
 
 
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu 
1997-25 Kasım 2018 İstatistik Rapor. 
 
 
Toplam başvuru sayısı: 601 

Türkiye’deki başvuru sayısı: 599 

(3 Başvuru Berlin Bürosu açılmadan önce Almanya’da alındı)  

 

Berlin Bürosu’ndan alınan başvuru sayısı: 3                    

 

Yurtdışında bulunan kadınların sayısı: 37                 

Türkiye cezaevlerinde bulunan kadınların sayısı: 56                

 

Suç Dağılımı:  

    

Tecavüz: 101 
(4 kadın tecavüze uğradıktan sonra intihar etti, bir kadın işkence sonucu öldürüldü, 14 

yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra akrabaları tarafından “namus temizleme” 

gerekçesiyle öldürüldü, 1 kadın işkencenin uzun vadeli etkisi sonucu Aralık 1999 tarihinde 

öldü. 1 kadın işyerinde tecavüze maruz kaldı. Ailesi hakkında ölüm kararı çıkardı) 

Cinsel Taciz: 498 
 

Yukarıdaki Vakaların Dağılımı: 

 

Zorla fuhuş: 4 

Kayıtsız gözaltında taciz ve tecavüz: 24 

Basın yoluyla cinsel taciz: 1 

İşkence sonucu bebeğini düşüren: 11 

3,5–10 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte işkenceye maruz kalan: 18   

Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan: 7 

(3 çocuk yaşıyor, 2 çocuk aldırıldı, 1 çocuk ise ölü doğdu) 

Bekâret kontrolüne maruz kalan: 5 

 

Yaş Bilgileri:  

 

10–18 arası: 69 

18–67 arası: 532          

      

Suçu İşleyen Failler Dağılımı *: 

 

Polis:  381 

Jandarma/Asker: 119 

Özel Tim: 31 
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İnfaz Koruma Memuru: 62 

                                                 
* Toplam sayının yüksek olmasının nedeni, bazı olaylarda birden fazla fail kategorisinin uygulamada bulunmuş 
olmasıdır. 



İtirafçı :4 

Gazeteci: 1 

Adli Tutuklu:  24 

Belediye Başkanı: 1 

Adliye görevlisi bekçi: 1 

Diğer Kamu Görevlileri: 35 

İŞİD (Irak Şam İslam Devleti: 104 

               

Kadınların Statüsü: 

 

Kürt: 449 

Türk: 138 

Alman :1 

Roman.:4 

Bulgar :1 

Romen: 1 

Avusturya:1 

Arap: 3 

Özbek:1 

Moldova:1 

Pomak:1 

Süryanı:1 

 

Kadınların Gözaltına Alınma Nedenleri: 

 

Siyasi nedenlerden ya da savaş kaynaklı 

Toplam sayı: 469 

Savaş kaynaklı: 122 

Kendisi siyasi :312 

(Bunlardan 1 tanesi adli-siyasi, 5 tanesi siyasi-savaş kaynaklı, 7 tanesi siyasi ve ailenin erkek 

üyeleri hakkında bilgi almak için, 7 tanesi siyasi ve ailenin siyasi üyelerinden dolayı 

cezalandırmak için)  

Ailenin erkek üyelerini konuşturmak ya da (genellikle) ailenin erkek üyeleri hakkında bilgi 

almak için:18 

Ailenin siyasi üyelerinden dolayı cezalandırmak için: 17 

Adli nedenlerden 

Toplam sayı: 123 

Adli nedenlerden dolayı tecavüze uğrayan: 21 

Adli nedenlerden dolayı cinsel tacize uğrayan: 102 

 

Davaların Hukuki Durumu: 

 

Toplam dava dosyası : 192 

AİHM’de sonuçlanan davalar: 46 

AİHM’de görülen davalar: 3 

(1 dava intihardan sonra da devam ediyor)   

Ceza Mahkemeleri’nde devam eden davalar :37 

Yargıtay’da bulunan davalar : 12 

(1 dava daha önce AİHM’ de Türkiye aleyhine sonuçlandı. Dosya tekrar Yargıtay’da) 

Savcılıkta bulunan davalar: 86 



(2 davada takipsizlik kararına itiraz olumlu sonuçlandı, yeniden savcılıkta) 

Takipsizlik kararından sonra itiraz edilen, henüz kararı verilmemiş davalar: 8 

 

Projede kapanan, arşive kaldırılan dosyalar: 

 

Toplam sayı: 410 

Korktuğu için hukuki işlem istemeyen:260 

(Buna rağmen 1 olayda Fail/Asker görevden alındı)  

Dava devam ederken vazgeçen: 14 

(1 olayda mağdur dava açıldıktan sonra gördüğü ağır baskı sonucu vazgeçti. 1 dosyada, açılan 

dava beraat ile sonuçlandı; mağdur davanın Yargıtay kararıyla yeniden görülmesi söz 

konusuyken vazgeçti) 

İç hukuk yolları tükendikten sonra vazgeçenler: 16 

Başvurudan sonra mağdura tekrar ulaşılamayan: 7 

Mağdurun kendi avukatları tarafından takip edilen davalar: 85 

(3 dava AİHM’de; mağdurlardan 1 tanesi kaçırıldıktan sonra cinsel işkenceye maruz bırakıldı, 

dosya İçişleri Bakanlığı’nca fail bulanamadığı gerekçesiyle 2,5 ay sonra işlemden kaldırıldı) 

Mağdurun kendi avukatlarının hatası sonucu hukuk yoluna başvuramayanlar:2 

Mağdur davasıyla kendi ilgileniyor: 8 

Delil yetersiz olduğu için hukuk yoluna başvuramayanlar: 5 

(Bir dosya Almanya’dan) 

Projeye başvurmadan önce iç hukuk yolları tükenen : 2 

Türkiye’de mahkeme kararı ile sonuçlanan davalar: 9 

(1 dava iç hukukta faillerin mahkûmiyeti ile bitti. 10 ay cezanın teciline karar verildi. Diğer 

dava ise faillerin cezalandırılmasıyla bitti) 

Mağdurun faille zorla evlendirilmesi sonucu davanın düşmesi:1 

(Fail/Komiser) uyuşturucu mafyası tarafından öldürüldü: 1 

 

Ölüm Vakaları 

Toplam sayı: 9 

14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz gerekçesiyle ceza takibi yakınları tarafından 

İstenmedi: 1 

Mağdurun ölümü nedeniyle düşen davalar: 3 

(1 kadın cezaevindeyken ölüm orucunda yaşamını yitirdi. 1 kadın iç hukuk yolları sürerken 

yaşamını yitirdi. 1 kadın namus nedeniyle aile meclisi tarafından öldürüldü) 

İhmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle sonuçlanan dava: 2 

(Dava 1 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. 1 dava failin görevden alınmasıyla sonuçlandı) 

 Dava mağdur intihar ettikten sonra da AİHM’ DE devam ediyor: 1 

Mağdur 2013 yılında intihar ettikten sonra, sanıklar beraat etti. Dosya Anayasa Mahkemesi 

tarafından reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulacaktır: 1 

1 dava mağdurun ölümünden sonra devam ediyor: 1 

 

 

Suç duyurusu nedeniyle ağır baskıya maruz kalanlar:   

 

Toplam sayı: 155                   

Baskı sonucu Türkiye içerisinde yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalanlar: 42 

Korkutma, tehdit, tekrar gözaltına alma ve/veya işkence: 62 

Mağdura karşı dava açılması: 44 



Başvurudan sonra cezaevindeyken hakkında disiplin soruşturması açılan: 7  

                                                  

 
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze 

Karşı Hukuki Yardım Bürosu 

Kuloğlu mah. Turnacıbaşı Sokak Fikret Tuner İşhanı 

No: 39 Kat.2 Beyoğlu/İstanbul 

Tel. Faks: 0212–245 45 93–94 

 

 

 

 
 

 
 


