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2012 Yılının İlk Altı Aylık Verilerinde Önemli Noktalar Nelerdi? 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylem ve çalışmalarıyla kızların öldürülen 
ailelerle birlikte kadın cinayetlerine karşı mücadelesine devam ediyor. 2009 yılında Adalet 
Bakanlığı’nın açıkladığı 2002-2009 yılları arası kadın cinayetleri oranındaki %1400’lük artıştan 
sonra biz de bu alandaki verilerin kadın cinayetlerini toplumun ortak sorunu haline 
getireceğini fark ettik. Bunun üzerine 2008-2011 yılları arası verilere ulaşmak için Adalet 
Bakanlığı, dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi 
edinme kanununa dayanarak veriler istedik. Ancak devlerin tüm resmi kurumları elinde böyle 
bir veri olmadığını söyledi.  
 
Bu sorunu çözmek adına platformumuz nasıl bir odak haline geldiyse verileri araştırma 
konusunda da bu görevin bize düştüğünü bilerek tüm adli tıpçıları, hukukçuları ve basın 
emekçilerini daha sağlıklı veriler elde etmek adına bizimle birlikte çalışmaya, dayanışmaya 
çağırıyoruz. Ayrıca kadın cinayetlerinden birebir sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nı ve Adalet Bakanlığı’nı da göreve çağırıyoruz. Biliyoruz ki bu bakanlıklar kadın 
cinayetlerini kamusal bir sorun haline getirmenin önüne geçerek bu konunun çözümünde de 
irade koymak istemiyor.  
 
Platformumuz 2008-2011 yılının raporunu hazırladıktan sonra şimdi de 2012 yılının ilk altı 
aylık verilerindeki önemli noktaları açıklıyor: 

1) Ocak’ta 14, Şubat’ta 13, Mart’ta 12, Nisan’da 21, Mayıs’ta 17, Haziran’da 15 kadın 
arkadaşımızı kaybettik. 8 Mart’ta olumlu ve olumsuz yönleriyle çıkan yasanın gerçekten 
uygulanmaması sonucu Mart ayından Nisan ayına geçişte kadın cinayetlerinde iki kata yakın 
bir artış görüyoruz.  

2) Kadınların öldürülme sebeplerindeki en büyük oran olarak kendi hayatına dair karar verme 
yerini %53 oranıyla koruyor. Bunun dışında bir önceki raporda başka bir kadını ya da çocuğu 
korumak için öldürülme oranı hiç yokken bu oran şimdi %6. İnsanlığın ölmediği bu oranlarda 
açıkça görüyoruz, kadınlar başka kadınların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar.  

3) Kadınların öldürülme sebeplerinde yer alan başka yüksek bir oran ise ayrılma ve boşanma ile 
%28,5, kıskançlık ile %22 ve reddetme ile %8. 

4) 2008-2011 veriler raporunda kadınların %88’i tanıdıkları erkekler tarafından öldürülüyordu, bu 
oran şimdi %100’ü buldu. 

5) 2008-2011 veriler raporunda kocası ya da eski kocası tarafından öldürülen kadınların oranı 
%47, şimdi %69. Boşanmayı hukuk ve semavi dinler bile kabul ederken Türkiye’de yaşayan 
erkekler hala kabul etmiyor. 

6) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra aile meclisi kararıyla öldürülme oranı 
%50 artmıştı. Bu oran ciddiyetini koruyor: kadınların aile içinde katledilme oranı %54. 
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7) AKP hükümetinin çocuk gelinler yetiştiren 4+4+4 eğitim sistemiyle, kürtaj hakkına karşı 
açıklamaları ve sezaryenle ilgili yasal düzenlemeleriyle ürettiği kadın düşmanı politikaları 
sonucu Tuğba Genç, Mahmure Karakule, Şükran Tuğ’u kaybettik.(Bknz. Dosyanın sonundaki 
kadın cinayetleri raporu) 

8) Koruma talep eden kadınların %75’ine kâğıt üzerinde tedbir kararı çıkarıldı. Ancak bunlar 
gerçek koruma olmadığı için bu kadınlar öldürüldü. Platformun takip ettiği Dilber Keskin davası 
bu verilerdeki kadın arkadaşlarımızdan biridir. 

9) Sığınma evine yerleştirilen kadınların %37,5’u öldürüldü. 

10) 2011 yılında kriz ve işsizlik sebebiyle öldürülen kadınların sayısı kadar kadın arkadaşımızı 2012 
yılının ilk altı ayında kaybettik. 

11) Krizin karşımıza çıkardığı bir oran ise, öldürülen kadınların maddi durumları oluyor. En çok 
gelir düzeyi asgari ücretin altında olan ve orta-alt sınıftan olan kadınlar öldürülüyor, 2012 
yılının ilk altı ayında bu oran %31. Ancak şunun da farkında olalım ki öldürülen kadınlar her 
sınıftan, her yaşamdan, her ilden olabiliyor. Gelir düzeyi yüksek ve orta üst sınıftan kadınların 
öldürülme oranı % 12 ile diğer rapora göre % 2’lik bir artış gösteriyor.  

12) Kadınların işkence ile öldürülme oranında %100’lük bir artış oldu. Öldürülen kadınların %10’u 
çuvala konularak, denize atılarak ya da yakılarak bedenleri yok ediliyor. 

13) Kadınların %7,5’i boğularak, %33’ü kesici aletle, %37’si ise ateşli silahla öldürüldü. Geçtiğimiz 
yıl testere ile öldürülen Münevver Karabulut’un katiline ağır ceza verildikten sonra ise testere 
ile öldürülme vakası yaşanmadı. 

- Katiller birbirinden yöntem öğreniyorlar. Geçtiğimiz raporda kesici aletle öldürülen 
kadınların %4,5’uğu boğazından kesilerek öldürülmüşken bu oran şimdi %23’e çıktı.  

- Yine bıçaklanarak öldürülen kadınların %43’ünde 10 darbe üstünde iz tespit edildi. 

14) Öncelikle intihar, cinsel saldırı ve katile ne olduğu konusunda sağlıklı veri elde edemiyoruz. Bu 
konuda başka her durumda detaylıca inceleme yapan ve gerektiğinde açıklayan cinayet 
büronun kadın cinayetlerinde neden bir inceleme ve açıklama yapmadığını ise buradan 
emniyete bir kez daha soruyoruz. Örneğin ilk altı ayda öldürülen kadın arkadaşlarımızın 
19’unun kim tarafından öldürüldüğünü bilmiyoruz, yani onlar faili meçhul. 

15) İntihar ettiği söylenen kadınların %50’sine intihar süsü verilmiş. Platformun takip ettiği Gülay 
Yaşar davası da bunun örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

16) Katillerin %19’u iyi hal indiriminden yararlanmak için teslim oluyor.  

17) Platform önümüzdeki süreçte kadın katillerine ağır ceza verilmesini yasalaştıracak ve ailelerle 
örgütlenecek bir mücadele verecek. 
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2012 YILININ İLK ALTI AYINDA KADIN CİNAYETLERİ 
VERİLERİNİN DETAYLI RAPORU: 
Kadınlar 2012 yılının ilk altı ayında da öldürülmeye devam etti. Ocak’ta 14, Şubat’ta 13, Mart’ta 12, 
Nisan’da 21, Mayıs’ta 17, Haziran’da 15 kadın arkadaşımızı kaybettik. Bunun dışında bir kadın 
arkadaşımızın ne zaman öldürüldüğünü tespit edemedik. 

Öldürülen 93 kadın arkadaşlarımızın 29’u boşanma, ayrılma, reddetme ve kıskançlık gibi sebeplerle 
katledilirken 11’i kriz ve işsizliğin tetiklemesiyle, 8’i intihar ederek yada intihar süsü verilerek, 6’sı 
çocuğunu yada başka bir kadını korumak istediği için, 3’ü aile meclisi kararıyla, 2’si cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği sebebiyle, 2’si ise tecavüz sonrasında öldürüldü. 17 kadın arkadaşımızınsa neden 
öldürüldüğünü tespit edemedik. 

Kadınların kim tarafından öldürüldüğüne bakacak olursak 34 kadın arkadaşımız kocası yada eski 
kocası ve akrabaları, 12’si sevgilisi yada eski sevgilisi, 6’sı erkek kardeşi, başka 6 kadın arkadaşımız ise 
tanıdığı biri, 3 kadın oğlu, 2’si iş arkadaşı, başka 2 kadın torunu ve 2 kadın daha komşusu, 1 kadın 
babası, 1 kadın damadı ve 1 kadın daha kayınbiraderi tarafından katledildi. 19 kadın arkadaşımızın ise 
faili meçhul olduğunu görüyoruz. 

Kadınların ölüm şekillerine baktığımızda ise 34’ü ateşli silahla vurularak, 31’i bıçaklanarak, bu 34 
kadın arkadaşımızdan 7’si boğazından kesilerek, 13’ü ise 10 darbe üstünde bıçaklanarak, öldürülen 
kadın sayısının toplamından 25’i ise işkence edilerek öldürüldü. 5 kadının nasıl öldürüldüğünü ise 
tespit edemedik. 

Öldürülen kadınların 34’ünün maddi durumları bilinmezken, 29’u alt-gelire, 19’u orta gelire, 11’i ise 
üst gelire sahip olduğu görülüyor. 

Yine öldürülen kadın arkadaşlarımızın 9’unun koruma talep edip etmediğini bilemezken, 76’sının 
koruma talep etmediğini, 8’inin ise koruma talep ettiğini görüyoruz. 

Kadınların intihar edip etmediği, cinsel şiddete uğrayıp uğramadığı ve katile ne olduğuyla ilgili ise 
sağlıklı bir veri elde edemedik. 

KADINLAR NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR? 

Yayınladığımız geçen raporda öldürülen her iki kadından birinin kendi hayatına dair karar vermek 
istediği için katledildiği ortaya çıkmıştı.  

Kadınların ölüm nedeninde bu oran % 53 ile ciddiyeti koruyor. Ancak kadınlar sadece kendi 
hayatlarına dair karar verirken değil, aynı zamanda başka bir kadını korumak için ya da kendi 
çocuklarının hayatına dair karar vermek istedikleri için de öldürüyorlar ve bu oran % 6 olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Peki, önceki raporumuzda bu nokta veri olarak bile ele alınamazken, şimdi nasıl bu oranla karşımıza 
çıkıyor? Kadın cinayetlerinin gündemde olduğu bir süreçte kadınlar eskisine göre daha fazla 
dayanışıyorlar. Yine çocukları ile ilgili kararlarda da kendilerini eskisine göre daha fazla söz hakkı 
sahibi görüyorlar.  
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Kendi hayatlarına dair karar vermek isteyen kadınların % 28,5’i ayrılmak yahut boşanmak 
istedikleri için, % 22’si kıskançlık sebebiyle, % 8’i ise karşılarındaki erkeği reddettikleri için 
öldürüldüler. 

2012 yılınınn ilk altı ayını araştırdığımızda çarpıcı başka bir veri daha önümüze çıkıyor. İlk raporda 
kadınların % 88’i tanıdıkları, bildikleri, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülürken bu oran 
şimdi  %100’e çıkıyor. Yani kadınlar hep bildikleri erkekler tarafından öldürülüyorlar. 

DEVLETİN POLİTİKALARI KADIN CİNAYETLERİNE NASIL ETKİ EDİYOR? 

AKP’nin sağcı, muhafazakâr ve aileye dönük politikaları tüm hız sürerken kadınlar da çoğunlukla 
kocaları ya da eski kocaları tarafından öldürülmeye devam ediyor. Hukuk ve semavi dinler boşanmayı 
kabul ederken bu coğrafyadaki erkekler boşanmayı kabul etmemeyi sürdürüyor. Eski kocası ya da 
kocası tarafından öldürülen kadınların oranı 2008-2011 yıllarına göre % 47’den % 69’a artmış 
olarak karşımıza çıkıyor.  

Kadınların % 54’ü aile içinde katlediliyor. Kadının adı bakanlıktan tamamen silinip bakanlığın adı Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştikten sonra aile meclisi kararıyla öldürülme de % 47’lik bir 
artış olmuştu. 2012 yılının ilk altı ayında ise aile meclisi kararıyla 3 kadın daha öldürüldü ve artışta 
değişme olmadı. Aile meclisi kararıyla öldürülen 14 yaşındaki Arzu Özmen’in cesedi bulunmaması 
için golf sahasına gömüldü. 
 
Hükümet son dönemde özellikle sağlık alanındaki kadın düşmanı politikalar ortaya koydu; kadınların 
kürtaj hakkına müdahale etmeye çalıştı ve örgütlü kadınların ısrarlı mücadelesi sonucu geri adım 
atmak zorunda kaldı. Ardından yalnızca doktor ile hastanın birlikte karar vereceği tıbbi bir işlem olan 
sezaryeni, yasayla düzenlemeye çalıştı ve bunu yaparak bilim dışılık konusunda dünyada bir ilki 
gerçekleştirdi. Toplum elbette buna da tepki veriyor, verecektir ancak bu gibi açıklama ve 
düzenlemeler kadınların yaşam hakkına doğrudan ve hızla yansıyor. 31 Temmuz 2012 günü 
Zeytinburnu’ndaki Semiha Şakir Doğumevi’nde sezaryen olması gerekirken normal doğuma 
zorlanan 40 yaşındaki Şükran Tuğ hayatını kaybetti. 

Adana’da öldürülen 19 yaşındaki Tuğba Genç sevgilisi Tahsin Can Bulut tarafından elleriyle 
boğularak öldürüldü. Katil çıkarıldığı ilk duruşmada Tuğba Genç’in kürtaj olduğunu iddia ederek 
gerçekleştirdiği ölümü gerekçelendirdi. Yine 13 yaşında evlendirilen 19 yaşındaki Mahmure 
Karakule kocası Zülfikar Bakır tarafından saatlerce dövüldükten sonra 47 yerinden bıçaklanarak 
katledildi.  

AKP hükümetinin kız çocuklarının eğitim almaları gereken yaşta evlendirilmeleri sorununu çözmesi 
gerekirken, tam tersine 4 + 4 + 4 eğitim sistemini uygulamaya sokarak kız çocuklarının erkenden 
evlendirilmesinin ve yeni cinayetlerin önünü açıyor.  Hükümet bu anlamda Mahmure Karakule’nin 
ölümünden doğrudan sorumludur. 

KADINLAR KORUMA TALEBİNDEN VAZGEÇMİYOR 

Kadınlar kadın cinayetlerine karşı mücadelenin de yükselişiyle koruma talebinden vazgeçmiyorlar ve 
araştırmalarımıza göre bir kadın koruma sağlanmasını istediğinde birden fazla yol deniyor. Bu yolların 
arasında polis merkezlerine ve cumhuriyet savcılıklarına başvuran kadınlar olduğu gibi Aile 
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Mahkemeleri’ne başvurarak aile içi şiddet formu dolduran ya da aile içi şiddet acil yardım hattını 
kullanıp sonuç alamayanlar da var. Kadınların birçoğu ise yaşam haklarının korunması için 
doğrudan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ulaşıyor. 

Kadınları koruyacak yasaları tüm basıncımızla çıkarmış olmamıza ve mülki amirlere daha fazla yetki 
verilmesine rağmen devlet kadınlara gerçek koruma sağlamıyor. Devlet,  2012 yılının ilk altı ayında 
koruma talebiyle kendisine başvuran kadınların % 75’ine kağıt üzerinde tedbir kararı çıkarttı, ancak 
bu kadınlar koruma altındayken öldürüldü. Koruma talebi altında olup sığınma evine yerleştirilen 
kadınların ise % 37,5’i katledildi. Donanımlı ve yeterli sayıda sığınmaevleri talebimizin ne kadar 
yerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sığınmaevleri yeterli önlemler alınarak işletilseydi bu 
kadınlar ölmeyecekti.  

Konya’da takip ettiğimiz kadın cinayeti davası Dilber Keskin de yeni yasa çıktıktan sonra öldürüldü ve 
hem sığınmaevine yerleştirilmiş hem de defalarca koruma talep edip dava açmıştı. 

KRİZ VE KADIN CİNAYETLERİ 

Geçtiğimiz raporda krizin baş gösterdiği 2008 yılından 2010 yılına kadınların kriz ve işsizlik sebebiyle 
öldürülmesindeki artış oranı % 175 olduğunu görmüştük. İşte burada başka çarpıcı bir veri daha 
açığa çıkıyor: 2011 yılında kriz ve işsizlik sebebiyle öldürülen kadınların sayısı kadar kadın arkadaşımızı 
2012 yılının ilk altı ayında kaybettik.  

Krizin karşımıza çıkardığı başka bir oran ise, öldürülen kadınların maddi durumları oluyor. En çok 
gelir düzeyi asgari ücretin altında olan ve orta-alt sınıftan olan kadınlar öldürülüyor, 2012 yılının ilk 
altı ayında bu oran %31. Öldürülen kadınlar her sınıftan, her yaşamdan olabiliyorlar. Gelir düzeyi 
yüksek ve orta üst sınıftan kadınların öldürülme oranı % 12 ile diğer rapora göre % 2’lik bir artış 
gösteriyor.   

KADINLARI ÖLDÜRMEKLE KALMAYIP ÖLMÜŞ BEDENLERİ BİLE YOK ETTİLER! 

Para düzeni üzerine kurulu muhafazakâr ve sağcı bir iklimde hayatlarını sürdüren kadınlar 
öldürülürken çeşitli yöntemlere şahit oldular. Katillere ağır ceza verilmedikçe cinayeti işlemekten 
çekinmek şöyle dursun türlü türlü yöntemler geliştirdiler. İşte hukukun uygulanmadığı 
coğrafyamızda acı gerçekler: Geçtiğimiz dönemden bu yana işkence ile öldürülme oranındaki artış 
% 100 oldu. Günümüzde öldürülen kadınların % 27’si çeşitli işkence yöntemlerinden geçiyor. 

İşkencelerin başında gelen cinsel şiddet ve tecavüzü detaylıca araştırmaya çalıştıysak da Türkiye’deki 
adli tıp çalışmalarının eksikliğinden ve iletişim araçlarının bilgileri sağlıklı elde edememesinden dolayı 
gerçek sonuçlara ulaşamadık. Tecavüz ya da cinsel şiddet sonucu kendini korumak isterken 
öldürülen kadınların yanı sıra kadınların mahrem bölgesi olan kasıklarından ve göğsünden 
defalarca bıçaklanarak ya da silahla vurularak öldürülen kadınlara da sıkça rastladık.  

Bunun dışında karşılaştığımız işkence yöntemleri ise tüyler ürpertiyor. 2012 yılının ilk altı ayında 
kadınlar balta ile parçalanarak, ateşe verilerek, saatlerce dövülerek, balkondan aşağıya ya da 
denize atılarak, yarı canlı haldeyken toprağa gömülerek katlediler. Hükümet bilsin ki kadın 
cinayetlerine karşı durmayıp, muhafazakar ve kadın düşmanı fikirlerinizin zehrini topluma 
yaydığınız her an öldürülen kadınların bedenindeki eziyeti arttırıyorsunuz! Öyle ki erkekler artık 
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öldürmekle kalmıyor ölmüş bedenlerini bile ortadan kaldırıyorlar. Öldürülen kadınların % 10’u ya 
bir çuvala konularak denize atılıyor ya da bedenleri yakılarak toprağa gömülüyor. 

Öldürülen kadınların % 7,5’u eşarp, ip, tel ya da kemerle boğularak katledildi. 

Öldürülen kadınların % 33’ü kesici aletle katledildi. Kesici aletle katledilen kadınların % 6’sı balta ile 
% 94’ü ise bıçakla katledildi. Testere ile katledilen Münevver Karabulut’un katiline ağır ceza 
verildikten sonra kadın katilleri testere kullanmadı. 

Erkeklerin kadınları öldürme yöntemleri arasında en sık rastlanan yöntemlerden biri olan bıçakla 
boğazdan kesme yer almaya devam etti ve bu oran  % 4,5’tan % 23’e sıçradı. Ayrıca erkekler 
karşısındaki kadının canını almakla yetinmedi ve % 43 oranında 10 kereden fazla bıçaklayarak katletti. 

Öldürülen kadınların % 37’si ateşli silahla vurularak katledildi. Erkekler kadınları en çok tabanca ile 
katlederken, av tüfeği, pompalı tüfek gibi avlanmada kullanılan ağır tüfekler de kullanıldı.  

KADINLAR İNTİHAR MI EDİYOR, İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLİYOR? 

2012 yılının ilk altı ayında sık sık “intihar” yazan haberlere rastladık. Bu haberleri incelediğimizde 
ise “intihar” ettiği söylenen kadınların ölümlerinde aydınlatılmamış noktalar ortaya çıktı. Bu 
kadınların birçoğu koruma talep eden kadınlardı. 18 Haziran 2012 günü Kocaeli’de “intihar” ettiği 
söylenen ve altı aylık hamile olan Gülgez Çiftçi ölmeden kısa bir süre önce polis imdatı arayarak 
başına geleceklerden eşi Kadir Çiftçi ve abisinin sorumlu olduğunu söylemişti. 

Bizler biliyoruz ki intihar eden kadınların da intihar sebepleri aslında ezilmelerine neden olan erkek 
egemen sistemin baskılarından kaynaklanıyor. 2012 yılının ilk altı ayında ölen kadınların % 9’unun 
resmi kayıtlara intihar diye geçtiğini görüyoruz. Ancak şu orana dikkat çekmek istiyoruz; 
araştırmalarımıza göre intihar ettiği söylenen kadınların % 50’sine “intihar” süsü verildiği bizzat 
yakınları tarafından dile getiriliyor, gerçeklerin aydınlatılması talep ediliyor.  Yaptırım 
uygulanmasından korkan erkekler,  kadınları “tasarlayarak” ve “planlayarak” katledip, dosyaların 
“intihar” olarak kapatılmasını sağlayabiliyorlar.  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak takip ettiğimiz Gülay Yaşar davasında, ailesi 
“intihar” olduğundan emin iken, sanığa ancak tehdit ve hakaret suçundan dava açılabilmişti.  Davada 
en üst sınır olan  6 yıl ceza aldırtmayı başardık. Gülay Yaşar’ın eski kocası Muhittin Özüçoşkun’un esas 
olarak cinayet suçundan da ağır ceza almasını da sağlayacağız. Gülay Yaşar’ın intihar etmediğini çok 
iyi biliyoruz. 

Yine Siirt’te takip ettiğimiz Esin Güneş davasında ise öğretmen kadın arkadaşımızın “kaza” kurbanı 
olarak uçurumdan düştüğü söyleniyor. Bilirkişi raporlarında bile bunun kaza değil cinayet olduğu 
söylenirken bizler de Esin Güneş’in kocası Güven Güneş ve ona yardım eden Beşir Üzüm’ün kadın 
arkadaşımızı katlettiğini çok iyi biliyoruz. Katillere ağır ceza aldırtacağız. 

KADINLARA ADALET, KATİLLERE MÜEBBET 

2012 yılının ilk altı ayını incelerken bir önceki veri raporumuzdan farklı olarak araştırdığımız bir başka 
nokta ise katillere ne olduğuydu. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, araştırmamızda sağlıklı veri 

http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net/


NOT: GRAFİKLER YÜZDE ORANI ÜZERİNDEN DEĞİL, ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SAYILARI ÜZERİNDEN 
HAZIRLANMIŞTIR  
 

www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net 
 

elde edemediğimiz başlıklardan biri intihar biri cinsel şiddet ve tecavüzken biri de katillerin 
sonunun ne olduğu oldu.  

Ulaştığımız kadın cinayetlerinin % 34’ünün katiline ne olduğuna dair hiçbir veri elde edemiyoruz. % 
7,5’u ile ilgili araştırılıyor denilerek ucu açık bırakılmış. % 9’u intihar etmeyi tercih ederken % 33’ü 
yakalanmış, ancak yakalandıktan sonra ne olduğuna dair yine bir veri alamıyoruz. Bununla birlikte 
katillerden %17’si tutuklu yargılanıyor. Ayrıca katillerin % 19’u iyi hal indiriminden yararlanmak için 
cinayeti itiraf ediyor ve teslim oluyor. 

3. Yargı Paketi’ni alale acele meclisten geçiren milletvekilleri Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun 9 Mart 2012 günü Adalet Bakanlığı’na teslim ettiği Türk Ceza Kanunu’ndaki katillere 
ağır ceza aldırtacak taleplerimizi gündeme dahi almadı. Bizler ailelerin kızlarının ölümleri ardındaki 
karanlığı aydınlatma talebini yükselteceğiz ve önümüzdeki dönemde kadın katillerine verilecek ağır 
cezanın yasalaşmasını sağlayacağız.  

Ceza Kanununda caydırıcı düzenleme yapılması, kız evlatlarını kaybeden ailelerin başlıca talebi. 
Onlar “biz yandık, başkası yanmasın” diyorlar, başkalarını düşünüyorlar. Tüm toplumun yaşam 
hakkından sorumlu olan devlet bu ailelerin sesine kulak vermelidir. Birincisi kadınların gerçekten 
korunması için gerekli önlemleri almalı, yeni koruma yasasının tam olarak uygulanmasını 
sağlamalıdır.  

Ölümü önleyemedi ise en azından adaleti sağlamalıdır. Nasıl ki geçmişte “töre saikiyle işlenen 
suçlar” için düzenleme yapıldı ise, “cinsiyet ve cinsel yönelim” saikiyle olan ölümlerde de benzer 
düzenleme yapmalı; bu suçlar iyi hal indirimi ve af kapsamı dışında tutulmalıdır.  

Cezai düzenleme ölümlerin önüne geçilmesinde tek başına yeterli olmasa da, çok önemlidir. Veri 
analizimizin açıkça gösterdiği gibi, Münevver Karabulut davasında üst sınırdan ceza verilmesi 
caydırıcı olmuş, o tarihten sonra testere ile işlenen cinayet olmamıştır.   

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ayşe Paşalı, Münevver Karabulur, Öznur Uluişden, Gülay 
Yaşar davalarında üst sınırdan ceza alınmasını nasıl sağladıysa, bu fiili sonuçların genel bir yasa 
olmasını da sağlayacaktır. Hiçbir kadın katili iyi hal indiriminden yararlanmayı aklından geçiremeyecek 
çünkü kadın cinayetlerinde hiçbir cezai indirimin uygulanmamasını sağlayacağız. Yine kadın cinayeti 
davalarına bu konuya tüm hayatını veren kadınlardan oluşan kadın örgütlerinin müdahil olmasını 
yasalaştıracağız ve tüm dava süreçlerini sağlıklı işleteceğiz. 

Son olarak şunu belirtmek gerekiyor; mücadele eden kadınları ve kızları öldürülen aileleri, sadece 
kadını düşünmekle suçlayan hükümet bilsin ki kadınların birçoğu ya hamileyken ya da çocukları 
gözlerinin önünde öldürülüyor. Kürtaj hakkı hakkında açıklamalar yapan Başbakan anne karnındaki 
bebeklerin birçok işkence yöntemiyle ölümünü sağlıyor. Bizler örgütlü ve mücadele eden kadınlar 
olarak ailelerle yürümeye devam ediyoruz ve kadınların yaşam hakkını koruyarak tüm topluma 
sahip çıkıyoruz. 

NOT: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak açıkladığımız veriler 2012 yılının Ocak 
ayından yine aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar olan zaman dilimi için geçerlidir. Bu veriler basından, 
sosyal paylaşım ağı ve internet sitelerinden ulaştığımız bilgiler ile ortaya çıkmıştır. Bizler biliyoruz ki 
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öldürülüp de basına, sosyal paylaşım sitelerine ve internet sitelerine yansımayan birçok kadın 
arkadaşımız var. 
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KADIN CİNAYETLERİ VERİLERİNİN GRAFİKLERİ İSE ŞÖYLE; 

GRAFİK 1: AYLARA GÖRE DAĞILIM 
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GRAFİK 2: ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN GELİR SEVİYELERİNE GÖRE DAĞILIM 
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2012 YILININ İLK ALTI AYINDA KADIN CİNAYETLERİ 
VERİLERİNİN DETAYLI RAPORU: 
Kadınlar 2012 yılının ilk altı ayında da öldürülmeye devam etti. Ocak’ta 14, Şubat’ta 13, Mart’ta 12, 
Nisan’da 21, Mayıs’ta 17, Haziran’da 15 kadın arkadaşımızı kaybettik. Bunun dışında bir kadın 
arkadaşımızın ne zaman öldürüldüğünü tespit edemedik. 

Öldürülen 93 kadın arkadaşlarımızın 29’u boşanma, ayrılma, reddetme ve kıskançlık gibi sebeplerle 
katledilirken 11’i kriz ve işsizliğin tetiklemesiyle, 8’i intihar ederek yada intihar süsü verilerek, 6’sı 
çocuğunu yada başka bir kadını korumak istediği için, 3’ü aile meclisi kararıyla, 2’si cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği sebebiyle, 2’si ise tecavüz sonrasında öldürüldü. 17 kadın arkadaşımızınsa neden 
öldürüldüğünü tespit edemedik. 

Kadınların kim tarafından öldürüldüğüne bakacak olursak 34 kadın arkadaşımız kocası yada eski 
kocası ve akrabaları, 12’si sevgilisi yada eski sevgilisi, 6’sı erkek kardeşi, başka 6 kadın arkadaşımız ise 
tanıdığı biri, 3 kadın oğlu, 2’si iş arkadaşı, başka 2 kadın torunu ve 2 kadın daha komşusu, 1 kadın 
babası, 1 kadın damadı ve 1 kadın daha kayınbiraderi tarafından katledildi. 19 kadın arkadaşımızın ise 
faili meçhul olduğunu görüyoruz. 

Kadınların ölüm şekillerine baktığımızda ise 34’ü ateşli silahla vurularak, 31’i bıçaklanarak, bu 34 
kadın arkadaşımızdan 7’si boğazından kesilerek, 13’ü ise 10 darbe üstünde bıçaklanarak, öldürülen 
kadın sayısının toplamından 25’i ise işkence edilerek öldürüldü. 5 kadının nasıl öldürüldüğünü ise 
tespit edemedik. 

Öldürülen kadınların 34’ünün maddi durumları bilinmezken, 29’u alt-gelire, 19’u orta gelire, 11’i ise 
üst gelire sahip olduğu görülüyor. 

Yine öldürülen kadın arkadaşlarımızın 9’unun koruma talep edip etmediğini bilemezken, 76’sının 
koruma talep etmediğini, 8’inin ise koruma talep ettiğini görüyoruz. 

Kadınların intihar edip etmediği, cinsel şiddete uğrayıp uğramadığı ve katile ne olduğuyla ilgili ise 
sağlıklı bir veri elde edemedik. 

KADINLAR NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR? 

Yayınladığımız geçen raporda öldürülen her iki kadından birinin kendi hayatına dair karar vermek 
istediği için katledildiği ortaya çıkmıştı.  

Kadınların ölüm nedeninde bu oran % 53 ile ciddiyeti koruyor. Ancak kadınlar sadece kendi 
hayatlarına dair karar verirken değil, aynı zamanda başka bir kadını korumak için ya da kendi 
çocuklarının hayatına dair karar vermek istedikleri için de öldürüyorlar ve bu oran % 6 olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Peki, önceki raporumuzda bu nokta veri olarak bile ele alınamazken, şimdi nasıl bu oranla karşımıza 
çıkıyor? Kadın cinayetlerinin gündemde olduğu bir süreçte kadınlar eskisine göre daha fazla 
dayanışıyorlar. Yine çocukları ile ilgili kararlarda da kendilerini eskisine göre daha fazla söz hakkı 
sahibi görüyorlar.  
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Kendi hayatlarına dair karar vermek isteyen kadınların % 28,5’i ayrılmak yahut boşanmak 
istedikleri için, % 22’si kıskançlık sebebiyle, % 8’i ise karşılarındaki erkeği reddettikleri için 
öldürüldüler. 

2012 yılınınn ilk altı ayını araştırdığımızda çarpıcı başka bir veri daha önümüze çıkıyor. İlk raporda 
kadınların % 88’i tanıdıkları, bildikleri, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülürken bu oran 
şimdi  %100’e çıkıyor. Yani kadınlar hep bildikleri erkekler tarafından öldürülüyorlar. 

DEVLETİN POLİTİKALARI KADIN CİNAYETLERİNE NASIL ETKİ EDİYOR? 

AKP’nin sağcı, muhafazakâr ve aileye dönük politikaları tüm hız sürerken kadınlar da çoğunlukla 
kocaları ya da eski kocaları tarafından öldürülmeye devam ediyor. Hukuk ve semavi dinler boşanmayı 
kabul ederken bu coğrafyadaki erkekler boşanmayı kabul etmemeyi sürdürüyor. Eski kocası ya da 
kocası tarafından öldürülen kadınların oranı 2008-2011 yıllarına göre % 47’den % 69’a artmış 
olarak karşımıza çıkıyor.  

Kadınların % 54’ü aile içinde katlediliyor. Kadının adı bakanlıktan tamamen silinip bakanlığın adı Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştikten sonra aile meclisi kararıyla öldürülme de % 47’lik bir 
artış olmuştu. 2012 yılının ilk altı ayında ise aile meclisi kararıyla 3 kadın daha öldürüldü ve artışta 
değişme olmadı. Aile meclisi kararıyla öldürülen 14 yaşındaki Arzu Özmen’in cesedi bulunmaması 
için golf sahasına gömüldü. 
 
Hükümet son dönemde özellikle sağlık alanındaki kadın düşmanı politikalar ortaya koydu; kadınların 
kürtaj hakkına müdahale etmeye çalıştı ve örgütlü kadınların ısrarlı mücadelesi sonucu geri adım 
atmak zorunda kaldı. Ardından yalnızca doktor ile hastanın birlikte karar vereceği tıbbi bir işlem olan 
sezaryeni, yasayla düzenlemeye çalıştı ve bunu yaparak bilim dışılık konusunda dünyada bir ilki 
gerçekleştirdi. Toplum elbette buna da tepki veriyor, verecektir ancak bu gibi açıklama ve 
düzenlemeler kadınların yaşam hakkına doğrudan ve hızla yansıyor. 31 Temmuz 2012 günü 
Zeytinburnu’ndaki Semiha Şakir Doğumevi’nde sezaryen olması gerekirken normal doğuma 
zorlanan 40 yaşındaki Şükran Tuğ hayatını kaybetti. 

Adana’da öldürülen 19 yaşındaki Tuğba Genç sevgilisi Tahsin Can Bulut tarafından elleriyle 
boğularak öldürüldü. Katil çıkarıldığı ilk duruşmada Tuğba Genç’in kürtaj olduğunu iddia ederek 
gerçekleştirdiği ölümü gerekçelendirdi. Yine 13 yaşında evlendirilen 19 yaşındaki Mahmure 
Karakule kocası Zülfikar Bakır tarafından saatlerce dövüldükten sonra 47 yerinden bıçaklanarak 
katledildi.  

AKP hükümetinin kız çocuklarının eğitim almaları gereken yaşta evlendirilmeleri sorununu çözmesi 
gerekirken, tam tersine 4 + 4 + 4 eğitim sistemini uygulamaya sokarak kız çocuklarının erkenden 
evlendirilmesinin ve yeni cinayetlerin önünü açıyor.  Hükümet bu anlamda Mahmure Karakule’nin 
ölümünden doğrudan sorumludur. 

KADINLAR KORUMA TALEBİNDEN VAZGEÇMİYOR 

Kadınlar kadın cinayetlerine karşı mücadelenin de yükselişiyle koruma talebinden vazgeçmiyorlar ve 
araştırmalarımıza göre bir kadın koruma sağlanmasını istediğinde birden fazla yol deniyor. Bu yolların 
arasında polis merkezlerine ve cumhuriyet savcılıklarına başvuran kadınlar olduğu gibi Aile 
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Mahkemeleri’ne başvurarak aile içi şiddet formu dolduran ya da aile içi şiddet acil yardım hattını 
kullanıp sonuç alamayanlar da var. Kadınların birçoğu ise yaşam haklarının korunması için 
doğrudan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ulaşıyor. 

Kadınları koruyacak yasaları tüm basıncımızla çıkarmış olmamıza ve mülki amirlere daha fazla yetki 
verilmesine rağmen devlet kadınlara gerçek koruma sağlamıyor. Devlet,  2012 yılının ilk altı ayında 
koruma talebiyle kendisine başvuran kadınların % 75’ine kağıt üzerinde tedbir kararı çıkarttı, ancak 
bu kadınlar koruma altındayken öldürüldü. Koruma talebi altında olup sığınma evine yerleştirilen 
kadınların ise % 37,5’i katledildi. Donanımlı ve yeterli sayıda sığınmaevleri talebimizin ne kadar 
yerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sığınmaevleri yeterli önlemler alınarak işletilseydi bu 
kadınlar ölmeyecekti.  

Konya’da takip ettiğimiz kadın cinayeti davası Dilber Keskin de yeni yasa çıktıktan sonra öldürüldü ve 
hem sığınmaevine yerleştirilmiş hem de defalarca koruma talep edip dava açmıştı. 

KRİZ VE KADIN CİNAYETLERİ 

Geçtiğimiz raporda krizin baş gösterdiği 2008 yılından 2010 yılına kadınların kriz ve işsizlik sebebiyle 
öldürülmesindeki artış oranı % 175 olduğunu görmüştük. İşte burada başka çarpıcı bir veri daha 
açığa çıkıyor: 2011 yılında kriz ve işsizlik sebebiyle öldürülen kadınların sayısı kadar kadın arkadaşımızı 
2012 yılının ilk altı ayında kaybettik.  

Krizin karşımıza çıkardığı başka bir oran ise, öldürülen kadınların maddi durumları oluyor. En çok 
gelir düzeyi asgari ücretin altında olan ve orta-alt sınıftan olan kadınlar öldürülüyor, 2012 yılının ilk 
altı ayında bu oran %31. Öldürülen kadınlar her sınıftan, her yaşamdan olabiliyorlar. Gelir düzeyi 
yüksek ve orta üst sınıftan kadınların öldürülme oranı % 12 ile diğer rapora göre % 2’lik bir artış 
gösteriyor.   

KADINLARI ÖLDÜRMEKLE KALMAYIP ÖLMÜŞ BEDENLERİ BİLE YOK ETTİLER! 

Para düzeni üzerine kurulu muhafazakâr ve sağcı bir iklimde hayatlarını sürdüren kadınlar 
öldürülürken çeşitli yöntemlere şahit oldular. Katillere ağır ceza verilmedikçe cinayeti işlemekten 
çekinmek şöyle dursun türlü türlü yöntemler geliştirdiler. İşte hukukun uygulanmadığı 
coğrafyamızda acı gerçekler: Geçtiğimiz dönemden bu yana işkence ile öldürülme oranındaki artış 
% 100 oldu. Günümüzde öldürülen kadınların % 27’si çeşitli işkence yöntemlerinden geçiyor. 

İşkencelerin başında gelen cinsel şiddet ve tecavüzü detaylıca araştırmaya çalıştıysak da Türkiye’deki 
adli tıp çalışmalarının eksikliğinden ve iletişim araçlarının bilgileri sağlıklı elde edememesinden dolayı 
gerçek sonuçlara ulaşamadık. Tecavüz ya da cinsel şiddet sonucu kendini korumak isterken 
öldürülen kadınların yanı sıra kadınların mahrem bölgesi olan kasıklarından ve göğsünden 
defalarca bıçaklanarak ya da silahla vurularak öldürülen kadınlara da sıkça rastladık.  

Bunun dışında karşılaştığımız işkence yöntemleri ise tüyler ürpertiyor. 2012 yılının ilk altı ayında 
kadınlar balta ile parçalanarak, ateşe verilerek, saatlerce dövülerek, balkondan aşağıya ya da 
denize atılarak, yarı canlı haldeyken toprağa gömülerek katlediler. Hükümet bilsin ki kadın 
cinayetlerine karşı durmayıp, muhafazakar ve kadın düşmanı fikirlerinizin zehrini topluma 
yaydığınız her an öldürülen kadınların bedenindeki eziyeti arttırıyorsunuz! Öyle ki erkekler artık 
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öldürmekle kalmıyor ölmüş bedenlerini bile ortadan kaldırıyorlar. Öldürülen kadınların % 10’u ya 
bir çuvala konularak denize atılıyor ya da bedenleri yakılarak toprağa gömülüyor. 

Öldürülen kadınların % 7,5’u eşarp, ip, tel ya da kemerle boğularak katledildi. 

Öldürülen kadınların % 33’ü kesici aletle katledildi. Kesici aletle katledilen kadınların % 6’sı balta ile 
% 94’ü ise bıçakla katledildi. Testere ile katledilen Münevver Karabulut’un katiline ağır ceza 
verildikten sonra kadın katilleri testere kullanmadı. 

Erkeklerin kadınları öldürme yöntemleri arasında en sık rastlanan yöntemlerden biri olan bıçakla 
boğazdan kesme yer almaya devam etti ve bu oran  % 4,5’tan % 23’e sıçradı. Ayrıca erkekler 
karşısındaki kadının canını almakla yetinmedi ve % 43 oranında 10 kereden fazla bıçaklayarak katletti. 

Öldürülen kadınların % 37’si ateşli silahla vurularak katledildi. Erkekler kadınları en çok tabanca ile 
katlederken, av tüfeği, pompalı tüfek gibi avlanmada kullanılan ağır tüfekler de kullanıldı.  

KADINLAR İNTİHAR MI EDİYOR, İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLİYOR? 

2012 yılının ilk altı ayında sık sık “intihar” yazan haberlere rastladık. Bu haberleri incelediğimizde 
ise “intihar” ettiği söylenen kadınların ölümlerinde aydınlatılmamış noktalar ortaya çıktı. Bu 
kadınların birçoğu koruma talep eden kadınlardı. 18 Haziran 2012 günü Kocaeli’de “intihar” ettiği 
söylenen ve altı aylık hamile olan Gülgez Çiftçi ölmeden kısa bir süre önce polis imdatı arayarak 
başına geleceklerden eşi Kadir Çiftçi ve abisinin sorumlu olduğunu söylemişti. 

Bizler biliyoruz ki intihar eden kadınların da intihar sebepleri aslında ezilmelerine neden olan erkek 
egemen sistemin baskılarından kaynaklanıyor. 2012 yılının ilk altı ayında ölen kadınların % 9’unun 
resmi kayıtlara intihar diye geçtiğini görüyoruz. Ancak şu orana dikkat çekmek istiyoruz; 
araştırmalarımıza göre intihar ettiği söylenen kadınların % 50’sine “intihar” süsü verildiği bizzat 
yakınları tarafından dile getiriliyor, gerçeklerin aydınlatılması talep ediliyor.  Yaptırım 
uygulanmasından korkan erkekler,  kadınları “tasarlayarak” ve “planlayarak” katledip, dosyaların 
“intihar” olarak kapatılmasını sağlayabiliyorlar.  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak takip ettiğimiz Gülay Yaşar davasında, ailesi 
“intihar” olduğundan emin iken, sanığa ancak tehdit ve hakaret suçundan dava açılabilmişti.  Davada 
en üst sınır olan  6 yıl ceza aldırtmayı başardık. Gülay Yaşar’ın eski kocası Muhittin Özüçoşkun’un esas 
olarak cinayet suçundan da ağır ceza almasını da sağlayacağız. Gülay Yaşar’ın intihar etmediğini çok 
iyi biliyoruz. 

Yine Siirt’te takip ettiğimiz Esin Güneş davasında ise öğretmen kadın arkadaşımızın “kaza” kurbanı 
olarak uçurumdan düştüğü söyleniyor. Bilirkişi raporlarında bile bunun kaza değil cinayet olduğu 
söylenirken bizler de Esin Güneş’in kocası Güven Güneş ve ona yardım eden Beşir Üzüm’ün kadın 
arkadaşımızı katlettiğini çok iyi biliyoruz. Katillere ağır ceza aldırtacağız. 

KADINLARA ADALET, KATİLLERE MÜEBBET 

2012 yılının ilk altı ayını incelerken bir önceki veri raporumuzdan farklı olarak araştırdığımız bir başka 
nokta ise katillere ne olduğuydu. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, araştırmamızda sağlıklı veri 
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elde edemediğimiz başlıklardan biri intihar biri cinsel şiddet ve tecavüzken biri de katillerin 
sonunun ne olduğu oldu.  

Ulaştığımız kadın cinayetlerinin % 34’ünün katiline ne olduğuna dair hiçbir veri elde edemiyoruz. % 
7,5’u ile ilgili araştırılıyor denilerek ucu açık bırakılmış. % 9’u intihar etmeyi tercih ederken % 33’ü 
yakalanmış, ancak yakalandıktan sonra ne olduğuna dair yine bir veri alamıyoruz. Bununla birlikte 
katillerden %17’si tutuklu yargılanıyor. Ayrıca katillerin % 19’u iyi hal indiriminden yararlanmak için 
cinayeti itiraf ediyor ve teslim oluyor. 

3. Yargı Paketi’ni alale acele meclisten geçiren milletvekilleri Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun 9 Mart 2012 günü Adalet Bakanlığı’na teslim ettiği Türk Ceza Kanunu’ndaki katillere 
ağır ceza aldırtacak taleplerimizi gündeme dahi almadı. Bizler ailelerin kızlarının ölümleri ardındaki 
karanlığı aydınlatma talebini yükselteceğiz ve önümüzdeki dönemde kadın katillerine verilecek ağır 
cezanın yasalaşmasını sağlayacağız.  

Ceza Kanununda caydırıcı düzenleme yapılması, kız evlatlarını kaybeden ailelerin başlıca talebi. 
Onlar “biz yandık, başkası yanmasın” diyorlar, başkalarını düşünüyorlar. Tüm toplumun yaşam 
hakkından sorumlu olan devlet bu ailelerin sesine kulak vermelidir. Birincisi kadınların gerçekten 
korunması için gerekli önlemleri almalı, yeni koruma yasasının tam olarak uygulanmasını 
sağlamalıdır.  

Ölümü önleyemedi ise en azından adaleti sağlamalıdır. Nasıl ki geçmişte “töre saikiyle işlenen 
suçlar” için düzenleme yapıldı ise, “cinsiyet ve cinsel yönelim” saikiyle olan ölümlerde de benzer 
düzenleme yapmalı; bu suçlar iyi hal indirimi ve af kapsamı dışında tutulmalıdır.  

Cezai düzenleme ölümlerin önüne geçilmesinde tek başına yeterli olmasa da, çok önemlidir. Veri 
analizimizin açıkça gösterdiği gibi, Münevver Karabulut davasında üst sınırdan ceza verilmesi 
caydırıcı olmuş, o tarihten sonra testere ile işlenen cinayet olmamıştır.   

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ayşe Paşalı, Münevver Karabulur, Öznur Uluişden, Gülay 
Yaşar davalarında üst sınırdan ceza alınmasını nasıl sağladıysa, bu fiili sonuçların genel bir yasa 
olmasını da sağlayacaktır. Hiçbir kadın katili iyi hal indiriminden yararlanmayı aklından geçiremeyecek 
çünkü kadın cinayetlerinde hiçbir cezai indirimin uygulanmamasını sağlayacağız. Yine kadın cinayeti 
davalarına bu konuya tüm hayatını veren kadınlardan oluşan kadın örgütlerinin müdahil olmasını 
yasalaştıracağız ve tüm dava süreçlerini sağlıklı işleteceğiz. 

Son olarak şunu belirtmek gerekiyor; mücadele eden kadınları ve kızları öldürülen aileleri, sadece 
kadını düşünmekle suçlayan hükümet bilsin ki kadınların birçoğu ya hamileyken ya da çocukları 
gözlerinin önünde öldürülüyor. Kürtaj hakkı hakkında açıklamalar yapan Başbakan anne karnındaki 
bebeklerin birçok işkence yöntemiyle ölümünü sağlıyor. Bizler örgütlü ve mücadele eden kadınlar 
olarak ailelerle yürümeye devam ediyoruz ve kadınların yaşam hakkını koruyarak tüm topluma 
sahip çıkıyoruz. 

NOT: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak açıkladığımız veriler 2012 yılının Ocak 
ayından yine aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar olan zaman dilimi için geçerlidir. Bu veriler basından, 
sosyal paylaşım ağı ve internet sitelerinden ulaştığımız bilgiler ile ortaya çıkmıştır. Bizler biliyoruz ki 
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öldürülüp de basına, sosyal paylaşım sitelerine ve internet sitelerine yansımayan birçok kadın 
arkadaşımız var. 
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GRAFİK 3: KADINLARIN ÖLÜM NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI 
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GRAFİK 4: KADINLARIN KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE GÖRE DAĞILIM 
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GRAFİK 5: KADINLARIN ÖLDÜRÜLME ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIM 
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GRAFİK 6: KADIN KATİLLERİNİN DURUMUNA GÖRE DAĞILIM 
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