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Sevim A. T. - 38 yaşında Turan Holding ve Akkaş İletişim A. Ş. Hisse senetlerine sahip İş İnsanı
Harun T. - 55 yaşında Turan Holding’in kurucusu
Aykız A. - Özbekistan vatandaşı. Kaçak işçi olarak Türkiye’de çalışmakta
Op. Dr. Latife V. - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dr. Görkem G. - Pratisyen Hekim

1. Harun T. ile Sevim A. T. 5 senedir evlidir. Turan Holding’in çoğunluk hisse sahibi
olan çift, Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında sayılmaktadır. Her ikisi de kadın
hakları alanında faaliyet gösteren X derneğinde aktif rol oynamakta ve derneğe
ciddi anlamda maddi destekte bulunmaktadır.
2. Harun’un Sevim’den önceki evliliğinde, çiftin çocuk sahibi olamaması nedeniyle
aralarında şiddetli geçimsizlik başlamış ve çift bu sebeple boşanmıştır. Harun,
ikinci evliliğinde de evlendikleri günden beri çocuk sahibi olmak istemektedir
ancak Sevim, bu fikre sıcak bakmamakta ve eşinin bilgisi dışında oral kontraseptif
kullanarak hamile kalmamaya çalışmaktadır. Buna rağmen Sevim hamile
kaldığını fark etmiş ve eşinden habersiz olarak kadın doğum uzmanı olan Latife
V.’nin özel muayenehanesinde 8 haftalık gebeliğini sonlandırmıştır.
3. Rahim tahliyesinden 2 gün sonra Sevim’in şiddetli bir kanaması olmuş ve Harun
ile acil servise başvurmuşlardır. Burada Doktor Görkem G.’nin, kanamanın rahim
tahliyesinden kaynaklandığını, gerekli müdahalenin yapıldığını, endişe edilecek
bir şey olmadığını ancak 2 hafta süre ile cinsel ilişkiden kaçınılması gerektiğini
aksi halde hayati tehlike doğabileceğini söylemesi ile Harun durumu öğrenmiş
ancak eşinin halsiz olması nedeniyle konuyu konuşmak yerine biraz beklemeyi
tercih etmiştir.
4. Birkaç gün sonra Harun konuyu konuşmak istemiş ve Sevim kendisine;
evlendiklerinden beri korunduğunu, çocuğu olmasını istemediğini, şu anda çocuk
sahibi olmasının kariyerini kötü etkileyeceğini, nasıl hamile kaldığını
anlamadığını, kızacağını düşündüğü için kendisine haber vermeden kürtaj
yaptırdığını anlatmıştır. Harun ise hayatta elde edebileceği her şeyi elde ettiğini,
tek isteğinin çocuk sahibi olmak olduğunu, evlenmeden önce de kendisine bu
durumu açıkladığını, kendisinin de kabul ettiğini, bu şartlar altında evlendiklerini

söylemiştir. Olay sözlü tartışmaya dönüşmüş ve sonunda Sevim, “bu benim
bedenim, benim kararım zorla mı hamile bırakacaksın” demiştir. Harun da
“evlenirken benim çocuk istediğimi biliyordun, ben seni tüm mal varlığıma ortak
ettim, bu hayatı bahşettim, tüm geçimini sağladım, sen de bana bir çocuk
vereceksin, buna mecbursun” demiştir. Buna karşılık Sevim, “vermeyeceğim ulan
vermeyeceğim, rahim benim değil mi yarın gidip tüplerimi bağlatacağım, kiminle
çocuk yaparsan yap” demiştir. Bu sözün üzerine tartışma alevlenmiş; sonunda
Harun, kapıya yönelen Sevim’in evden çıkmaması için önüne geçip kapıyı
kilitlemiştir.
5. Tartışmayı duyan ve evde yatılı şekilde çalışan Özbek uyruklu Aykız, hemen
polisi arayarak durumu ihbar etmiş, kolluk kuvvetlerinin eve gelmesiyle olay
yargıya taşınmıştır. Kollukta ifadesinin alınmasından sonra Sevim’in tekrar
kanaması olmuş ve kolluk kuvvetleri tarafından Sevim hastaneye kaldırılmış
ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.
6. Gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamasında alınan ifadelerde Ceza
Muhakemesi Kanunu’na herhangi bir aykırılık yoktur. Yapılan tüm işlemler usule
uygundur.
7. Kollukta alınan ifadesinde Harun;
“Şu anda neden burada bulunduğumu anlamıyorum. Aile arasında geçen
yüzeysel bir tartışma söz konusu. Tartıştık, barıştık. Olay bundan ibaret. Başka
soruya cevap vermeyeceğim, susma hakkımı kullanıyorum.” demiştir.
8. Kollukta alınan ifadesinde Sevim;
“Ben 5 sene önce mantık evliliği yaptım. İlk başlarda her şey çok güzeldi. Ancak
zaman geçtikçe Harun’un görünenden farklı bir kişiliği olduğunu fark ettim.
Dışarıda kadın hakları savunan, derneklere para akıtan adam evde bana karşı
fiziksel ve sözlü şiddet uygulamaktan hiç geri kalmıyordu. Ancak bunun
duyulmaması gerekiyordu. Eğer duyulsaydı ikimizin de iş hayatı sona erebilirdi.
Bu noktadan sonra Harun ile ortak çocuk sahibi olma fikrine çok uzaklaştım ve
doğum kontrol hapı kullanmaya başladım. Nasıl olduysa hamile kaldım. Fark
edince çok panikledim ve hemen kürtaj yaptırabileceğim bir klinik aramaya
başladım. Her yerde eşimin de imzasını istiyorlardı. Sonunda Dr. Latife Hanım
halden anladı da kürtaj yaptırabildim. 2 gün sonra gece şiddetli bir ağrı ile
uyandım, kanamamın olduğunu fark ettim. Harun’la acile gittik. Orada doktor
kürtaj sonrası kanamanın normal olduğunu Harun’un yanında söyleyince Harun

olayı öğrenmiş oldu. Birkaç gün bir şey demedi, sonra kavga ettik. Bana
“mecbursun çocuk yapmaya” deyince çok sinirlendim. “Tüplerimi bağlatayım da
kimden yaparsan yap o çocuğu” dedim ve çıkmaya yeltendim. Mutfaktan bıçak
aldı, önüme dikildi. Gitmeme izin vermedi. Kolumdan tuttu diğer odaya götürdü
ve kanamam devam etmesine rağmen benimle ilişkiye girdi. Şikayetçiyim,
cezalandırılmasını istiyorum.” demiştir.
9. Kollukta ifadesine başvurulan Aykız,
“Ben Hanımımla Harun Bey’le evliliklerinden önce de tanışırım. Onun evine
temizliğe giderdim. Evlenince Hanımım daha da zengin oldu. Benim ailem
Özbekistan’da. Durumum kötü. Hanımım bunu bildiği için beni yatılı çalıştırmaya
başladı. Çok iyi insandır. Evlendikten sonra evde kavgalar başladı. Hiç görmedim
ama diğer odadan bağırma sesi duyardım. İhbar etmeye çok korktum, burada
kimim kimsem yok. Son kavgalarında ben mutfaktaydım. Harun Bey mutfağa girip
bıçak alınca Hanımıma bir şey yapacak diye çok korktum. Durdurmaya cesaret
edemedim ama polisi aradım. Biraz sonra sesleri kesildi, sakinleştiler. Sonrasında
polis geldi. Bilgim bu kadar.” demiştir.
10. Yapılan sorgulama neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame tanzim
edilmiştir. İddianamede;
“…Şüpheli Harun’un TCK m. 82/1-d, 102/2, 106/2-a ve 29 maddeleri gözetilerek
cezalandırılması…” talep edilmiştir.
Akabinde kovuşturma aşamasına geçilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Harun
sanık olarak yargılanmaya başlanmıştır.
11. Mağdure Sevim’in otopsi raporunda, tırnak içlerinde genetik inceleme ile
Harun’a ait olduğu tespit edilen deri parçaları, sol ön kolda ekimoz ve genital
bölgede cinsel ilişkiyi gösteren bulgular elde edilmiştir. Ölüm sebebi ise kürtaj
sonrası meydana gelen kanama sonucu aşırı kan kaybı olarak belirlenmiştir.
12. Sanık Harun’un Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan sorgusunda;
“Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sevdiğim kadını kaybetmenin acısı içerisinde
karşınızdayım. Tartışma birden alevlendi. Böyle bir sonuç olacağını tahmin dahi
edemedim. Pişmanım, keşke zamanı geriye alabilsem.” demiştir.

