yaşındaki 

Ayşe Al, yaşamını yitirdi. 15 Şubat'tan bu yana Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi 

gören Al'ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. (11.03.2012/DĠHA / Etha.com.tr / 

Evrensel.net / Diyarbakirhaber.gen.tr / ANF) 

 

*Batman'da 20 Mart günü Newroz kutlaması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınarak 

tutuklanan H.S. (23), H.D. (18) ve S.A. (40) isimli kadınlar insanın kanını donduracak 

iddialarda bulundu. Hak ihlallerinin tavan yaptığı cezaevinden gelen iddia tartışılacak türden. 

Batman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Gülsen Aslan ile aynı 

koğuşta kalan kadınlar, yaşadıklarını muhabirimiz Aslan'a anlattı. Tutuklanan kadınlardan 

H.S., Newroz olaylarında 37 kadın ile birlikte gözaltına alındıklarını ve TEM Şube'ye 

götürüldüklerini belirtti. Gözaltında iken 3 kişi ile birlikte "sohbet odası"na götürüldüğünü 

belirten H.S., kendileri ile birlikte 2 kadın polisin de içeriye girdiğini, çırılçıplak soyularak 

zorla oturup kalkmalarının istendiğini anlattı. Yaşlı bir kadının çırılçıplak soyulduktan sonra 

bir kadın polisin cep telefonunu çıkararak onun görüntüsünü çekmeye çalıştığını dile getiren 

H.S., duruma tepki göstermeleri üzerine polisin fotoğraf ve görüntü çekmekten vazgeçtiğini 

aktardı. Polislerin yaşananlardan sonra da kendilerini tehdit ettiğini dile getiren H.S., "Bu 

yaşananları anlatırsanız, sizden bunun hesabını sorarız" şeklinde polis tehdidine de maruz 

kaldıklarını kaydetti. Gözaltında işkenceye de maruz kaldıklarını ifade eden H.S., 

gözaltındaki kadınların cop ile vücutları morarana kadar darp edildiğini ve hala işkencenin 

izlerini üzerinde taşıdıklarını söyledi. H.S., yaşananların ardından tekrar nezarete alındıklarını 

ve bir süre sonra psikolog ile görüştürme bahanesiyle yeniden "sohbet odası"na alındıklarını 

ifade ederek, "Bize psikolog olarak tanıtılan bir kişi vardı odada. Kadınların birbirini 

suçlaması ve birbirinin üzerine ifade vermesini istiyordu. Yaşadığımız kötü muameleyi 

psikolog denen kişiye anlattığımızda ise 'Bunlar normal şeyler her yerde oluyor. Bunda bir 

şey yok' yanıtını verdi" şeklinde konuştu. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kadından dershane 
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öğrencisi H.D.'nin ise, gözaltında iken polisler tarafından boynuna zorla sarı-kırmızı-yeşil bir 

flama takılarak fotoğrafının çekildiği ifade edildi. Batman'da 20 Mart'ta yapılan Newroz 

kutlamalarına polis müdahale etmiş, yaşanan mücadelenin ardından 37 kadından 3'ü 

tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.(01.04.2012/DĠHA/ 

Yuksekovahaber.com) 

 

*Mardin Derik'te dün saat 15.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçen Azadiya 

Welat Gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz, sivil polisler tarafından üst araması 

ve kimlik sorgusu için durduruldu. Yapılan aramadan sonra Yılmaz'ı karakola götürmek 

isteyen polislere, Yılmaz'ın direnmesi üzerine saçlarından sürüklenerek gözaltına alındığı 

iddia edildi. Konu hakkında bilgi veren kendisi de Azadiya Welat dağıtımcısı olan Yılmaz'ın 

eşi Nizamettin Yılmaz, şunları söyledi: "Eşimden önce ben gazete dağıtımı yaparken aynı 

muameleyi bana da yaptılar. Akşam saat 15.00 sıralarında eşim oradan geçerken, sivil polisler 

etrafını sarıyor. Üst ve kimlik kontrolü yapmak istediklerini söylüyorlar. Aramada bir şey 

çıkmayınca polisler eşime 'Merak ettik diye aradık' diyorlar. Daha sonra eşime kimlik sorgusu 

için karakola gelmesini söylüyorlar. Eşim buna itiraz edince, iki kolunu büküp saçlarından 

sürükleyerek karakola götürüyorlar." Eşinin bu şekilde gözaltına alındığını ve emniyette 3 

saat bekletildiğini anlatan Yılmaz, eşinin gözaltında darp edildiğini söyledi. Yılmaz, 

"Gözaltında eşime 'ağzını burnunu dağıtırız' diye tehdit ediyorlar. Daha sonra eşimin kafasını 

duvara vurarak darp ediyorlar. Eşime 'Sizi burada öldürsek kim bize ne diyecek' diyerek 

hakaret ve tehditlerine devam ediyorlar" dedi. Eşinin sağlık kontrolü için Derik Devlet 

Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Yılmaz, 3 polisin eşiyle birlikte doktorun yanına gittiğini 

söyledi. Eşinin doktora darp edildiğini ve yüzündeki şişkinlikleri ile morlukları göstermesine 

rağmen doktorun sağlam raporu verdiğini söyledi. Sağlık kontrolünden sonra eşinin serbest 

bırakıldığını söyleyen Yılmaz, polisler ve hastane doktoru hakkında suç duyurusunda 

bulunacağını belirtti. (26.04.2012/DĠHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org) 

 

*17.05.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Feyzi Demir, Ģu beyanlarda bulundu: “Hani 

Topçular Köyü’nde 4 Mayıs 2012 tarihinde saat 16.00 da kızım Sevgi Demir beni arayarak 

eşimin sağ ayağında iki yerden kurşun yaralanması olduğunu söyledi. Ben Bingöl ilindeydim. 

Olayı duyur duymaz Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesine geldim. Ben 

hastaneye geldikten sonra eşim ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda eşimin ayağından iki 

kurşun çıkartıldı. Eşim Topçular Karakolunun yakınlarındaki ineğimizi alıp eve doğru 

ilerlerken karakol ile arasında 500 metre mesafede karakoldan kendisine doğru ateş açılmış 

ve eşim yaralanmıştır. Kızım Nurten Demir ve köylülerimiz Cevdet Özdemir ile Suphi Kaçmaz 

olayın olduğu yerdeydiler. Karakoldan eşime ve diğer kişilere hedef gözetmeksizin ateş 

açmışlardır. Cevdet ve Suphi olayın olduğu esnada korkudan oradan uzaklaşmışlardır. 

Eşimin düştüğü görünce ateş etmeyi durdurtmuşlardır. Kızım da yere yatmış daha sonra köye 

doğru kaçmaya başlamış ve köylülere annesinin yaralandığını haber vermiş. Kızım köylülerle 

birlikte olay yerine gitmiş ancak yolda askerler önlerini kesip yasak olduğunu “terörist 

öldürdük olay yerine giremezsiniz” demişler. Ağabeyim onlara “kardeşimin eşidir bırakın 

geçelim” demişler. Yine bırakmayınca bütün köylüler üzerlerine doğru gitmeye başlamış. 

Bunun üzerine olay yerine almak zorunda kalmışlar. Eşimi sırlarına alıp arabaya bindirip 

Hani ilçesine götürmüşler. Hani ilçesinin girişinde polisler, askerler, sivil polisler yolu kesip, 

helikopter de tepede geziyormuş, silah patlatmışlar ve yaralıyı bize verin” demişler. Daha 

sonra ağabeyim eşini onlara göstermiş ve vatandaş olduğunu izah ettikten sonra orada 

bırakıp gitmişler. Eşimi Hani devlet hastanesinden Diyarbakır’a ambulansla getirmişler. O 

gün sadece Hani kaymakamı bizimle ilgilendi. 10.05.2012 tarihinde Topçular Karakoluna 

giderek olayı sordum. Beni Murat Başçavuş karşıladı. Soyadını bilmiyorum. Kendisine 

“Allah’tan korkmuyorsunuz gündüz vakti eşime ateş ettiniz” dedim. Kendisi bana karakola 
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roket atıldığını askerlerin bu yüzden ateş ettiğini söyledi. Bende olay yerinde köylülerin ve 

çobanların olduğunu söyledim ve roket atılsaydı ya da çatışma yaşansaydı bunların da tanık 

olacağını ancak köylülerin böyle bir şeye şahit olmadığını söyledim. Kendisi de bana 

“askerlere gücünün yetmediğini” söyledi. Bana ayrıca “bize karşı bir silah patlarsa bizde 

köylülerin hepsini öldürürüz” dedi. Ben karakola gitmeden 2 gün önce Hani Savcısının 

yanına gittim. Benim ifademi almadılar. Bana karakola gittiğini ve oraya roket atıldığını 

tespit ettiğini söyledi. Ben neden “bizim ifademizi almıyorsunuz, tutanak tutmuyorsunuz, 

eşimin ifadesini almıyorsunuz” dedim. O da bana “ben bir gün sizi çağırırım” dedi.  Bugüne 

kadar bekledin ne beni ne de eşimi çağırmadı. Ben eşime ateş eden ve kendisini öldürmek 

isteyen kişilerden şikâyetçi olmak istiyorum. Ayrıca belirtmek istiyorum: karakol korucu 

olmamız için sürekli baskı uyguluyor. Ancak biz kabul etmiyoruz. Dün beni karakola 

çağırdılar. Ben de gittim. Benden karakola roket atıldığını kabul etmemi istedi. Bende böyle 

bir olayın olmadığını bu nedenle kabul etmediğimi söyledim. Bana zorla bir yazı imzalattılar. 

Ben okuma yazma bilmediğimi söyledim. Bu nedenlerden dolayı sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*04.06.2012 tarihinde MuĢ, Varto ilçesi Kulan köyünde ikamet eden Melik Sonkur ve 

akrabaları Ģubemize baĢvurarak, yeğenleri Leyla Sonkur‟dan birkaç gündür haber 

alamadıklarını, daha sonra haberlerden Muş Devlet Hastanesinde olduğunu öğrendiklerini 

(PKK ve kolluk kuvvetlerinin çatışması sonucu yaralı olarak ele geçirildiği haberleri)  

kendisiyle görüşmek için başvurularına rağmen görüşemedikleri, sağlık durumundan endişe 

ettiklerini ifade ederek yardım talep etmişlerdir. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Urfa Haran Üniversitesi öğrencisi Nofa Alpağüp isimli kadın öğrenci alışveriş yapmak üzere 

girdiği mağazada TEM polisi tarafından önce sözlü tehdit edildiği ardından tekme tokat 

dövülerek gözaltına alındığı iddia edildi. Mağaza içerisinde gözaltına alınan ve polis 

tarafından darp edildiği ileri sürülen öğrenci Alpağüp, tedavi edilmek üzere Urfa Devlet 

Hastanesine götürüldüğü belirtilirken, hastanedeki tedavinin ardından Alpağüt'ün, ifadesi 

alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi‟ne götürüldüğü öğrenildi. (08.06.2012/DĠHA) 
 

*Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'ne bağlı 6. Sokak'ta bulunan bir eve dün 

gece 02.00-03.00 sularında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis 

tarafından baskın düzenlendi. Edinilen bilgilere göre mahalleyi ve evin bulunduğu sokağı özel 

harekat timleri eşliğinde zırhlı araçlar ile ablukaya alan çok sayıda polis Kocakaya ailesine ait 

evin kapısını kırarak eve baskın düzenledi. Baskın sırasında aile reisi babanın hastalığı 

nedeniyle hastanede ve evin iki büyük çocuğunun da refakatçi olarak beraberinde olduğu 

öğrenilirken, eve bulunan 20 yaşındaki Sıdıka Kocakaya'nın ise polis şiddetine maruz 

kaldığını ifade edildi. Polisin şiddetine maruz kalan 20 yaşındaki genç kadının çığlıkları 

üzerine eve gelmek isteyen komşularda polisin tehdit ve şiddetine maruz kaldığı bildirildi. 

Evde uzun süre arama yapan polis bir çok eşya üzerinde ise parmak izi örnekleri alındığı 

belirtildi. Baskının nedenine ilişkin henüz bilgi edinemezken, sona eren aramanın ardından ise 

Sıdıka Kocakaya polis tarafından gözaltına alınarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürüldü. Olayı DİHA‟ya anlatan Sıdıka Kocakaya'nın ağabeyi Serdal Kocakaya, "Polis 

baskın yaptığı zaman kardeşim evdeydi, zorla kapıyı kırarak içeriye girmişler ve kardeşimi 

dövmüşler. Daha sonra kardeşimin çığlıkları üzerine gelen komşuları da tehdit edip, 

dövmüşler. Kardeşime ulaşmak istedik ama 24 saat geçmeden herhangi bir şekilde 

görüşemeyeceğimizi söylediler" dedi. (22.06.2012/DĠHA)  
 

*21.06.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Ayfer Leygara, Ģu beyanlarda bulundu: “ben 

olay gecesi evimin balkonundaydım. Aşağıda bir olay olduğunu gördüm. Eşimin de aşağıda 
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olduğunu görünce merak edip olay yerine gittim. Ben indiğimde daha polisler yoktu. Ben 

eşimle tartışan iki genci ve eşimi sakinleştirmeye, eşimi yukarı çıkarmaya çalıştım. Bu esnada 

polisler geldi. Eşim onlara bir şey yok dedi. Polisler biber gazı sıkmaya başladılar. Sonra 

eşimin üzerine doğru ateş etmeye başladılar. Ben biber gazının etkisiyle yaralandığımı fark 

ettim. Orada bulunan güvenlik yaralandığımı söyledi. Eşimle tartışan kişilerde benim de 

yaralandığımı görünce, yardımcı oldular ve ilk müdahaleyi yaptılar. Polislerden biri benimle 

ilgilindi ve su getirdi. Daha sonra ambulans geldi. Önce Alman Hastahanesine götürüldüm, 

orada kalp cerrahisi olmadığı için beni Dicle Üniversitesine götürdüler. Önce müdahale 

edildi, aynı gece de ameliyat oldum. Sağ dizime isabet eden kurşun çıkarıldı. Sol ayak 

bileğindeki kurşun riskli olduğundan çıkarılamadı. Ben hastanede iken ifadem alındı. Ancak 

savcılığa henüz ifade vermedim. Sizden hukuki yardım talep ediyorum. ”  (ĠHD Diyarbakır 

ġubesi)    

 

*Diyarbakır'da izin verilmeyen "Özgürlük İçin Demokratik Direniş" mitinginde polisin sert 

tepkisi her yerde kameralara yansıdı. Darbe dönemini aratmayan görüntülerde, polisler bütün 

mahalle, sokak ve caddeleri ablukaya aldı. Kameraya yansıyan görüntülerden biri de polisin 

İstasyon Caddesi'nde bulunan caminin avlusunda oturan genç bir kadını elleriyle taciz etmesi 

oldu. Objektiflere yansıyan taciz olayında polisin ayaküstü genç kadının çenesine elini 

götürdüğü görülüyor. Daha sonra genç kadının gözaltına alındığı kaydedildi.  

(14.07.2012/DĠHA) 
 

*Diyarbakır‟da BDP‟nin yapmak istediği 14 Temmuz mitinginde yaşanan olaylarda BDP 

Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan İstasyon Meydanı'na girdiği sırada 

polisin attığı gaz bombasının ayağına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştır. Kendisi ile 

yaptığımız görüşmede, Buldan; polisin kendisini hedef alarak direk ateş ettiğini ve gaz 

bombasının ayağına isabet ettiğini beyan etmiştir. Buldan‟ın gaz fişeğinin ayağına isabet 

etmesi nedeniyle, sağ bacağının ciddi zarar gördüğü ve kemiklerde kırılmalar yaşandığı 

belirtilmiştir. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*BDP‟nin 14 Temmuz‟da yapmak istediği mitingi sırasında yaşanan olaylarda BDP Grup 

Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat, Sur İlçesi‟nden alana gitmek isterken, 

polisin TOMA aracından sıktığı tazyikli su ile yaralanmıştır. Ayla Akat ile yapılan 

görüşmede; su sıkma aracının gözünün içine su sıkmak suretiyle kendisini direk hedef aldığını 

belirtmiş, bu olay sonucunda göz içerisinde ciddi problemlerin yaşandığı tespiti yapılmıştır.  

(ĠHD Diyarbakır ġubesi 14 Temmuz 2012 Gözlem raporu) 

 

*BDP‟nin 14 Temmuz‟da yapmak istediği mitingi sırasında yaşanan olaylarda yapılan 

müdahalelerde BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde 

Zümrüt, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanarak hastanelere 

kaldırıldıkları gözlemlenmiştir. (ĠHD Diyarbakır ġubesi 14 Temmuz 2012 Gözlem raporu) 

 

*14 Temmuz olayları nedeniyle Diyarbakır Devlet Hastanesi‟nde götürülen yaralılar için 

hastanede yaptığımız gözlem ve tespitler sonucu 18 yaşlarında bir kadının polisin attığı gaz 

bombası sonucu sırtından ağır yaralandığı tespit edilmiştir. (ĠHD Diyarbakır ġubesi 14 

Temmuz 2012 Gözlem raporu) 

 

*Diyarbakır‟ın Bağlar İlçesi'nde bulunan 871. Sokak'ta ikamet eden Menteş ailesine yönelik 

14.07.2012 tarihinde gece 03.00 sularında çok sayıda TEM ve Özel Harekat Polisi tarafından 

baskın yapıldı. Polise kapıyı açan evin büyük kızı Derya Menteş (28) ellerinde her hangi bir 

arama kararı bulunmamasına rağmen polisin baskını "3 örgüt mensubunun burada olduğu 
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ihbarını aldık. Kentte polise yönelik eylem hazırlığındalar" iddiasına dayandırarak 

gerçekleştirdiğini ifade etti. Evin tüm odaları ile damını didik didik arayan polisin BDP'li 

Milletvekilleri için "Çakallar" diye hakarette bulunduğunu öne süren Menteş, kendilerine de 

"dağa çıkın" dedikleri "şerefsizler" diye de onur kırıcı hakarette bulunduğunu ifade etti. 

Menteş yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Ben 'Kapıyı kırmayın kapıyı açıyorum' dedim. 

Arama kararını istedim 'İhbar' dediler. Beni hemen yere yatırdılar ve silahı başıma dayadılar. 

Bize uzanın dediler. 'Suçumuz yok' dedim. Misafirlerimiz var dedim. 'Konuşma; suçlusunuz, 

teröristsiniz. Eylem yapacaksınız' diye ifadeler kullandılar. Biz eylem yapsak size rahat, rahat 

kapıyı açmayız. Tuvaletin kapısı takıldı diye kapıyı kırdılar. Eve kirli ayakkabıları ile girip o 

kirli ayakkabılar ile bize vurdular. Ne hakları var bunu yapmaya!" (14.07.2012/DĠHA) 

 

*22.08.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.M., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben halen 

yukarıda belirtmiş olduğum adreste ailem ile birlikte ikamet etmekteyim. Şüpheli A.T., 

olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden beni arayıp bana ilgi göster yoksa gelip ağabeyini 

öldürürüm diye sürekli olarak beni tehdit ediyordu. 13.08.2012 tarihinde bizim eve 

komşularımız misafirliğe gelmişlerdi. Onlar oturduğu sırada ben mide rahatsızlığından dolayı 

ilaç alıp gece 11.00 sıralarında dama yatmaya gittim. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama 

uyuduğum sırada A.T., eli ile ağzımı kapattı ve elinde bulunan tabancayı başıma dayayarak 

“bağırma yoksa anneni öldürürüm” dedi. Annem de misafirleri yolcu edip o arada gelip 

yanıma uyumuştu. Ben de korktuğum için ve ağzımı bağladıkları için sesimi kimseye 

duyuramadım. Beni ağzım kapalı bir vaziyette damdan arkadaşı E.İ. ile birlikte indirip 

yaklaşık 50-60 metre ileride duran kırmızı renkli bir kamyona bindirdiler.  Kamyonun sahibi 

ve aynı zamanda kamyonun şoförü M.Y., kamyonun yanında bekliyordu. Kamyonun yanına 

beni götürdüklerinde M.Y., A.T.’nin korucu silahını getirip ona verdi. O da silahı alıp 

arkadaşı olan E.İ.’ye vererek “sen burada kal olup biteni bize haber verirsin” dedi. Sonra 

beni kamyonun ön tarafına bindirerek başımı eğerek konuşma diye beni tehdit etti. Kamyonla 

yaklaşık 2-2,5 km kadar gittikten sonra kamyonu durdurup kendi telefonundan beni arayıp 

“gel bu akşam beni kaçır neredesin niye gelmedin” gibi benzer şeyler söylettirdiler. Bu 

şeyleri bana söylettirirken M.Y. kafama silahı dayamış, A.T.’de yaklaşık 20-25 metre kadar 

bizden uzağa gitmişti. Daha sonra beni tekrar kamyona bindirip Diyarbakır’a götürdüler. 

Diyarbakır’a geldiğimizde M.Y.’nin Koşuyolunda bulanan evine götürdüler. Evde kimse 

yoktu. Evde bulunduğumuz süre zarfında elimi ve ağzımı kapattılar. Daha sonra ailesini ve 

tanıdıklarını arayıp durumu anlatarak meselenin çözümü için devreye girmelerini istedi. 

Ancak anladığım kadarı ile kimse kabul etmedi. Kimse kabul etmeyince “ben seni burada 

bırakıp köye gideceğim ki kimse benden şüphelenmesin. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra 

gelip seni alıp Adana ya götüreceğim” dedi. Bu arada M.Y.’ye de kendi eşini arattırıp 

çocukları içeri alıp kendilerine dikkat etmesini söylemesini istedi. M.Y.’nin eşi evde değildi. O 

sabah eve geldi. Eşi sabah geldiğinde biz hala onun evindeydik. Sabah öğleye doğru 

anladığım kadarı ile A.T.’yi Kocaköy Emniyet Müdürlüğü’nden birileri arayıp olayı sordu. O 

da, “ben onu kaçırmadım. onu kaçıranların elinden kurtardım. O şimdi yanımda emniyete 

getireceğim” diyordu. Daha sonra bana Diyarbakır’da tanıdığımın olup olmadığını sordular. 

Ben de “ablam var” deyince beni oraya götürdüler. Ablama bıraktıklarında dahi beni sürekli 

tehdit edip nasıl ifade vermem gerektiği konusunda beni yönlendiriyorlardı. Ablamın yanında 

iken A.T., ailemi arayıp “kızınız burada ablasının yanında ben onu kaçırmadım onu 

kurtardım gelip alın kızınızı” dedi. Bu arada Emniyet Amiri sanırım onu aramış, o da telefonu 

bana uzatarak “ne söyleyeceğini biliyorsun” deyip beni tehdit edince ben de telefonda onun 

beni kaçırmadığını başkası kaçırdığını, onun da beni kurtardığını söylemek zorunda kaldım. 

Öğleden sonra ağabeyim ablamın evine gelerek beni aldı. A.T. de yanımızda olduğu halde 

Kocaköy emniyetinde ifade verdim. Orada verdiğim ifadede de her ne kadar beni A.T.’nin 

kaçırmadığını söylediysem de bu doğru değildir. Bunu tehdit altında ve olayın sıcağında, 
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ayrıca onların korucu olmasından da korkarak aileme bir şey yapmalarından korktuğum için 

onun istediği şeyleri söyledim. Olayın gerçeği yukarıda anlattığım şekilde olmuştur. Bu 

nedenle beni zorla kaçırıp beni tehdit eden kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. Bunların 

yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)  
 

*Dersim'in Hozat İlçesi'nde '4+4+4' eğitim sistemi nedeniyle ortaöğretim öğrencilerine 41. 

Motorlu Piyade Tugayı içinde bulunan ve ilçe merkezine bir kilometre uzaklıkta olan YİBO 

binasının tahsis edilmesinden sonra,  24.09.2012 tarihinde Hozat merkezden okula giden ve 

boykot nedeniyle sınıfın boş olduğunu gören kadın öğretmenler, okuldan ayrılırken bahçede 

bulunan askerlerin sözlü tacizine maruz kaldıklarını belirtti. Yaşadıkları durumun 

soruşturulması için Hozat Kaymakamlığı'na başvuran öğretmenlere, Kaymakamlık tarafından, 

"Ne yazık ki askeriyenin olduğu yerlerde bu tür şeyler olabilir. Başka bir yer olmadığı için 

okul orda kalacaktır" cevabının verildiği öğrenildi. (26.09.2012/DĠHA/Ozgur-gundem.com) 

 

 

AĠLE ĠÇĠ ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR 
*16.01.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran E.Ö., Ģu beyanlarda bulundu: “6 yıllık evli ve 2 

çocuğum var. Kocamdan sürekli olarak şiddet görüyorum. Anne ve babamla yaşıyorum. 

Eşimden boşanmak istiyorum. Can güvenliğim yoktur. Çok mağdur durumdayım.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğretmen dehşet 

saçtı. TOKİ konutlarında saat 04.00 sıralarında Hazım Şahin İlköğretim Okulu'nda Türkçe 

öğretmeni olan N.S, eşi ve 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra, oturduğu binanın dördüncü 

katından atladı. Evde bıçakla öldürülen N.S'in eşi 33 yaşındaki Songül, çocukları 4 yaşındaki 

Serhat, 2 yaşındaki ikizleri Havin ve Helin'in cenazeleri otopsi için Devlet Hastanesi morguna 

kaldırıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.S'in de 

vücudunda bıçak izlerine rastlandı. Polise verdiği ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını 

öldürdüğünü söyleyen N.S., kendisini bıçakladıktan sonra balkondan atladığını söylediği 

öğrenildi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen N.S.'nin tedavisi sürüyor. 

(03.02.2011/DĠHA/Diyarbakırolay/Posta.com.tr) 
 

*Siirt‟te özel güvenlik görevlisi Güven Güneş ile 75‟inci Yıl İlköğretim Okulu sınıf 

öğretmeni Esin Güneş, 2008 yılında evlendi. Esin Güneş, evliliklerinin ikinci yılında eşinden 

şiddet görmeye başladı. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle yüzünde yaralar ve morluklar 

oluştuğu gerekçesiyle öğrencilerinin karşısına çıkamayan Esin Güneş, eşine boşanma davası 

açtı. Ancak Güven Güneş, boşanma davasına karşı çıktı. Öğretmen Esin Güneş, 24 Ağustos 

2010 günü eşi Güven Güneş, taksici Beşir Üzüm ile gittiği Aydınlar İlçesi‟nde ‟Kale‟ olarak 

bilinen uçurumun dibinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan Güven 

Güneş, ilk ifadesinde pikniğe gittiklerini ve olayın kazayla meydana geldiğini belirterek, 

"Taksici arkadaşım Beşir Üzüm‟ün kullandığı araçla bölgeye gittik. Eşim hava alsın, gezelim, 

piknik yapalım istedik. Kameriyede otururken ayağa kalkmak istedi. Bu sırada ayağı takıldı 

ve düştü" dedi. Olayın dosyası, önce ‟kaza‟ denilerek kapatıldı. Ancak genç öğretmenin ailesi, 

kızlarının kaza sonucu ölmediğini, damatları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Aile fertleri 

kendi imkanlarıyla topladıkları delillerle Cumhuriyet Başsavcılığı‟na başvurarak, olayın 

soruşturulmasını istedi. Başvuru üzerine savcılık, dosyayı yeniden açarak soruşturma başlattı. 

Soruşturma sonunda savcılık, Esin Güneş‟in eşi ile taksici arkadaşı hakkında, ‟kasten adam 

öldürmek‟ suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açtı. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi‟nde 

Güven Güneş ile Beşir Üzüm‟ün tutuksuz yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Esin 

Güneş‟in ölmeden dakikalar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Aydınlar 

http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=Siirt
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=g%C3%BCvenlik
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=g%C3%BCne%C5%9F
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=bo%C5%9Fanma
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=%C3%B6%C4%9Fretmen
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=taksici
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=piknik
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=soru%C5%9Fturma
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=%C3%B6m%C3%BCr


ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2012 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET RAPORU 

Kaymakamlığı‟nda çalışan ve olay günü ‟Kale‟ olarak adlandırılan bölgede dolaşan Beşir 

Tutar‟ın çektiği fotoğraflara tesadüfen Esin öğretmen eşi Güven Güney ile taksici arkadaşı 

Beşir Üzüm‟ün parkta yürümeleri, kameriyeye doğru gitmeleri, uçurumun kenarına kadar 

gelmeleri yansıdı. Duruşmada tanık olarak dinlenen fotoğrafçı Beşir Tutar, Kaymakamlık 

adına fotoğraf çekmek için gittiği kalede dolaşan 3 kişiyi gördüğünü bu üç kişiden birinin 

kadın, 2 kişinin erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Tutar, "Fotoğrafta erkekler önde, bayan 

arkadaydı. Bu şekilde fotoğraflarını çektim. Manzarayı çekmek için sürekli şekilde onların 

yürüdüğü kısmı fotoğraflamıştım. Yanlarında bir dördüncü kişi görmedim. Bu fotoğrafları 

sonra jandarmaya teslim ettim. Olay anında bir tedirginlik hissetmedim" dedi. Mahkeme, 

tutuksuz yargılanan sanıklar Güven Güneş ve Beşir Üzüm‟ün tutuklanma taleplerini 

reddederek, sanıklardan DNA için kan ve tırnak örnekleri alınmasına karar verdi. Mahkeme 

heyeti ayrıca, olay yerinde bir fizikçi ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşan iki 

bilirkişinin refakati ile ve sanıklarında hazır bulunacağı 13 Mart‟ta keşif yapılmasına karar 

verdi. Duruşmalar öncesi kızının fotoğraflarına sarılıp adliye önünde gözyaşları döken anne 

Fahriye Işık, kızının istememelerine rağmen Güven Güneş ile evlendiğini ve evlendikten bir 

ay sonra eşinden şiddet görmeye başladığını söyledi. Anne Işık, "Benim kızımı pikniğe 

götürdüğünü söylemiş. Gittikleri yer, ailece piknik yapılacak yer değil. Piknik malzemeleri 

yok. Pikniğe gitmişlerse taksi şoförünün onların yanında uçurumun kenarında işi ne? Olay 

önce hiç soruşturulmadan kapatıldı ve dosyada takipsizlik kararı verildi. Ancak, 

girişimlerimiz sonucu takipsizlik kararı kaldırılarak dava açıldı. Kızım, damadım tarafından 

açık bir şekilde öldürüldü. Olay er ya da geç ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum" dedi. 

(03.02.2011/ Posta.com.tr) 
 

*27.02.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.A., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 14 

yaşındayken şuan eşim olan Y.A.’ya kaçtım. 3 ay geçtikten sonra ailelerimiz barıştı. Bu 

evlilikten bir çocuğum oldu. Yaşım o zaman küçük olduğu için resmi nikah yapamadık. 

Evliliğim süresince eşimin kıskançlıkları yüzünden çekilmez hale geldi. Beni kayınlarım ve 

kayınbabamdan dahi kıskanıyordu. Beni eve kilitleyip saatlerce dövüyordu. Bana sürekli 

şiddet uyguluyordu. Daha fazla dayanamadım. Ailemin yanında kalmaya başladım. Ama beni 

yine rahat bırakmadı. Sürekli telefonla arayıp taciz ve tehditlerde bulunuyordu. Bende 

korktuğum için eve tekrar geri döndüm. Eşimde değişen hiçbir şey olmamıştı. Yine 

kıskançlıkları ve dayak atmaları devam etti. Bunlara ilişkin bende karakola gidip ifade 

verdim. Daha sonra doktordan darp raporu aldım. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Ayrıca 

tehditlerine de devam ediyor. Eşimden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*08.02.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Zahide Sürücü, Ģu beyanlarda bulundu: “Eşim 

olan Sedat Sürücü ile yaklaşık olarak 2 yıldır ayrı yaşamaktayım. Evli olduğum süre içerinde 

eşim tarafından zorla evden kovuldum. Şuanda ailem ile yaşamaktayım. Ancak 2 yıldır 

çocuklarımı göremiyorum. Ayrıca nüfus cüzdanıma da el konulmuştur. Hem çocuklarımı 

görebilmem için hem de nüfus cüzdanımı alabilmek için sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*18.04.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran B.T., Ģu beyanlarda bulundu: “Amcamın oğlu 

olan H.T., küçük yaşta olmama rağmen beni zorla kaçırıp evlendirmek zorunda bıraktı. 

Akraba olduğu için tarafların araya girmesiyle aileler barıştı. Bizde gayri resmi olarak 

evlendik ve bu evlilikten bir kızımız oldu. Eşimin ailesi ile yaşamaktayız. Gerek eşimden ve 

gerekse eşimin kardeşinden sürekli olarak şiddet görmekteyim. Özellikle kayınım beni sürekli 

olarak darp ediyor. En son bir ay önce kayınımdan hastanelik oluncaya kadar dayak yedim. 

Olaya ilişkin rapor tutuldu ve savcılığa intikal etti. Eşimden ve onun ailesinden gördüğüm 

http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=Foto%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=mahkeme
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=T%C4%B1rnak
http://www.posta.com.tr/DetayliAra?q=takipsizlik%20karar%C4%B1
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şiddetten dolayı şuanda ailemin yanında yaşıyorum. Ancak eşim ve ailesi sürekli olarak bizi 

arayarak beni tehdit etmektedir. Beni ve kardeşlerimi ölümle tehdit etmekteler. Beni 

öldürmelerinden korkuyorum. Bu konuda sizden gerekli önlemlerin alınmasını talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*3 aydır İstanbul'dan çalışan Mehmet Nuri Sütçü, Van‟a dönerek Beyüzüm Mahallesi'ndeki 

evine elinde av tüfeğiyle gitti. Evde 5 yıllık eşi bir çocuk annesi Gülcan Sütçü tarafından 

karşılandı. Mehmet Nuri Sütçü evin mutfak bölümünde eşini elindeki av tüfeğiyle vurdu. 9 

aylık hamile olan Sütçü, vücuduna aldığı tek kurşunla ağır yaralandı. Sütçü, Van Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sütçü‟nün karnındaki 9 

aylık bebeği de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Sütçü‟nün eşi 

Mehmet Nuri Sütçü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi polisler tarafından gözaltına alındı. 

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis gönderilirken, savcı güvenlik şeridi çizilen evde 

incelemelerde bulundu. İncelemelerin sürdüğü evde Sütçü‟nün 3 yaşındaki oğlunun ise 

yaşananlardan habersiz evin içinde oyun oynaması ise dikkat çekti. Sütçü‟nün 

öldürülmesinden sonra Van Belediyesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(VAKASUM) yetkilileri de olay yerine giderek, olayla ilgili mahalle sakinleri ve görgü 

tanıklarından bilgi aldı. Olayı nefretle kınadıklarını belirten danışma merkezi yetkilileri, 

olayın takipçisi olacaklarını söyledi. (13.04.2012/DĠHA) 

 

*Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Elif 

K. (21) sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Ö.K. hakkında polise şikayette bulundu. Elif 

K.'nin koruma talep etmediği iddia edilirken, babasının evinde kalan Elif K., eşi Ö.K.'e 

tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Elif K. komşuları tarafından hastaneye 

götürüldü. Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrasında polis, 

Ö.K.'yi gözaltına aldı. (26.04.2012/DĠHA) 

 

*Malatya'da bir çift evlerinde ölü bulundu. Şahsın, önce eşini öldürdüğü, ardından da intihar 

ettiği ileri sürüldü. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Hançerli Köyünde meydana geldi. Erçin 

ailesinden gün boyu haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya ihbar etti. Eve giren 

jandarma ekipleri Kemal Erçin (38) ile eşi Sibel Erçin'i (36) kanlar içerisinde ölü olarak 

buldu. Yapılan ilk incelemeye göre, cinnet geçiren Kemal Erçin'in önce eşini silahla vurduğu, 

ardından da aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. (01.05.2012/KentHaber) 
 

*30.05.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Hanım Demirel, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Eşim Abdurrahman Demirel, 13.07.2011 tarihinde vefat etmiş olup, mirasçıları olarak ben 

ve çocuklarım kaldık. Ancak kayınlarım Ahmet ve Yusuf Demirel, eşim vefat ettiğinden bu 

yana bana ve çocuklarıma haksızlık yapmaktadır. Kayınlarım, okuma-yazma bilmediğim için 

hem genel hem de özel vekâlet hazırlatmış olup, üzerimize kayıtlı gayrimenkullerin, 

destekleme paralarını, eşimin vefatı nedeniyle sigorta şirketinin ödemiş olduğu 73..000 TL ye 

el koymuşlardır. Şimdi de çocuklarımın velayetini almak için Aile mahkemesinde 2012/621 

Esas sayısı ile velayetin kaldırılması davası açmışlardır. Amaçları, çocuklarımın velayetini 

almak, çocuklarımın payına düşen miras hakkına da el koymaktır. Bu hukuksuz işlemlere son 

verilmesi için sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 

*18.05.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Meryema ġenol, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben 

2004 yılında eşimle isteyerek evlendim. Bu evlilikten 2 erkek çocuğum oldu. Eşimle şimdiye 

kadar hiçbir problemim yoktu. Ancak eşimin ailesinin evliliğimize müdahale etmesi ve bana 

çeşitli şekilde iftiralarda bulunmaları evliliğimin bitmesine neden oldular. Eşim ailesinin 
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baskısıyla bana boşanma davası açtı. Ben boşanmak istemiyorum ve bu konuda ne 

yapacağımı bilmiyorum. Bana destek sunmanızı istiyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   

 
 

*Mardin Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Rıhtım Sokak üzerinde meydana olayda,  iddiaya 

göre uçucu madde bağımlısı olan ve Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Erdal U., 

hastaneden kaçıp evine geldi. Evde uçucu madde kullanmaya devam eden Erdal U., kendisine 

engel olmak isteyen eşi Sibel U. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 

komşuları Sibel U.'nun çığlıklarını duyarak polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Tartışma 

sırasında mutfağa giren Erdul U., eline aldığı bıçakla eşini bıçaklamaya başladı. Bu sırada eve 

gelin polisler, saldırgan kocayı güçlükle engelledi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır 

yaralanan Sibel U., Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mardin 

Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, eşini bıçaklayan Erdal U.'yu gözaltına alırken, olayla 

ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (06.06.2012/DHA/Nusaybinajans.com/ 

Stargazete.com/Aktifhaber.com/Focushaber.com/Diyarbakirsoz.com/Sondakika.com) 

 

* Kars merkezde bulunan Bahri Dağdaş Caddesi Digor pazarında, Ticaret Borsası'nda çalışan 

Havvanur Kaya'nın, (41) işe giderken ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşi Şentürk 

Kaya (45) tarafından önü kesildi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 

Şentürk Kaya, yanında getirdiği tabancayla eşini başından vurarak ağır yaraladı. Şentürk 

Kaya, ardından silahı başına dayayarak intihar etti. Olay yerine gelen ambulansla Devlet 

Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur Kaya ise yoğun bakımda hayatını kaybetti. 

(07.06.2012/DHA/ANF/Sabah.com.tr/ Posta.com.tr) 
 

*Diyarbakır'ın Ofis Semti'nde bulunan Ekinciler Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen çift 

sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra eşini bıçaklayan adam, kendisini engellemeye çalışan 

yurttaşlara da bıçak çekti. Daha sonra olay yerine gelen polis, havaya ateş açtıktan sonra sprey 

gazla adamı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yere yatırarak etkisiz hale getirilen adam daha 

sonra polis aracına alınarak karakola götürüldü. Ayaklarından hafif yaralanan kadın ise olay 

yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. (10.06.2012/DĠHA) 

 

*07.07.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran C.T. Ģu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 

sekiz ay önce yani, 18.09.2011 de teyzemin oğlu olan S.T.  ile evlendim. Ancak evliliğimin ilk 

haftasından itibaren eşimden şiddet görmeye başladım. Bu durumu her seferinde de aileme 

anlatmama rağmen, ailem “bir şey olmaz, teyzenin oğludur” diyerek olayı kapatmamı 

istediler. En son 12.06.2012 tarihinde eşimden şiddet görünce aileme bile haber vermeden 

evden kaçtım ve Diyarbakır’a geldim. 23 gün boyunca sığınma evinde kaldım. Buradan kaçan 

bir kadının kaçışına şahit olup, bu durumu idareye bildirmediğim için iki gün önce çıkışımı 

verdim. İki gündür bir otelde kalmaktayım. Ailem aslen Siirtlidir. Beni bulurlarsa 

öldürmelerinden korkuyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*Kars‟ın Kağızman ilçesine bağlı Çalılı Bayam köyünde cinnet geçirdiği öne sürülen bir kişi, 

gece yarısı eşinin başını taşla ezerek öldürdü. Olay, Kağızman ilçesine bağlı Çalılı Bayam 

köyünde dün gece yarısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Faik Y. (70), gece yarısı eşi 

Fatma Y.‟nin (65) başını taşla ezerek öldürdü. Gece uyurken eşinin başını ezerek öldüren Faik 

Y.‟nin cinnet geçirdiği iddia edildi. Başından ağır darbeler alan Fatma Y., olay yerinde 

hayatını kaybetti. (24.07.2012/KentHaber) 
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*Melek Karaaslan, 8 çocuklu ailesinin en büyük 2. çocuğu. 1988 doğumlu. 8 yıl önce, 16 

yaşında evlendirildi. Ağrı‟nın Hamur ilçesinde eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. 

Eşinden ve ailesinden sürekli şiddet görüyordu. Evliliğinden 3 yıl sonra ilk çocuğu oldu. Yine 

dayak yediği bir gün dışarı atıldı. Hamile olan genç kadının evin dışında tek başına doğurduğu 

çocuk öldü. Melek o saatten sonra psikolojik bunalıma girdi. Davranışları bozulmaya 

başlayan Melek, eşinin ailesinden daha fazla şiddet görmeye başladı. Sonraki yıllar Melek‟in 

2 çocuğu daha oldu. Ancak şiddet hiçbir zaman bitmedi. Melek‟in babası birkaç kez kızını 

alıp eve geri götürdü. Ancak ailelerin büyükleri kızı „namustur‟ diyerek eşinin evine geri 

gönderdi. Bu durum en son 6 ay önce yaşandı. Eşinin evine dönen Melek, 

gördüğü şiddet karşısında tuvaletini dahi tutamaz hale geldi. Ailesi kızı Melek‟i en son 3-4 ay 

önce görmüş, o saatten sonra da bir daha haber alamamıştı.İstanbul‟da çalışan Melek‟in 

ağabeyi Reis, Ağrı‟ya döndü. Ailesinin haber alamadığı Melek‟i iki hafta önce görmeye gitti. 

Melek‟in bir düğünde olduğunu söylediler. Evde 15 dakika kalan Reis, kardeşini tuvalette 

yatarken buldu. Türkçe konuşmakta zorlanan Reis, Melek için „Mahvolmuş‟ ifadesini 

kullanabildi: “Melek‟lere gittim. Baktım kapıyı çekmişler. „Düğüne gitti‟ dediler. 15 dakika 

oturdum. Kapıyı açtım. Lavaboda gördüm. „Neden orada‟ diye sordum. „Hasta‟ dediler. 

Altına kaçırıyormuş. „Kayınpederi burada bıraktı‟ dediler. Ben kardeşimi görünce 

dayanamadım. Karanlık bir yerde. Yatıyor. Tuvalete bırakmışlar. Babama söyledim. Çok 

üzüldüm. Ağladım. Annem perişan, herkes perişan. Ben en son 8 ay önce gördüm. O zaman 

çok normaldi, hafif bir hastalığı vardı. Şimdi hastanede. Sadece yatıyor, konuşamıyor. Tüm 

vücudu yara içinde.” Polislerle birlikte 18 Temmuz günü gittiği koca evinden Melek'i alan 

baba Kasım Levent, onu hemen Ağrı Devlet Hastanesine götürdü. 'Öldüremedikleri için 

ölüme terk etmişler' denilen ve ruh sağlığını kaybeden Melek Karaaslan 19 Temmuz günü ise 

önce ambulansla Erzurum'a buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. 25 Temmuz 

günü de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda eden 

Melek'in cenazesi, kadın derneklerinin girişimi ile Ankara'dan dün Ağrı'ya 

getirildi. (28.07.2012/Sabah.com.tr / Cnnturk.com/Haberturk.com/Milliyet.com.tr) 

 

*Gaziantep'te 44 yaşındaki Mehmet Kısa, tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Hatice Kısa'nın 

sağ kulağını ısırarak koparttı, ağzında çiğnedi. Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi‟nde 20 

Ağustos‟ta meydana geldi. İddiaya göre çalışmayan Mehmet kısa, okula gitmeyen ve esnaf 

yanında çalışan çocuklarının haftalıklarına el koyunca eşi Hatice Kısa ile tartıştı. Öfkelenen 

Mehmet Kısa, 18 yıllık eşine saldırıp sağ kulağını ısırdı. Kopan kulak parçasını ağzında 

çiğneyen Mehmet Kısa, yere tükürüp, kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Hatice Kısa, çocuklarının 

yardımıyla kopan kulağının parçasını bir beze sararak Şehitkamil Devlet Hastanesi‟ne gitti. 

Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne 

sevk edilen Hatice Kısa‟nın sağ kulağının ısırılan parçası çiğnendiği için yerine dikilemedi. 

Mehmet Kısa, olay sonrası polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 

taburcu edilen eşi Hatice Kısa ise 3 çocuğuyla birlikte annesi ve kardeşleriyle yaşamaya 

başladı. (31.08.2012/KentHaber) 

 

*03.09.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran L.Y. Ģu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Ö.Y. 

ile yaklaşık 24 yıldır evliyiz. Ben 12 yaşında evlendirildim. Evlendirildiğimden beri sürekli 

bana şiddet uyguluyor ve hakaret ediyordu. 7 çocuğum var. Çocuklarımdan dolayı şimdiye 

kadar hiçbir şey yapamadım. Ancak artık sabredemiyorum. Çocuklarımın da psikolojisi 

bozuldu. 2 erkek çocuğum madde bağımlısı oldu. Kızlarıma da sürekli hakaret ediyor. Kızım 

dışarı çıkınca sürekli “oruspu” diye hakaret ediyor. 02.09.2012 akşamı, kızıma hakaret 

edince bende ona karşı çıktım. Ben müdahale edince kafama çok sert bir şekilde vurdu. Ben 

bayılınca evden çıkmış. Biz evli olan oğlumla yaşıyoruz. Bende gece evden çıkıp kardeşimin 

evine geldim. Çocuklarım da evde kaldılar. Ben boşanmak istiyorum. Aynı zamanda bana 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ay/362/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/siddet.olaylari/166/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ay/362/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/ay/362/index.html
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yaptığı işkencelerden kaynaklı ona dava açıp, şikâyetçi olmak istiyorum. Ancak bana ve 

aileme zarar verebileceğinden korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*20.09.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran R.D. Ģu beyanlarda bulundu: “Kızım D., 43 

günden beridir iki çocuğuyla birlikte kayıptır. 4 yıldan beridir eşiyle aralarında şiddetli 

geçimsizlik olduğunu bizlere zaman zaman söylüyordu. Son zamanlarda kızımı silahıyla da 

tehdit etmiştir. Çocuklarına şiddet uygulayarak büyük huzursuzluk çıkarmıştır. Kızımın 

kaybıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğum halde dilekçem işleme alınmamıştır. 

Ayrıca kızım geçen yıl boşanma davası açmıştı. Dava devam etmektedir. Ama eşi S. 

boşanmayı kabul etmemektedir. Kızımın ve çocuklarının can güvenliğinden endişe 

etmekteyim. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.”   (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Elazığ‟da, kızı ve damadının yanında yaşayan Besi Kalman'ın (85) Rızaiye Mahallesi Safa 

Sokak'ta kaldığı dairenin kapısının açık olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek 

eve girdi. Yaşlı kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık 

ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde, Kalman'ın, boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu 

hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma 

başlattı.(22.09.2012/Stargazete.com/Zaman.com.tr) 

 

*Adıyaman'da eşi tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak komaya sokulan kadın, yoğun 

bakımdaki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 10 gün önce Karapınar Mahallesi 

Akkonutlar 24. blokta ikamet eden 38 yaşındaki Hacer G., eşi Menderes G. tarafından sert bir 

cisim ve yumruklarla darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde 

bulunurken, 112 sağlık görevlileri ise darp edilen kadını ambulansla Adıyaman Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hacer G. hayati tehlikesi olması nedeniyle yoğun 

bakıma alındı. Polisin olayla ilgili derinlemesine çalışmasının ardından Menderes G. suçunu 

itiraf ederken, emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara çıkartılan Menderes G., 

tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Hacer G. de, 10 gün 

boyunca yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

(22.09.2012/KentHaber) 

 

*27.09.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 40 

yıldır evliyim. 5 çocuğum var. 2’si evli 3’ü bekâr ve şuan yanımdalar. Kızım özel bir kurumda 

çalışmaktadır. 2 oğlum çalışmıyor. Evlendiğimden beridir eşimle geçinemiyoruz. Bana her ay 

almış olduğu emekli maaşından sadece 50 lira veriyor. Eskiden kendim dikiş-nakış yaparak 

para kazanıyordum. Ama şimdi yapamıyorum. Sürekli küfür ve huzursuzluk yaşamaktayım. 

Boşanmak istiyorum ama eşim istemiyor. Bana her türlü hakareti yaparak “sen kahır çekerek 

öleceksin” diyor. Kızım da bana destek olmuyor. Kızımla da hiç anlaşamıyoruz. Daha önce 

intihar girişimim oldu. İlaçla psikolojik destek alıyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı 

istiyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*14.10.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran F.M., , Ģu beyanlarda bulundu: “İmam nikâhlı 

eşim D.K., kardeşleri tarafından sürekli olarak tehdit edilmekteydi. En son eşimin adına 

tapulu olan evini kardeşleri yüzünden satmak zorunda kaldı. Çıkan tartışmadan eşim 

kolundan yaralandı. Onu alıp hastaneye götürdüm. 25.08.2012 tarihinde devlet hastanesinin 

bahçesinde eşim kardeşleri tarafından tekrar bıçaklandı. Etrafta bulunan kişiler tarafından 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini öğrendim. Eşimin 

ölümüne sebebiyet veren kardeşlerinden şikâyetçi ve davacıyım. Bu konuda gerekli işlemlerin 

yapılmasını ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)   
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*KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde oturan işsiz 40 yaşındaki İ.A., iddiaya göre eşi 

32 yaşındaki S.A'nın burnunu, dudağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla kesip, iki 

kolunu da kırdı. Elbistan İlçesi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu İ.A. ve S.A. 

çifti arasında son 3 yılda geçimsizlik başladı. Evinde çocuk bakarak geçimini sağlayan S.A. 

ile işsiz eşi İ.A., arasında sık çıkan tartışma geçen aylarda kavgaya dönüştü. Eşi tarafından 

dövülen ve yüzü gözü şişen S.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A.'ya 3 ay 'Evden 

uzaklaştırma' cezası verildi. Ancak, en büyüğü 16 yaşında olan çocukları, eve gelmeyen 

babalarının dönmesi için annelerine baskı yaptı. Baskılara dayanamayan S.A., 14 Ekim'de 

eşini eve aldı. Aralarında tartışma nedeniyle eşiyle konuşmayan S.A., 21 Ekim akşamı 

çocukları uyuduktan sonra ceviz kırmaya başladı. Bu sırada mutfağa giden İ.A., iddiaya göre 

eline aldığı bıçakla önce ceviz kıran eşinin başını yere vurmaya başladı. Ardından da 

kendinden geçen S.A.'nın saçını derisiyle birlikte kesti. Hızını alamayan öfkeli koca İ.A., 

eşinin burnunu, daha sonra dudağını yukarından çenesine doğru kesti. Ardından da eşinin 

vücudunun çeşitleri yerlerine kesikler atıp iki kolunu da kırdı. Anneleri S.A.'nın çığlıklarını 

duyan çocukları odaya girdiklerinde babalarını elinde bıçakla annelerini de kanlar içinde 

görünce polisi arayıp yardım istedi. İ.A., evden kaçarken gelen ambulansla Elbistan Devlet 

Hastanesi'ne götürülen S.A., ilk tedavisinin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne 

sevk edildi. Ameliyata alınan S.A.'nın burnu ve dudağı estetik operasyonla dikildi, kırılan 

kolları alçıya alındı. Şikayet üzerine Elbistan'da yakalanan İ.A., ifadesinin alınması ardından 

Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. İfadesinde, "Eşim sabahtan akşama kadar geziyor, 

çocuklarıma bakmıyordu. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği belirtilen İ.A., 

Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ndeki 

tedavisinin ardından 23 Ekim'de taburcu edilen S.A. ise, Elbistan'daki evine getirildi. Dudağı 

kesik olduğu için pipetle sıvı gıdalarla beslenen kadının konuşmakta zorlandığı gözlendi. 

(24.10.2012/KentHaber) 

 

*Gaziantep'te eşiyle tartışan şahıs çocuklarını komşuya gönderdikten sonra pompalı tüfekle 

önce eşini sonra kendini vurdu. Olay yerinde ölen karı koca otopsi için adli tıp morguna 

kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 çocuk sahibi olan 

Sinan B. (35) ve eşi Şenay B. (34) arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bir süre baba evinde 

kalan Şenay B. iddiaya göre aile bireylerinin araya girmesiyle eşi Sinan ile yeniden barışarak 

eve döndü. Bu sabah yeniden tartışan karı koca çocuklarını komşuya gönderdi. Evde bulunan 

pompalı tüfeği alan Sinan B. iddiaya göre eşine bir el ateş etti. Eşi öldükten sonra pompalı 

tüfekle intihar eden Sinan B.'de eşinin yanında can verdi. (31.10.2012/KentHaber) 

 

 

TOPLUMSAL ALANDA ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR 

*Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda genç bir kadının 

silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Görgü tanıkları, silah sıkıldıktan sonra genç kadının 

yaklaşık on erkek tarafından bir apartmana konulduktan sonra bir daha kendisini 

görmediklerini söyledi. Olayı çevredeki esnaf da doğrularken, genç kadının kimliği 

konusunda bilgi edinilemedi. Bazı görgü tanıkları, genç kadını apartmana koyan kişilerin sivil 

polis olduğunu ve daha önce de onları gördüklerini iddia etti. Genç kadının akıbetine ilişkin 

ise bilgi edinilemedi. (06.01.2012/DİHA) 
 

*Yaklaşık 3 ay önce Muğla‟nın Ula İlçesi‟ne bağlı Karabörtlen Köyü‟nde yaşayan 46 

yaşındaki S. A. amcasının kızı M.Y.'yi arayarak eşinin doğum için hastanede yattığını, 

kendilerine yardım etmesi için kızı 16 yaşındaki E.Y.‟yi Muğla‟ya göndermesini istedi. 

Bunun üzerine Muğla‟ya giden ve yüzde 30 zihinsel engelli olan E.Y., bir süre sonra 4 çocuk 
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babası S.A.'nın tecavüzüne uğradı. E.Y.‟nin iddiasına göre, S.A. kendisini tehdit ederek 

kimseye olaydan söz etmemesini istedi. Ardından da E.Y., biletinin kesilerek Van‟a 

gönderildiğini anlattı. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle ağabeyi 

tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne götürülen E.Y.‟nin burada yapılan 

tahlilleri sonucunda 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine E.Y.‟nin ailesi Özalp 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 4 çocuk babası S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Savcılık tarafından ifadesi alınan E.Y. tekrar doktor kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye 

sevk edilirken, tecavüzden suçlanan S.A.'nın gözaltına alınması için Muğla Savcılığı'na bilgi 

verildi. Yaşanan tecavüz olayından inanılması güç bir de aile dramı ortaya çıktı. Babaları 5 yıl 

önce ölen ailenin 8 kardeşinin tamamının engelli olduğu ortaya çıktı. Köydeki yakınlarının ve 

aldıkları özürlü aylıkları ile yaşayan yaşları 14 ile 27 arasında değişen 8 kardeşin annelerinin 

ise bir süre önce evlenerek çocuklarını bırakıp gittiği öğrenildi. Nüfus kaydında 22 yaşında 

görünen E.Y.‟nin de ölen ablasının nüfus cüzdanını kullandığı belirtildi. Bu arada E.Y.‟nin 

savcılıkta verdiği ifadesinde S.A.'nın kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini söyledi. 

(05.02.2011/Milliyet/DĠHA) 
 

 *Ceylanpınar Kızıltepe yolu üzerinde bulunan Maden Köyü yakınlarında önceki gün dere 

kenarında boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan Naile Çatal'ın (19) 

cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Olaydan bir gün önce kayıp 

olduğu iddia edilen Çatal'ın cenazesi, Ceylanpınar'ın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan evine 

getirildikten sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma 

kapsamında gözaltına alınan 2 kişi Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Taşyalak 

(Hello bello) Köyü korucularından Siraç Baburşah'ın 19 yaşındaki oğlu Yusuf Baburşah ve 

ağabeyi Ahmet Baburşah'ın, savcılıkta verdikleri ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf 

ettikleri öğrenildi. Savcılıktan mahkemeye gönderilen Baburşah kardeşler, hakkında 

tutuklama kararı verildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından cezaevine gönderilmesi 

beklenen sanıkların işlemleri devam ederken binlerce kişi Ceylanpınar Hükümet Konağı 

önünde toplandı. Yurttaşların toplanması ile polis kitleye gaz bombası ile müdahale etti. 

Hükümet Konağı önünde çıkan olaylar sürüyor.(10.02.2011/DĠHA/Dha.com.tr/Mynet.com/ 

Milliyet.com.tr/Kanald.com.tr/Sabah.com.tr/ANF/posta.com.tr) 

 
 

*Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi‟nde sabah 07.30 sularında Mihan 

Çiçekten isimli kadın, zil çalması üzerine evin kapısını açtı. DEDAŞ görevlisi olduğunu 

söyleyen şahıs, kadının ağzını kapatarak kolundaki altınları almak istedi. Kadının bağırması 

üzerine o sırada evde uyumakta olan Selahattin Çiçekten, eşinin yardımına koştu. Elindeki 

„rambo‟ bıçağıyla kadına ve kocasına saldıran şahıs dehşet saçtı. Mihan-Selahattin Çiçekten 

çifti bıçak darbeleriyle yere yığılırken, görgü tanıklarına göre hırsız olan şahıs elindeki 

bıçakla beraber hızla uzaklaştı. (11.03.2011/Diyarbakirsoz.com) 

 

*09.03.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Süleyman Teyfur, Ģu beyanlarda bulundu: 

“Kızım Fatma Teyfur, komşumuz olan Fırat Bozkurt denilen kişi tarafından zorla kaçırıldı. 

Kızımı kaçırdıktan sonra sürekli olarak evime saldırı girişimlerinde bulunup tehdit ediyorlar. 

Evimin camlarını ve kapılarını kırıp çekip gidiyorlar. Ben o şahıslardan şikâyetçi oldum. 

Ancak kızım onların korkusundan kendi isteğiyle kaçtığını söylemiş. Kızımın yaşı 18’den 

büyük olduğu için bu kişiler hakkında dava açılmadı. Benim 3 dönüm arazim var ve Mehmet 

Bozkurt, Sabri Dulkadir adına tapuludur. Ancak arazimi adıma geçirmek için bunların 

kardeşi olan Selim Bozkurt benden para talep ediyor. Her yıl evime silahlarla saldırıyorlar. 

Bizi tehdit edip, malımıza zarar veriyorlar. Bu kişilerden çoğu koruculuk yapmaktadırlar. Ben 
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o şahıslardan şikâyetçi oldum ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu konuda sizden hukuki yardım 

talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

  

*12.03.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran Medine Alökmen, Ģu beyanlarda bulundu: 

“09.03.2012 tarihinde saat 23.35 civarında çalıştığım Ezel fabrikasında çıkmak üzere 

ayrıldım. Servis arabası beni Sento caddesinde bıraktı. Evime yakın bir yerde yüzünü tam 

olarak görmediğim bir kişi tarafından saldırıya uğradım. Ağzımı kapatarak kafama vurmaya 

başladı. Ertesi sabah Diyarbakır Savcılığına başvurdum ve şikâyetçi oldum. Beni polis 

karakoluna yönlendirdiler. Daha sonra doktor raporu almak için hastaneye gittim. Beni 

döven kişiden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD 

Diyarbakır ġubesi) 

 

*GAZİANTEP‟te geçen 3 Mart‟ta kaybolan 45 yaşındaki Emine Düzkaya, oğlu 27 yaşındaki 

Çağan Özoğlu ve gelini 22 yaşındaki Özlem Aslan Özoğlu‟nun cesetleri, Kilis‟in Afrin Çayı 

kenarında toprağa gömülü halde bulundu. İddiaya göre işsiz Çağan Özoğlu, 1.5 yıldır 

arkadaşlık yaptığı Özlem Aslan Özoğlu‟nun hamile kalması üzerine nikah kıydırıp düğün 

hazırlıkları için bir süre önce İstanbul‟da yaşayan annesi Emine Düzkaya‟yı çağırdı. Düzkaya, 

3 Mart‟ta Gaziantep‟e gelip oğluyla birlikte gelinleri Özlem Aslan Özoğlu‟nun ailesinin evine 

giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüştü. Bu görüşmenin ardından evden 

ayrılan anne, oğlu ve gelinlerinden bir daha haber alınamadı. Düzkaya, Özoğlu ve Aslan 

aileleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 3 kişinin cep 

telefonlarını takibe aldı. Anne ile oğlunun telefonlarının sinyallerine Karşıyaka semtinde 

ulaşan polis, cihazları kullanan kişileri gözaltına aldı. Telefonların sim kartının şifresiz olduğu 

ve şüphelilerin telefonları çöp kutusunda buldukları bu şekilde kullandıkları ortaya çıktı. 

Gözaltına alınan bu kişiler serbest bırakıldı. Polisin sorguladığı Özlem Aslan Özoğlu‟nun 

ailesi ise ifadelerinde Emine Düzkaya ve oğlunun evlerine gelip düğünle ilgili görüştüklerini 

ve daha sonra kızlarıyla birlikte ayrıldıklarını söyledi. Polis, kızın ailesinin otomobilinde 

bulduğu ‟kan benzeri‟ lekelerden örnekler alıp, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu‟na 

gönderdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, dün akşam saatlerinde Kilis‟in 

merkez Deliçay Köyü Afrin Çayı kenarında piknik yapanlar, topraktan dışarı çıkmış ve 

hayvanlar tarafından parçalanmış bir ayağı fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay 

yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan kazılarda kayıp 

Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu‟na ait olduğu ileri sürülen 

3 ceset bulundu. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu‟na gönderildi. 

(23.04.2012/KentHaber) 

 

*Bediha Oral (21), yaklaşık 7-8 ay önce nişanlandığı Akif Y. (25) ile henüz bilinmeyen bir 

sebeple tartışarak, ayrılmak istedi. Bunun üzerine Akif Y, amcası ile barışmak üzere nişanlısı 

Oral'ın Kırkpınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Oral ile Akif Y, konuşmak için ayrı bir odaya 

geçti.  Bir süre sonra odadan silah sesi duyulması üzerine odaya giren aile üyeleri, Oral'ı 

tabancayla vurulmuş halde buldu. Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oral, 

kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Akif Y, tabancasıyla polise teslim oldu. Emniyette işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akif Y'nin ifadesinde, 

nişanlısının ayrılmak istediğini, barışmak üzere gittiği evde konuştukları sırada kendisini 

tahrik etmesi sonucu yanında getirdiği tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü. 

Genç kızın cenazesi Karakoçan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe 

mezarlığında toprağa verildi. (29.04.2012/Cumhuriyet.com.tr/Haberturk.com/ 

Etha.com.tr/Trtturk.com.tr) 
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*Batman M Tipi Cezaevi'nde bulunan bir hükümlü, geçtiğimiz günlerde Batman Barosu ve 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı mektupta, vahim iddialarda ve itiraflarda bulunmuştu. 

2007 yılında Mardin'in Midyat İlçesi Barıştepe Köyü kilisesi papazı Edip Gabriel'i kaçırıp 330 

bin euro fidye istediği gerekçesiyle yargılanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki 

A.O., aynı cezaevinde annesini öldürmekten tutuklu bulunan 17 yaşındaki A.S. adlı kız 

çocuğuyla kadınlar koğuşunda cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Vicdan azabı çektiğini 

savunan A.O. cezaevinde personel olarak çalışan cezaevi müdürünün eşiyle birlikte kadın 

koğuşuna gittiklerini, müdürün eşinin koğuşta kalan ve sakız çiğneyen bir kadına hakaretlerde 

bulunduğunu, odadan çıktıktan sonra da kendisine "Sen de artık bir personelsin. Bu kadını 

istediğin şekilde cezalandırabilirsin" dediğini iddia ileri sürmüştü. Söz konusu iddiaya ilişkin 

Batman M Tipi Cezaevi'nde kalan PAJK'lı kadın tutuklular, yazılı açıklama yaptı. PAJK'lı 

tutuklular, olayı araştırdıklarını belirterek iddiaları doğruladı. (10.05.2012/DĠHA) 
 

*Hakkari'nin Yüsekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi'nde 15 yaşındaki A.M., dün akşam saat 

21.00'da kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleriyle olay yerine gelen 

mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Genç kadın başından aldığı kurşunla yaşamını yitirdi. 

Yaşanan silahlı saldırıdan sonra bölgeye gelen polisler ise, mahalle aralarında uzun süre 

operasyon düzenledi. (14.05.2012/DĠHA) 

 

*19.05.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.E., Ģu beyanlarda bulundu: “Ben İnönü 

İlköğretim okulunda Veri Hazırlama ve İşletmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuza 

geçici görevle gelen A.T., kısa bir süre müdür yardımcılığı olarak görev yaptığı dönemde 

öğrencilere aynı zamanda öğrenci velilerine de şiddet uygulamaktadır. Bundan dolayı 

okulumuza çok sayıda veli gelerek şikâyette bulunuyorlar. Bu şahıs okulda bulunan diğer 

idareciler ve öğretmenlerle de sorun yaşamaktadır. Ancak bu olayın daha fazla yaşanmaması 

için kimse onunla muhatap olmuyor. 15.05.2012 tarihinde okulda bana ayrılan odada 

çalıştığım esnada ismini verdiğim bu şahsın izin istemeden odama girerek, çalıştığım 

bilgisayara benim üzerimden uzanarak flaş belleğini taktı. Bende bir saniye kalkayım siz 

sonra çalışın, dedim ve bilgisayar başından kalkıp hizmetli odasına geçtim. Ders zili çalınca 

bende odama geçtim. Odama geçtikten sonra çok ani bir şekilde iki idareci gelip neden müzik 

çalıyorsun diye bana söylendiler. Bende müzik çalmadığımı söylediğim halde bana inanmayıp 

bilgisayarımı kontrol ettiler. O sırada ismini verdiğim şahıs odaya gelerek kendisinin 

yaptığını itiraf etti. Bende keşke bana bilgim olsaydı bana söyleseydiniz deyince o da 

bilgisayar benim babamın malı diye çıkıştı. Bende adamı bildiğim için sesimi çıkarmadım. 

Daha sonra bankaya gitmek üzere okuldan dışarı çıkarken müdür yardımcısının benden 

bahsettiğini duydum. Neden benim hakkımda konuşuyorsunuz deyince A.T., kolumdan sıkıca 

tutmaya başladı. Bunun etkisiyle bayıldım ve ne kadar yerde kaldığımı hatırlayamıyorum. 

Kendime geldiğim zaman yanımda kimse yoktu. Bir arkadaşımla birlikte devlet hastanesine 

gittim ve darp raporu aldım. Hastanede bulunan polisler de olayı öğrendiler. Beni Yenişehir 

karakoluna götürdüler ve onlara bana bunu yapan kişiden şikâyetçi olduğumu söyledim. Bu 

konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĠHD Diyarbakır ġubesi)        

 

*Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi‟nde dün gece akraba iki aile arasında maydana 

geldi. İddiaya göre eşi tarafından dövülen L.G.‟nin evine gelen kız kardeşi Cemile G. ve 

yakınları, burada kayınvalide Ş.G. ve yakınları ile tartıştı. İki kadın grubu arasındaki tartışma 

bir süre sonra sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Cemile G. vücuduna 

isabet eden bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Diyarbakır Devlet Hastanesi‟ne 

kaldırılan Cemile G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis 

kavgada bıçak kullandığını belirlediği Ş.G. ile 30 yaşındaki İ.G.‟yi gözaltına alındı. 

(23.05.2012/KentHaber) 
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*Erzurum'da üniversite öğrencisi İ. C., terk ettiği eski erkek arkadaşı tarafından 'konuşalım' 

bahanesi ile götürüldüğü evde tecavüze uğradı. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu'nda 2. sınıf öğrencisi olan İ.C., Emre Ö. ile birkaç ay süren flört ilişkisi yaşadı 

ve daha sonra ayrıldı. Yurtta kalan eski kız arkadaşının karşısına çıkıp son kez konuşma 

bahanesi ile kandıran Emre Ö., İ.C.'ye nişanlı olmadığını söyleyerek ikna etmeye çalıştı. 

İ.C.'yi daha rahat konuşup barışma bahanesi ile bir eve götüren Emre Ö., genç kızın iddiasına 

göre evin kapısını içeriden kilitleyerek şiddet uygulayıp tecavüz etti. Emre Ö., genç kıza olayı 

polise bildirmesi halinde durumu ailesine söyleyeceği tehdidinde bulunup evden ayrıldı. 

Tecavüze uğradığını iddia eden İ.C., olayı polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 

Ahlak Büro ekipleri tarafından yakalanan Emre Ö., Emniyetteki ifadesinde tecavüz yalanlayıp 

İ.C.'nin de isteği doğrultusunda ilişkiye girdiklerini iddia etti. Emre Ö., çıkarıldığı mahkemece 

"cinsel saldırı, darp ve tehdit' suçlarından tutuklandı. İ.C.'nin alınan sağlık raporunda ise 

tecavüze uğradığı ve vücudunda darp izleri olduğu belirlendi. (28.05.2012/KentHaber) 

 

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde deprem sonrası kampus içinde hem onarım hem de yeni 

binaların yapımıyla öğrencilerin sık sık taciz edildiği iddia ediliyor. Öğrenci yurtlarının hasar 

görmesi üzerine kurulan konteynırların tam karşısında bulunan inşaattaki işçilerin gece 

kampüste kalması da, taciz vakalarını arttırdığı belirtiliyor. Üniversitede sürekli sözlü tacize 

maruz kalan kadın öğrenciler ise, üniversite yönetiminden sürekli tehdit aldıklarını belirterek, 

konu hakkında bilgi vermekten kaçındı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın öğrenci, 

üniversite yönetiminin cemaatçi olduğu için bu sorunları yaşadıklarını söyledi. Özellikle 

deprem sonrası bilinçli olarak kampusun güvenliksiz bırakıldığını belirten öğrenci, "Aylarca 

biz burada güvenliksiz yaşadık. Amaç güvenlik olmazsa bunları yaşarsınız deyip bizi kapana 

kıstırmak" dedi. Deprem sonrası kadın ve erkek öğrencilerin konteynırlarda kaldığını ve 

Nisan ayının ilk haftasında bir gece elektriklerin gittiğini ve bir kadın öğrencinin bağırma sesi 

geldiğini söyleyen öğrenci, "Biz o gece ne olduğunu anlayamadık. Sabah olduğunda bir kadın 

öğrencinin üniversitedeki görevlilerin tecavüzüne uğradığını öğrendik. Biz o kadın öğrenciye 

ulaşmaya çalıştık ama ulaşmadık. Üniversite olayın üzerini kapattı. Biz kadın öğrenciye 

ulaşamadığımız için konuyla ilgili bir şey yapamadık" dedi. Deprem sonrası kadın 

öğrencilerin sivil araçlarda ve inşaat işçileri tarafından sürekli taciz edildiğini anlatan öğrenci, 

"En son 8 Mayıs tarihinde öğlen saatlerinde bir kadın öğrenci banyo yaptığı bir sırada banyo 

duvarındaki bir delikten birinin kendisine baktığını fark etti. Kamera kayıtlarından da bunun 

inşaatta çalışan bir işçi olduğu ortaya çıktı. Bizler olayı duyunca bir sürü kadın öğrenciyle 

beraber eylem yapma kararı aldık. Ama yönetim 'elimizde görüntüleriniz olabilir, rezil 

olursunuz' dediği için kimse eylem yapmaya cesaret edemedi. Olay o şekilde kapandı. Sonra o 

öğrenci başka kampüse geçti" dedi. En son yaşanan olayla kampüste güvenliğin artırıldığını 

söyleyen öğrenci, "Kadınlar öğrenciler burada kapana kısılmak isteniyor. Daha önce güvenlik 

yoktu bu tür olaylar yaşandı bahane edilerek bizi kapana kıstıracaklar" dedi. Yaşananlarla 

ilgili rektörlükle görüşmeye gittiklerini belirten öğrenci, "Biz rektörlükle gerekli önlemlerin 

alınması için görüştük. Rektörlük bize, 'ne yapalım kızlar yapıyor. Kızlar açık giyinmezse 

bunlar olmaz' dedi. Biz bu sözlerden sonra hiç bir şey yapamadık" dedi. Konuyla ilgili kadın 

öğrenciler olarak imza topladıklarını ve defalarca rektörlüğe dilekçeler gönderdiğini söyleyen 

öğrenci, şuana kadar rektörlükten hiçbir cevap alamadıklarını söyledi. (29.05.2012/DĠHA) 

 

*Şırnak'ın Cizre (Cizir) İlçesi'nde 30 Nisan günü hastaneye gitmek için evinden çıkan evli ve 

5 çocuk annesi H.Ö.'nün dolmuş durağından bir araçla kaçırıldığı ve 5 kişi tarafından 

tecavüze uğradığı iddia edildi. İntihar etmek için bir kutu ilaç içen kadının yaşadıkları 

hastaneye götürülünce anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının başından geçenleri 

eşine ve doktorlara anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili tecavüz mağduru kadının 5 Mayıs'ta 
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verdiği bilgiler doğrultusunda E.G. ve F.G. isimli sanıklar gözaltına alındı. Tecavüz mağduru 

H.Ö. tarafından teşhis edilen ve hastanenin kamera kayıtlarında da tespit edilen E.G. ve F.G. 

isimli sanıklar tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak sanıklar mahkeme 

tarafından serbest bırakıldı. Savcının sanıkların serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine 5 

sanık hakkında tekrar tutuklanma kararı çıkarıldı. Olayla ilgili A.Ö. ve S.G. isimli iki zanlı 12 

Mayıs'ta "Tecavüz, hürriyetten yoksun bırakma, cebir ve tehdit" suçlamalarıyla Cizre Sulh 

Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, E.G., F.G. ve T.G. isimli sanıklar ise 

aranıyor.Yaşadığı travmanın etkisi altında olduğu gözlemlenen H.Ö., şehir içi dolmuş 

durağında beklerken E.G. tarafından kullanılan arabaya zorla bindirildiğini belirterek, aracın 

camlarının perdeyle kapatılmış olması nedeniyle sesini duyuramadığını belirtti. İlçenin 

dışında kendisine E.G. tarafından tecavüz edildiğini belirten H.Ö., ardından aynı alana 4 

kişinin daha geldiğini ve bu kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ifade ederek, 

"Arabadan inen 4 kişi 'biz polisiz' deyince kurtulduğumu düşündüğüm için çok sevindim. 

'Beni kurtarın' dedim ama beni dinlemeyerek bana hakaretler yağdırmaya başladılar" dedi. 

Sonrasında 4 kişinin kendisini fuhuş yapmakla suçladığını ve ailesine fuhuş yaptığını anlatma 

tehdidinde bulunduğunu söyleyen H.Ö. o dört kişinin de kendisine tecavüz ettiğini belirtti. 

H.Ö., "Beni tehdit etmeye başladılar. Bizler polisiz seni öldürürüz kimse de duymaz. Bizimle 

beraber olmak zorundasın yoksa kocanı arar senin buralarda fuhuş yaptığını söyleriz. Sürekli 

ağlayarak yalvardım beni bıraksınlar diye. Sonra arabada bana saldırdılar. Beni önce 

tekmelediler sonra kafamı aracın demirlerine vurdular. Sürekli beni öldürmekle tehdit ettiler. 

Sonra tecavüz ettiler" dedi. (30.05.2012/DĠHA) 

 

*Silopi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün saat 22.00 sıralarında aşırı titreme ve terleme 

şikâyetiyle getirilen Emin Yavşin'in yakınları, serviste görevli hemşire Pınar Çevik'i darp etti. 

Yaşanan olaya ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Silopi Devlet 

Hastanesi Acil Servis kapısında basın açıklaması yaparak olayı protesto etti. Tartaklanan 

hemşire Çevik, 3 günlük "İş göremez" raporu alırken, saldırganlardan şikâyetçi oldu. 

(30.05.2012/DĠHA) 
 

 

*Elazığ‟da, Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan Elazığ Valiliği Sosyal Yardımlaşma 

Vakfı'na ait yöresel yemeklerin yapıldığı bulunan Türkan Barış, yemek yediği sırada, içeri 

giren bir erkek masasına oturdu. Bir süre sonra kimliği henüz belirlemeyen kişi, belinden 

tabancayı çıkarıp, genç kadının başına bir el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Kanlar 

içinde yere yığılan Türkan Barış, çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Barış, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

(14.06.2012/DHA/Mynet.com/Takvim.com.tr) 

 

*Erzurum‟da bir süre önce Pamuk Evlerde oturan genç bir kıza gönlünü kaptıran Haydar 

Yıldız, onu zorla kaçırdı. Yıldız'ı sevmediği için elinden kurtulan genç kız baba evine döndü. 

Songül isimli genç kızı çok sevdiği için akrabaları olan Bişar Cavdar (43) ile Hürriyet 

Çavdar‟la (40)  birlikte kaçırdığı kızı ailesinden istemek için evlerine gitti. Kızın evde 

olmadığını Tekman'a gittiğini öğrenen Yıldız, genç kızın evden kaçmasına yardımcı olduğunu 

düşündüğü akrabaları Bişar Cavdar ile Hürriyet Çavdar‟ı af tüfeği ile vurdu. Akrabalarını 

öldüren Haydar Yıldız, daha sonra av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar etti. Olay yerinde 

inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 3 kişinin cesedi otopsi için Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (29.06.2012/DHA/Haberturk.com/ 

Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr) 
 

http://www.haberturk.com/etiket/intihar
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*Erzurum‟da,  Atatürk Üniversitesi‟nde öğrenimini sürdüren ikinci sınıf öğrencisi olan A.K. 

(24) arkadaşları ile buluştu. Lüks marka otomobile binerek arkadaşları önce Nato yoluna 

giderek burada alkol aldı. Daha sonra, A.K.‟nin Evrenpaşa Mahallesi'ndeki bekar evine giden 

A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. evde alkol alarak eğlendi. Gece yarısına kadar devam eden 

alkol aleminden sonra A.K.‟ye giden A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. tecavüz etti. Sabah 

uyandığında polise sığınarak ifade veren A.K., ”Arkadaşlarımla birlikte alkol aldık, alkolün 

etkisi ile direnemedim, tecavüz edenlerden şikayetçiyim” dedi. Ahlak Büro Amirliği‟nde 

sorguları tamamlanan ikisi esnaf 5 kişi Cumhuriyet Savcısı‟nın tutuklama talebi ile Nöbetçi 

Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. suçlamaları kabul 

etmediler. Tutuklanan sanıklardan T.O., ”Benim sürekli görüştüğüm arkadaşım, birlikte 

toplandık alkol aldık. Yurt saati geç olduğu için arkadaşımızın bekar evine gittik. Burada 

eğlendik. Kız arkadaşımıza baskı ve tehditle saldırmadık. İlişkiye gönül rızasıyla girdik. 

Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.Cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh 

Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan A.K., T.O., K.Ç., A.İ. ve Y.Y. TCK‟nin 102-2 maddesi 

kapsamında kişinin ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde zincirleme şekilde „cinsel saldırı‟ 

suçundan tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevi'ne kondu. (03.07.2012/Sabah.com.tr/ 

Haberturk.com/Mynet.com) 

*07.07.2012 tarihinde Ģubemize baĢvuran S.K. Ģu beyanlarda bulundu: “Nisan ayında 

erkek arkadaşım olan Astsubay R.G.’nin zorlamasıyla evine gittim. Evde bana cinsel tacizde 

bulundu. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp, zorla ilişkiye girmek istedi. Ancak ben istemediğim 

için bağırdım, ağladım bütün bunlara rağmen zorla yapmaya çalıştı. Göğüslerimi çıkardı ve 

kendi üzerindeki elbiseleri çıkardı. Elimi tutup zorla cinsel organına götürüp kendini 

rahatlatıp elime boşaldı. Bana evlilik vaat etti. Şikâyetçi olmamam için beni kandırdı. 

Korktuğum için daha önce şikâyetçi olamadım. Aynı gün evde olan R.G.’in erkek arkadaşı 

Ü.G. ve R. isimli kişide evde olup biteni gördü. Ben o olaydan sonra intihar etmeye kalkıştım. 

Psikolojim bozuldu. Bana yaptığı tacizden sonra vücudumda morluklar oluştu. Ailemin olayı 

duymaması için sağlık raporu çıkaramadım. Ailemin duymasını istemiyorum. Ailem duyarsa 

beni öldürürler. Bana yapılan bu taciz olayını kabul etmem imkânsızdır. Bana bütün bunları 

reva gören şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 

ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi) 

 

*Şanlıurfa'da, uzman doktor Şadiye Yolcu, dışarıda beklemesi için uyarıda bulunduğu hasta 

yakını tarafından darp edildi. Yolcu'ya 5 gün iş göremez raporu verilirken, saldırgan ise 

serbest kaldı. Doktora saldırı haberinin merkezi bu kez Şanlıurfa... Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Acil Servisi'nde görevli uzman doktor Sadiye Yolcu, dışarıda beklemesi için 

uyardığı bir hasta yakını tarafından darp edildi. Kadın doktor, rapor alarak izne ayrılırken, 

şikâyetçi olduğu saldırgan ise serbest bırakıldı. (16.07.2012/KentHaber) 

 

*Kahramanmaraş'ta 14 Temmuz günü bir imam, eski kuran kursu öğrencisi olan genç kadını 

taciz ettiği için gözaltına alındı. Tarihi Taş Mescidi‟nin imamı M.V iddiaya göre geçmiş 

yıllarda Kuran kursuna gelen öğrencisi 19 yaşındaki R.K. ile karşılaştı. Öğrencisinin elini 

öpmesinin ardından o da genç kadını  dudağından öpünce karakolluk oldu. R.K. ifadesinde 

şöyle dedi: “Taş Mescidi‟nin önünden geçerken hocamı gördüm. Bana Kuran öğrettiği için 

selam verdim. Elini öptüm. İmam da beni „hoşgeldin kızım‟ diyerek yanağımdan öptü. Daha 

sonra da dudaklarımdan öptü. „Ne yapıyorsun hocam‟ deyince „O ağzından Kuran okuduğun 

için öptüm‟ dedi. Yanımdaki görümcem çıkışınca ona da „O benim çocuğum. Ben büyüttüm. 

Öperim ben‟ dedi. Olaya tanık olan R.K.‟nın eşinin kız kardeşi de G.K. (16) da şoke 

olduklarını belirterek, “Yengemi dudaklarından öpünce müdahale ettim. Bana onu, Kuran 

http://yurthaber.mynet.com/etiket/cumhuriyet-savc%C4%B1s%C4%B1-haberleri/1821
http://yurthaber.mynet.com/etiket/tutuklama-haberleri/1555
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okuduğu için dudaklarından öptüğünü söyledi. Polisi aradım. O sırada yanıma gelip „beni 

yanlış anladınız size dondurma ısmarlayayım. Bu konuyu kapatalım‟ dedi. Ben de kabul 

etmedim” dedi. Gözaltına alınan imam M.V.  çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere 

serbest bırakıldı. (16.07.2012/Milliyet) 
 

*Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü‟nde görevli polis memuru 

Ekrem Ö., yolda kız arkadaşı Merve E.‟yi Mustafa G. ile yürürken gördü. Bunun üzerine 

yanlarına giden Ekrem Ö., Merve E. ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada polis memuru 

Ekrem Ö., belinden çıkardığı beylik tabancası ile Merve E. ve Mustafa G.‟yi kovalamaya 

başladı. Ekrem Ö., kaçmaya çalışan Mustafa G.‟yi ayağından vurup yaraladıktan sonra Merve 

E.‟yi yere diz çöktürüp ensesinden vurarak öldürdü. Ekrem Ö., daha sonra tabancayı kafasına 

dayayıp intihar etti. Merve E. ve polis memuru Ekrek Ö. hayatını kaybederken, ayağından 

yaralanan Mustafa G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.(21.09.2012/KentHaber) 

 

*Diyarbakır merkez Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde bulunan Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü'ne bağlı pasaport büronun karşı kaldırımında annesiyle birlikte yürüyen genç 

kadına bir erkek sözlü tacizde bulunup tehdit etti. Karşı kaldırımda bulunan polisin 

gözetiminde yaklaşık 10 dakika boyunca tehditler savurup genç kadını taciz eden genç, 

polislerin kadının yanına gelmesiyle uzaklaştı. (21.09.2012/DĠHA/Diyarbakiryenigun.com) 

 

*Malatya‟da, psikolojik tedavi gören üniversiteli öğrenci, komşusunun evine kurşun 

yağdırarak 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı. Olay, merkez Tecde Mahallesi Yeşilyurt 

Caddesi Göl mevkiindeki 10. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir üniversitede öğrenci 

olduğu bildirilen ve psikolojik tedavi gören M.T.Ö. (25), bilinmeyen bir sebepten dolayı yan 

komşuları Akbulut ailesinin evine tabancayla saldırdı. Saldırıda evin yaşlı kadını Ayşe 

Akbulut (85) olay yerinde ölürken, gelini Hayat Akbulut ile torunu Burak Akbulut ise ağır 

yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü'ne 

kaldırılırken, ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, durumlarının ağır olması nedeniyle Turgut 

Özal Tıp Merkezi‟ne sevk edildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 

M.T.Ö.'yü olay yerinden 200 metre uzaklıkta elinde silahla birlikte yürürken yakalayıp 

gözaltına aldı. (25.09.2012/KentHaber) 

 

*DİYARBAKIR Çocuk Hastalıkları Hastanesi‟nde görevli kadın doktor R.B., girdiği 

tuvalette 18 yaşındaki A.T. tarafından sıkıştırıldı. Doktorun ağzını kapatarak cinsel tacizde 

bulunmak isteyen genç, bağrışmalar üzerine hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz 

hale getirilip polise teslim edildi. (26.09.2012/KentHaber) 
 

*Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren kişi, pompalı tüfekle ağabeyi ve yengesini öldürdükten 

sonra intihar etti. Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan M.A. 

(26), gece kavga ettiği ağabeyi O.A. (32) ile araya giren ve hamile olduğu belirtilen yengesi 

M.A'ya (32) pompalı tüfekle ateş etti. M.A, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır 

yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (02.10.2012/KentHaber) 

 

*Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan anne ve 1,5 yaşındaki kızı ağır yaralandı. 

Melekbaba Mahallesi'nde yaşayan Leyla Kalkan (32), kucağında 1,5 yaşındaki kızı Melisa ile 

akraba ziyaretine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T'nin silahlı saldırısına 

uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan anne ve kızı, yurttaşların bilgi 

vermesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
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Başına saçma isabet eden 1,5 yaşındaki Melisa, buradaki müdahalenin ardından İnönü 

Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Melisa'nın yoğun bakıma alındığı 

belirtildi. Olayın ardından araçla kaçan zanlı M.T. ile yanındaki A.T'nin yakalanması için 

çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin gidebileceği güzergahlarda tedbir aldı. 

(26.10.2012/KentHaber) 

 

 

KADIN ĠNTĠHARLARI 

*Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere  Beldesi'ne bağlı Yılmaz (Mori) Köyü'nde 

oturan Ayşe Aybar (22), dün akşam saatlerinde intihar ettiği iddiasıyla ağır yaralı olarak 

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne isabet eden iki kurşunla yaralanan Aybar, 

hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre, Aybar'ın 

istemediği biri ile evlendirilmek istenmesinden dolayı intihara kalkıştığı belirtildi. 

(05.01.2012/DİHA) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Büyük Ağrı Mahallesi'nde oturan İpek Bozboğa (18) 

evlerinin bahçesindeki kömürlükte intihar etti. Kardeşi tarafından fark edilen İpek 

Bozboğa'nın kablo ile intihar ettiği belirtilirken, olay yerine çağrılan polis ve savcı inceleme 

yaptı. İpek'in 6 ay önce T.T isimli bir kişi ile nişanlandığı ve sürekli sorun yaşadığı iddia 

ediliyor. İpek'in cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

(31.01.2012/DİHA) 

 

*Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bir bacağı protez olan 55 yaşındaki Ramazan Aslan ile 15 

yaşındaki kızı D.A'yla birlikte Midyat Devlet Hastanesi'ne gitti. Yüzde 46 iş göremez raporu 

olan baba Aslan, tekerlekli sandalye almak için "üçlü heyet" raporu için başvuru yaptı. Aslan'ı 

sağlık kontrolüne tabi tutan heyet, sağlık durumun iyi olduğu ve yürüyebilecek durumda 

olduğu yönünde görüş belirterek, rapor talebini reddetti. Bu duruma tepkisini gösteren 

Aslan'ın 15 yaşındaki kızı D.A., 3 katlı hastanenin çatısına çıkarak, herkesin bakışları içinde 

kendini boşluğa bıraktı. Hastane görevlileri tarafından açılan battaniyenin içine düşen D.A., 

hastanenin acil servisine kardırıldı. Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin 

ardında D.A., Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan D.A.'nın 

hayati tehlikesi bulunmadığı, ancak bir süre hastanede tedavi göreceği belirtildi. 

(07.02.2011/DĠHA/Milliyet.com.tr/DHA/Gazete5.com) 
 

*Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Şentepe Mahallesi'nde ikamet eden ve 18 aylık evli 6 

aylık anne olan Leyla Demir adlı kadının, dün akşam 19.30 sıralarında evde bulunan ateşli 

silah ile intihar ettiği iddia edildi. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (28.02.2011/DĠHA/ 

Haberdiyarbakir.com/Ġlkehaberajansi.com.tr/Ozgur-gundem.com/Diyarbakirsoz.com) 
 

*Patnos'ta psikolojik sorunları olan ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mensure İ.'nin, 

hastanenin camından atlayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan 

kadın ambulansla Van'a sevk edilirken, kadının yolda kalbinin durması nedeniyle Muradiye 

Devlet Hastanesi'ne yönlendirildiği kaydedildi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayan Mensure İ.'nin cenazesi Patnos'a geri getirildi. 

(11.03.2012/DĠHA/Posta.com.tr) 

 

*Alınan bilgiye göre olay dün gece geç saatlerde Urfa‟da Esentepe Mahallesi'nde meydana 

geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen İslim Yılmaz, hava almak için 

çıktığı 5'inci kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı 
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çıkanlar tarafından fark edilen 4 çocuk annesi İslim Yılmaz, ağır yaralı olarak ambulansla 

hastaneye kaldırıldı. İslim Yılmaz, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

(11.03.2012/ANF) 
 

*Kars'ın Halitpaşa Mahallesi'nde oturan İnci Tazegül (38) isimli kadının akşam saatlerinde 

doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar ettiği iddia edildi. Asılı halde yakınları tarafından 

bulunduğu öne sürülen ve öğretmen olduğu belirtilen Tazegül'ün cenazesi olay yerine gelen 

ekipler tarafından otopsi için Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme 

başlatıldığı öğrenilirken, Tazegül'ün psikolojik rahatsızlığının olduğu ve tedavi gördüğü iddia 

edildi. (22.03.2012/ANF) 

 

*Diyarbakır Bismil İlçesi'nde ikamet eden Nurhan Demir'in (23), Sanayi Mahallesi'nde 

bulunan evlerinde tavana astığı iple intihar ettiği ileri sürüldü. Ailesi tarafından fark edildiği 

belirtilen Demir'in cenazesi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri için 

cenazenin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nişanlı olduğu öğrenilen Demir'in 

intihar iddiasına ilişkin her hangi bir bilgiye ulaşılamadı. (09.04.2012/ANF/DĠHA/Ozgur-

gundem.com/ Yeniozgurpolitika.com) 
 

*Diyarbakır Bismil'e bağlı Başhan (Xanoserê) Köyü'nde ise, öğle saatlerinde Ayşe Altunç'un 

(23), koruculuktan emekli olan kayınbabasının keleşnikof silahı ile kafasına ateş ederek 

intihar ettiği ileri sürüldü. Altunç'un cenazesinin Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Cenazenin, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. 

(09.04.2012/ANF/DĠHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.com) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt'ta 3 gün önce Elif Aydın (17) isimli genç kadının ilaç içerek intihar 

ettiği iddia edildi. Odasında baygın halde bulunduğu öne sürülen Aydın'ın, Doğubayazıt 

Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. 3 gündür yoğun bakımda tutulan Aydın'ın sabah saatlerinde 

yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine Diyadin İlçesi'nde oturan Aydın'ın babası Abdurrahman 

Aydın, kızının lise öğrencisi olduğunu belirterek, 40 gün önce M.T., adlı kişi ile kaçarak 

evlendiğini söyledi. Kızının herhangi bir sorunun olmadığını belirten baba Aydın, "Kızım 

kendi halinde biriydi. Sevdiği biri ile kaçarak evlendi. Biz de buna karşı çıkmadık. Ancak bu 

sabah bize kızımın 3 gün önce intihar ettiği haberi geldi. 3 gündür kızım intihar etmiş ve bize 

kimse söylememiş" dedi. Kızının cenazesinin Erzurum'dan yola çıktığını belirten baba Aydın, 

M.T. ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.Aydın'ın cenazesinin Diyadin 

Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. (10.04.2012/DĠHA/Yeniozgurpolitika.com) 

 

*İsmi açıklanmayan erkek arkadaşı ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kalan ve 1,5 aylık 

hamile olduğu öğrenilen C.K. sevgilisi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu 

ihtihar etmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kayalıklara çıktı. Sık sık intihar 

vakalaranın yaşandığı kayalıkların uç kısmında bir genç kızın durduğunu görenler polise 

haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç kızın tepki göstermesi üzerine 

güçlükle yanına yaklaşabildi. Burada C.K. ile konuşmaya çalışan ekipler bir sürez sonra genç 

kızı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. (10.04.2012/DHA) 

 

*Ağrı Diyadin İlçesi'ne bağlı Tutak (Dutak) Köyü'nde Necibe Yenigün'ün (20) evde bulunan 

beylik tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından Diyadin Devlet Hastanesi'ne 

kaldırılan Yenigün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Yenigün'ün cenazesi, 

otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı 

belirtildi. (13.04.2012/DĠHA) 
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*Urfa'nın Paşabağı Mahallesi'nde B.A. adlı genç kadın, babasıyla girdiği tartışmanın ardından 

intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Tartışmanın ardından gece saat 05.00 sıralarında balkona 

çıkarak kendisini aşağı attığı iddia edilen genç kadın, ayakları üzerine düşerek ağır yaralandı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genç kadını, Şanlıurfa Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayaklarının kırıldığı saptanan B.A.'nın tedavisi sürüyor. 

(25.04.2012/DĠHA) 

 

*Siirt Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış caddesinde, ailesi ile yaşayan ve engelli olduğu 

öğrenilen 16 yaşındaki Ayşe Gül isimli genç  kız balkondan atlayarak intihar etti. Olay yerine 

çağrılan  ambulans ile Siirt Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Gül‟e yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (26.04.2012/Mynet.com/Haberler.com/Siirtte.net/ 

Siirtliler.net) 

 

*Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Yukarı Molla Ali Köyü'nün Doluçanak (Asi) Mezrası'nda 

ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Rojin Babat isimli genç kadının gece saatlerinde evin 

bitişiğindeki ahırda kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Olayı sabah saatlerinde fark eden 

aile fertleri, Çınar Belediyesi'ni arayarak ambulans istedi. Ambülansla genç kadının cenazesi 

Çınar Entegre Hastanesi'ne getirildi. Hastanede cenaze üzerinde yapılan incelemelerden sonra 

ölümün şüpheli olduğu gerekçesi ile otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. 

Çınar Entegre Hastanesi Pratisyen hekimlerinden Dr. Mehmet Emin Akçer, olay ile ilgili 

"Ölümünün intihar mı cinayet mi olduğunun belli olmadığı, şüpheli olması sebebiyle daha 

detaylı araştırma ve otopsinin yapılması için Diyarbakır Adli tıp Merkezine gönderdik'' dedi. 

(01.05.2012/DĠHA) 
 

*Bitlis‟in Hizan İlçesi'ne bağlı Kağışlı (Veras) Köyü'nde oturan ve 40 günlük bir çocuğu olan 

Leyla Özdemir evin tavanına asılı olarak bulundu. Kendisini asarak intihar ettiği iddia edilen 

Özdemir‟in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

(13.05.2012/DĠHA) 

 

*Bingöl'ün Genç İlçesi Tarlabaşı (Rotcan) Köyü'nde ikamet eden Halise Tezel (22) adlı 

kadının kendini av tüfeğiyle vurduğu iddia edildi. Dün yaşanan olayın ardından Tezel'in eşi 

Murat Tezel'in eşinin ailesini arayarak, "Kızınız kendisini vurdu" dediği öğrenildi. Olayın 

ardından ailesi tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Tezel, buradan Fırat 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan Tezel'in zarar gören 

bağırsakları ve dalağının bir bölümünün kesildiği öğrenildi. Olayın dün yaşandığını belirten 

Tezel'in ağabeyi Arif Gökçe, kardeşinin iki yıllık evli olduğunu belirtti. Kardeşinin iki yıllık 

evlilik süresi boyunca eşi Murat Tezel ile herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Gökçe, 

"Kardeşimin eşinin ailesi, bize kardeşimin kendisini vurduğunu söyledi. Ama olayın nasıl 

olduğunu bilmiyoruz. Biz kardeşimin canının derdinde olduğumuz için, olaya ilişkin detaylı 

araştırma yapamadık" dedi. Kardeşinin bir çocuğu olduğunu ve üç aylık hamile olduğunu 

belirten Gökçe, "Kardeşim karnından vurulduğu için bağırsakları ve dalağı zarar görmüş. 

Karnındaki bebek de ölmüş. Doktorlar, kardeşimin durumu biraz iyiye gittikten sonra, bebeği 

de alacaklarını söyledi" dedi. Tezel'in hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen Gökçe, şu ana kadar 

kardeşiyle görüşemedikleri için olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söyledi.Tezel'in eşi 

Murat Tezel ise hastanede polislerce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

(24.06.2012/DĠHA) 

 

*Ağrı‟nın Yolcupınar (Zeynel) Köyü'nde 19 yaşındaki Ceylan Yılmaz isimli kadının intihar 

ettiği iddia edildi. Babasının tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen Yılmaz‟ın cenazesi otopsi için 
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Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemenin ardından otopsi için Yılmaz'ın 

cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından 

alınan cenaze Yolcupınar Köyü‟nde toprağa verildi. Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma 

başlatıldı. (24.06.2012/DĠHA/Vanbulten.com) 
 

*Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlardan 24 yaşındaki E.K. isimli kadının 

01.07.2012 tarihinde cezaevinin 3. katından aşağı atladığı ileri sürüldü. Ağır yaralı olarak 

kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir 

haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden E.K.'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

(08.07.2012/DĠHA/Sabah.com.tr) 

 

*Urfa'da, eşinin ağabeyinin evinde misafir olan 25 yaşındaki Çiğdem Toprak, iddiaya göre 

akşam geç saatlerde beşinci kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Alınan 

bilgilere göre olay dün akşam Paşabağı Mahallesi 771'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahmut 

Toprak, eşi Çiğdem ile birlikte ağabeyinin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, saat 22.00 

sıralarında hava almak için balkona çıkan Çiğdem Toprak, 5'inci kattan atladı. Beton zemine 

düşen Çiğdem Toprak, olay yerinde yaşamını yitirdi. (06.08.2012/ANF) 

 

*Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Ortaklar (Bêsosin) Köyü'nde ikamet eden Ş.İ. (22) adlı 

kadının silahla karnından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Silah 

sesi üzerine odaya giren aile fertleri çocuklarını kanlar içinde görünce hemen Şemdinli Devlet 

Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ş.İ. Van'a sevk edildi. Ş.İ.'nin 

hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (07.08.2012/DĠHA) 

 

*Batman‟ın Beşiri ilçesine bağlı Danal köyünde ikamet eden 2 çocuk Annesi Fatma Gücün 

(25) Ramazan ayının son gününde iftarını açtıktan sonra ani bunalım sonucu eline geçirdiği av 

tüfeğini göğsüne dayanarak tetiği çekti. Çocuklarının önünde av tüfeği ile intihar eden genç 

kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. (19.08.2012/Batmanpostasigazetesi.com) 

 

*Elazığ‟ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde 20 yaşındaki N.Ç bilinmeyen bir nedenden dolayı 

kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgilere göre Arıcak İlçesi Bükardı beldesinde yeni 

evlendiği belirtilen N.Ç (20) sabah saatlerinde evinde asılı bulundu. Cumhuriyet savcılığının 

ilk incelemesinin ardından genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere, Elazığ Fırat 

Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı. (23.08.2012/Haberayrinti.com) 

 

*Muş‟un Bulanık İlçesi‟ne Bağlı Seçme (Niftik) Köyü'nün Saliha Mezrası'nda oturan 18 

yaşındaki Hilal Esener isimli genç kadının intihar ettiği iddia edildi. Evde bulunan av 

tüfeğiyle odaya kapanarak göğsüne isabet eden kurşunla intihar ettiği söylenen Esener yaralı 

olarak Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. (28.08.2012/DĠHA/ 

Ozgur-gundem.com) 

 

*Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Dumluca (Sêpnat) Köyü'nde ikamet eden Nura 

Bedirhanoğlu'nun, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

Yakınları tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne getirilen Bedirhanoğlu'nun cenazesi, otopsi 

yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (29.08.2012/DĠHA/Ozgur-

gundem.com) 

 

*Bitlis‟in Güroymak ilçe merkezinde yaşayan Merve Sevika adındaki genç kadının ailesiyle 

birlikte yaşadığı evde intihar ettiği öğrenildi. Sevika‟nın cansız bedeni odasında tavana asılı 

http://www.batmanpostasigazetesi.com/arama/besiri-13.html
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bir şekilde aile fertleri tarafında bulunduğu iddia edildi. Sevika‟nın cenazesi otopsi için Bitlis 

Devlet Hastanesi‟ne kaldırıldı. (29.08.2012/DĠHA/Ozgur-gundem.com) 

 

*Muş‟ta 29.082012 tarihinde Betül Özcan adındaki kadın gördüğü şiddet yüzünden kendisini 

asarak intihar ettiği iddia edildi. (ĠHD MuĢ ġubesi) 

 

*Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Örtülü (Ortıli) köyü nüfusuna kayıtlı Kader Tüteng. (16) 

adlı kadın, çobanlık için gittiği Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde evin bahçesinde bulunan ağaca 

kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren K.T.'nin cenazesi, 

otopsi yapılmak üzere Trabzon'a gönderildi. (08.10.2012/DĠHA) 

 

*Sivas‟ın Şarkışla İlçesi'nde 8 ay öce eşinden boşanarak ailesinin yanına dönerek kardeşleri 

ile birlikte yaşamaya başlayan Nazire Dinç, 10 Ekim 2012 tarihinde öğlen saatlerinde Kale 

Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evin çatı katısına çıkarak, çamaşır ipiyle kendini tavana 

astı. Yakınları tarafından çatı katında asılı halde bulunan Dinç için eve sağlık ekipleri ve polis 

çağırıldı. Yapılan incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir eşinden 

ayrılmanın moral bozukluğunu yaşayan kadının bu yüzden intihar ettiği sanılıyor. Olayla ilgili 

soruşturma başlatıldı. (10.10.2012/Haberturk.com/Bugun.com.tr/Aksamgazetesi.org) 

 

*Ağrı'ın Eleşkirt ilçesine bağlı Alagün köyünde oturan 9 yaşındaki Gökhan Bayram ile 

amcasının oğlu 7 yaşındaki Azat Bayram, 8 Ekim günü ortadan kaybolmuş, aileleri tüm 

aramalara rağmen bulunamayan çocukların, köyde yaşayan ve psikolojik tedavi gören H.Y. 

tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Öldürülen çocuklardan Gökhan Bayram'ın dayısı 

Mirza Yami'nin eşi olan 3 çocuk annesi H.Y.'nin eve çağırdığı çocukların ellerini ve 

ayaklarını naylon ipla bağlayıp boğduktan sonra foseptik çukuruna attığı ortaya çıkmıştı. 

Yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ağır depresyon ilaçları kullandığı belirlenen 

katil zanlısı kadın H.Y., sabah saatlerinde kaldığı koğuşta herkesin uyuduğu bir sırada kendini 

tavana astı. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

H.Y.'nin kalbinin bir kez durduğu, ancak tekrar çalıştırıldığı bildirildi. Erzurum'a sevk edilen 

H.Y.'nin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. (16.10.2012/KentHaber) 

 

*GAZİANTEP Üniversitesi İşletme Fakültesi 2‟nci sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Neriman 

Biçen, yurt odasında kalorifer borusuna bağladığı iple intihar etti. Olay, dün saat 18.00‟de 

Gaziantep Üniversitesi Kampusü‟ndeki Yurtkur Müdürlüğü‟ne ait yurtta meydana geldi. Yurt 

odasında banyoya giren Neriman Biçen‟in, uzun sure dışarı çıkmamasından şüphelenen oda 

arkadaşı içeriye girdiğinde cesediyle karşılaştı. Biçen‟in cesedi, olay yerine çağrılan polisin 

yaptığı inceleme ardından, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi‟ne götürüldü. 

Mardin‟in Derik İlçesi‟nden okumak için Gaziantep‟e gelen Biçen‟in, bir süredir psikolojik 

tedavi gördüğü belirtildi. (20.10.2012/KentHaber) 

 

*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Eşme (Salika) köyünde dul bir kişiyle zorla evlendirilmek 

istenen P.S adlı 17 yaşında genç bir kadının intihar ettiği iddia edildi. Daha önce ailesi 

tarafından dul bir kişiyle nişanlandırılan kadının evlenmek istemediği için nişanını geri 

çevirdiği daha sonrada ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenmesi üzerine genç kadının 

bundan yaklaşık bir ay önce, jandarmayı arayarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.  

Bunun üzerine savcılık tarafından sığınma evine gönderilen P.S.'nin daha sonra tutanak 

karşılığında ailesine teslim edildiği belirtildi. Sığınma evinden ayrılan genç kadının 30 Ekim 

akşamı köyde bulunan evlerinde intihar ettiği iddia edilirken, cenazenin ilk olarak Silvan 

Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi. 

(30.10.2012/DĠHA/Ozgur-gundem.com) 



ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 

2012 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET RAPORU 

 

 

KUġKULU KADIN ÖLÜMLERĠ 

*Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Naime Solmaz adlı 

kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu. Dün akşam öldürülmüş olduğu tahmin edilen ve 

yakınları tarafından bulunan kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ceylanpınar Devlet 

Hastanesi'ne kaldırıldı. 65 yaşındaki kadının vücudunda darp izleri olduğu öğrenilirken, 

kadının yakınları Ceylanpınar Devlet Hastanesi önünde toplanmaya başladı. 

(21.03.2012/DĠHA/Evrensel.net/Medya73.com) 

 

*Mardin‟in Kızıltepe İlçesi Sandıklı Köyü civarında GAP projesi kapsamında görevli 3 

kişinin, Sandıklı Köyü‟nde yaşayan Beşir Kurtuluş adlı yurttaşın mısır tarlasında inceleme 

yaparken bir kadın cesedine rastladıkları belirtildi. Kadın cesedinin bulunması üzerine 

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde 

bulundu. Cesedin Kızıltepe‟de yaşayan 30 yaşlarındaki Necla Yaprak adlı kadına ait olduğu 

belirtildi. Cesedin bulunduğu yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta av tüfeği fişeklerinin 

bulunduğu görülürken, olaya ilişkin soruşturma 

başlatıldı. (04.09.2012/DĠHA/Sabah.com.tr/Ġmc-tv.com/Zaman.com.tr) 

 

*Kızıltepe ilçesinde, 5. kattan düştüğü ileri sürülen kadın hayatını kaybetti. TOKİ Sitesi'nde 

yaşayan Derya Kaya (21), komşuları tarafından apartmanın önünde ölü bulundu. Kızıltepe 

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk 

edildi. Evli olan Kaya'nın, 5. kattan düştüğü öne sürüldü. (04.09.2012/KentHaber) 

 
 

*Batman Çayı'nda kimliği belirlenemeyen 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın 

cesedi bulundu. Hafta sonu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, 

çay kenarında cesede rastladı. Kadının vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu 

belirtilirken, cesed Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna 

götürüldü. (24.09.2012/DĠHA/Batmancagdas.com) 
 

 

NAMUS CĠNAYETLERĠ SONUCU 

*Çaldıran İlçesi'ne bağlı Dilekli (Dêr) Köyü'nde oturan bir çocuk annesi Ayşe Anay silahla 

öldürüldü. Başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Anay'ın 

cenazesi Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma aralarında Anay'ın 

eşinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaya tepki gösteren Anay'ın ailesi, olayın açık bir 

infaz olduğunu belirterek, olayın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. Aile, "Bize gece ilk 

olarak kızımızın kayıp olduğu söylendi. 3 saat geçtikten sonra biriyle kaçtığını ve ikisini 

taradıklarını Ayşe'nin öldürüldüğünü söylediler. Şimdi başka biriyle yakalandığını söylüyor. 

Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Biz görgü tanıklarıyla görüştük. Onların söylemi gibi 

değildir. Kızımızı evde dövmeye başlamışlar, bunun üzerine kızımız kendisini kurtarmak için 

başka bir eve sığınmak isterken infaz edilmiş" diye konuştu. Şu an hastanede savcıyı 

beklediklerini belirten aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. 

(11.02.2011/DĠHA/Hurriyet.com.tr/Yuksekovaguncel.com) 

 

 

 


