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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ’U 

Dünya genelinde güncelliğini koruyan ve mücadele edilmesi gereken "şiddet" kavram, 

insanlarn temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden olgularn başnda gelmektedir. Şiddet, tüm 

ülkelerin ortak sorunu olduğu gibi, ülkemizin de en önemli ve güncel sorunlarndan birisidir. 

Şiddetin en yaygn biçimi olan kadna yönelik şiddet, kadnn insan hakk ihlali olmas 

yannda, en temelde yaşamn tehdit eden ve toplumsal hayata katlmna engel olan sosyal bir 

sorundur. Geniş kapsaml olarak değerlendirildiğinde, kadna yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, 

cinsel ve ekonomik olarak kendini göstermekte olup, kadnn bu şiddet türlerinden korunmas, 

çok yönlü, bütüncül, kapsayc plan ve politikalarla, toplumsal düzeyde ortak ve kararl bir 

mücadeleyi gerektirmektedir. 

Uluslararas alanda, şiddetin önlenmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler, ve Avrupa 

Konseyi’nin önemli çalşmalar olmuştur. Bu kapsamda İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi, 

Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi,  Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi 

Sözleşmesi (CEDAW), Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn ÖnlenmesiUluslararas 

Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol, Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, 

Pekin Deklarasyonu ve Kadnlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi sözleşme ve 

bildirgeler, taraf ülkelerce imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Ülkemiz tarafndan  saylan tüm bu uluslararas yükümlülüklerin ve insan haklarna 

saygl, sosyal hukuk Devleti olma konusundaki kararllğn sonucu olarak mevzuatmzda çeşitli 

düzenlemeler yaplmştr. Ülkemizde kadna yönelik şiddetle mücadelede temel hareket noktas 

Anayasadr.  

Anayasann "Kanun önünde eşitlik" kenar başlkl 10 uncu maddesinde, herkesin dil, rk, 

renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm 

gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddeye 2004 ylnda eklenen fkra ile, 

kadnlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiş, 2010 ylnda yaplan değişiklik ile kadn erkek eşitliği 
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alannda alnacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykr olarak yorumlanamayacağ hükmü 

getirilmiştir.  

Anayasann 41 inci maddesinde 2010 ylnda yaplan değişiklikle,  maddenin kenar başlğ 

"Ailenin korunmas ve çocuk haklar" olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk 

toplumunun temeli olduğu ve eşler arasnda eşitliğe dayandğ, devletin, ailenin huzur ve refah 

ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn 

sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn yl 

eklenen fkra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri 

alacağ hükmü öngörülmüştür. 

01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayl Türk Ceza Kanunu ile, 765 sayl Türk 

Ceza Kanunu'nda düzenlenen kadnn mağduru olduğu bir ksm suç tipleri, topluma karş işlenen 

suçlar kapsamndan çkarlarak kişilere karş işlenen suçlar kapsamna alnmş ve cezalar 

ağrlaştrlmştr. Ayrca, töre saiki, kasten öldürme suçunun nitelikli hali saylarak faillerin 

Kanunda öngörülen en ağr ceza olan ağrlaştrlmş müebbet hapis cezasyla cezalandrlmalar 

sağlanmştr.  Bununla birlikte, kadnlarn mağdur olduklar cinsel dokunulmazlğ ihlal eden 

suçlar  genel adap ve aile düzeni başlğndan çkarlmş, kişilere karş suçlar ksmnda, cinsel 

dokunulmazlğna karş işlenen suçlar bölümünün de düzenlenmiştir.    

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 22 nci Yasama Döneminde, 1140 sayl “Töre Ve Namus 

Cinayetleri İle Kadnlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Meclis Araştrmas Komisyonunda önemli 

çalşmalara imza atlmştr. Bu Araştrma Komisyonu Raporu kadna yönelik şiddet konusunda 

bir dönüm noktas olmuştur.  

22 nci Yasama Döneminde hazrlanan söz konusu Meclis Araştrmas Komisyonu 

Raporunda; Anayasa'nn 10 uncu maddesi göz önüne alnarak, Devletin, bu amir hükmü hayata 

geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almas; mevzuatmzdaki 

kadn-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ayklanmas yönünde çalşmalarn yaplmas; 

4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un uygulanmas aşamasnda daha etkili bir sonuca 

ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda ihtiyaç 

duyulan bütün yasal ve kurumsal alt yapnn oluşturulmas; kadna yönelik şiddete karş alnacak 
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önlemlerin bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, 

kapsaml olarak belirlenmesi ve bu plan hazrlanrken toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip bir 

plan olmasnn sağlanmas gerektiği yönünde önerilere yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara Ve Çocuklara 

Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacyla 

kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu Raporu esas alnarak hazrlanan 2006/17 sayl "Çocuk 

ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 

Alnacak Tedbirler" konulu Başbakanlk Genelgesi 04/07/2006 tarih ve 26218 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinde, Araştrma 

Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlatlacak çalşmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği 

yaplacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, söz konusu kurum ve kuruluşlarn yapacaklar 

iş ve işlemler başlklar altnda sralanmştr.  

TBMM Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu'nun a) Kadna Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi Varsa Uygulamadaki Noksanlklarn Tespitine İlişkin Alt Komisyonu ile b) Erken 

Yaşta Evlilikler Hakknda İnceleme Yaplmasna Dair (2009) Alt Komisyonu Raporlarnda; 

“Aile içi şiddet konusunda uzmanlaşmş aile savcs, aile polisi birimleri kurulmaldr. “Şiddete 

uğrama tehlikesinin varlğ” da mahkemece verilecek tedbir karar için yeterli olmaldr. Kadna 

yönelik şiddetle mücadelede, Kadna Yönelik Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW) ile Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 8. maddesi göz önünde tutulmaldr.” 

şeklinde öneriler yer almştr.  

Yine, TBMM İnsan Haklarn İnceleme Komisyonu'nun 24. Yasama Döneminde (2011) 

hazrladğ Kadna ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporunda; “Toplumun temelini 

teşkil eden “Aile Müessesesinde” görülen çözülme ve zaaf toplumsal çözülmeye sebep teşkil 

edecektir. Kadna karş şiddet ve aile içi şiddet konusu her ne kadar çözüm getirilmesi gereken 

önemli bir toplumsal bir problem ise de, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus “aile 

müessesesinin korunmas” olmaldr. Milletimizin geleceği, örf ve adetlerimizin gelecek nesillere 

intikalinin sağlanmas açsndan çocuklar yetiştirmekle yükümlü olan aile fertlerini, birbirlerine 

yabanclaştracak, kadn ve erkeği aileden uzaklaştracak dolays ile aile yapsn bozucu ve 

sonucunda aile fertlerini yalnzlğa sürükleyecek uygulamalardan saknlmasnda fayda 

görülmektedir.” şeklinde önerilere yer verilmiştir. TBMM Komisyonlar tarafndan yaplan bu 
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alannda alnacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykr olarak yorumlanamayacağ hükmü 

getirilmiştir.  

Anayasann 41 inci maddesinde 2010 ylnda yaplan değişiklikle,  maddenin kenar başlğ 

"Ailenin korunmas ve çocuk haklar" olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk 

toplumunun temeli olduğu ve eşler arasnda eşitliğe dayandğ, devletin, ailenin huzur ve refah 

ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn 

sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn yl 

eklenen fkra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri 

alacağ hükmü öngörülmüştür. 

01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayl Türk Ceza Kanunu ile, 765 sayl Türk 

Ceza Kanunu'nda düzenlenen kadnn mağduru olduğu bir ksm suç tipleri, topluma karş işlenen 

suçlar kapsamndan çkarlarak kişilere karş işlenen suçlar kapsamna alnmş ve cezalar 

ağrlaştrlmştr. Ayrca, töre saiki, kasten öldürme suçunun nitelikli hali saylarak faillerin 

Kanunda öngörülen en ağr ceza olan ağrlaştrlmş müebbet hapis cezasyla cezalandrlmalar 

sağlanmştr.  Bununla birlikte, kadnlarn mağdur olduklar cinsel dokunulmazlğ ihlal eden 

suçlar  genel adap ve aile düzeni başlğndan çkarlmş, kişilere karş suçlar ksmnda, cinsel 

dokunulmazlğna karş işlenen suçlar bölümünün de düzenlenmiştir.    

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 22 nci Yasama Döneminde, 1140 sayl “Töre Ve Namus 

Cinayetleri İle Kadnlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Meclis Araştrmas Komisyonunda önemli 

çalşmalara imza atlmştr. Bu Araştrma Komisyonu Raporu kadna yönelik şiddet konusunda 

bir dönüm noktas olmuştur.  

22 nci Yasama Döneminde hazrlanan söz konusu Meclis Araştrmas Komisyonu 

Raporunda; Anayasa'nn 10 uncu maddesi göz önüne alnarak, Devletin, bu amir hükmü hayata 

geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almas; mevzuatmzdaki 

kadn-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ayklanmas yönünde çalşmalarn yaplmas; 

4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un uygulanmas aşamasnda daha etkili bir sonuca 

ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda ihtiyaç 

duyulan bütün yasal ve kurumsal alt yapnn oluşturulmas; kadna yönelik şiddete karş alnacak 

xiii 
 

önlemlerin bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, 

kapsaml olarak belirlenmesi ve bu plan hazrlanrken toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip bir 

plan olmasnn sağlanmas gerektiği yönünde önerilere yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara Ve Çocuklara 

Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacyla 

kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu Raporu esas alnarak hazrlanan 2006/17 sayl "Çocuk 

ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 

Alnacak Tedbirler" konulu Başbakanlk Genelgesi 04/07/2006 tarih ve 26218 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinde, Araştrma 

Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlatlacak çalşmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği 

yaplacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, söz konusu kurum ve kuruluşlarn yapacaklar 

iş ve işlemler başlklar altnda sralanmştr.  

TBMM Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu'nun a) Kadna Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi Varsa Uygulamadaki Noksanlklarn Tespitine İlişkin Alt Komisyonu ile b) Erken 

Yaşta Evlilikler Hakknda İnceleme Yaplmasna Dair (2009) Alt Komisyonu Raporlarnda; 

“Aile içi şiddet konusunda uzmanlaşmş aile savcs, aile polisi birimleri kurulmaldr. “Şiddete 

uğrama tehlikesinin varlğ” da mahkemece verilecek tedbir karar için yeterli olmaldr. Kadna 

yönelik şiddetle mücadelede, Kadna Yönelik Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW) ile Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 8. maddesi göz önünde tutulmaldr.” 

şeklinde öneriler yer almştr.  

Yine, TBMM İnsan Haklarn İnceleme Komisyonu'nun 24. Yasama Döneminde (2011) 

hazrladğ Kadna ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporunda; “Toplumun temelini 

teşkil eden “Aile Müessesesinde” görülen çözülme ve zaaf toplumsal çözülmeye sebep teşkil 

edecektir. Kadna karş şiddet ve aile içi şiddet konusu her ne kadar çözüm getirilmesi gereken 

önemli bir toplumsal bir problem ise de, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus “aile 

müessesesinin korunmas” olmaldr. Milletimizin geleceği, örf ve adetlerimizin gelecek nesillere 

intikalinin sağlanmas açsndan çocuklar yetiştirmekle yükümlü olan aile fertlerini, birbirlerine 

yabanclaştracak, kadn ve erkeği aileden uzaklaştracak dolays ile aile yapsn bozucu ve 

sonucunda aile fertlerini yalnzlğa sürükleyecek uygulamalardan saknlmasnda fayda 

görülmektedir.” şeklinde önerilere yer verilmiştir. TBMM Komisyonlar tarafndan yaplan bu 



‒ xiv ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
xiv 

 

çalşmalar, toplum nezdinde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde farkndalk 

yaratmştr.  

Diğer yandan, temel amac, kadnlar şiddetten korumak, şiddet olaylarn kovuşturmak ve 

ortadan kaldrmak olan “Kadnlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)  24 Kasm 2011 tarihinde 

İstanbul'da imzalanmştr. Alannda ilk ve bağlayc olma özelliğine sahip İstanbul Sözleşmesini 

onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Sözleşme’nin  yürürlüğe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin 

değerlendirme süreçleri nedeniyle üç ylda tamamlanarak söz konusu Sözleşme 1 Ağustos 2014 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

İstanbul Sözleşmesi dikkate alnarak hazrlanan 6284 sayl "Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" 8 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde kabul edilmiş, 20/03/2013 tarihli ve 28239 sayl Resmi Gazete'de yaynlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan 

kadnlarn, çocuklarn, aile bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin 

korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmiştir. Yasal alt yapy daha da güçlendirerek kadna yönelik şiddetle mücadeleyi 

bir üst seviyeye taşyan bu Kanun, getirdiği kapsaml düzenlemelerle uluslararas alanda da emsal 

niteliğindedir.  

03/06/2011 tarihli ve 633 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ kurularak, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü bu Bakanlk bünyesinde 

yeniden yaplandrlmştr. Bakanlğn kurulmasnn ardndan yürütülen en önemli çalşmalardan 

biri olan 6284 sayl Kanun kapsamnda, gerekli uzman personelin görev yaptğ, şiddetin 

önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik destek ve 

hizmetlerin verildiği, çalşmalarn 7/24 saat esasna göre yürüten Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuştur.  

Kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla, 2006/17 sayl Genelge uyarnca Kadnn 

Statüsü Genel Müdürlüğü tarafndan 2007-2010 "Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 

Eylem Plan" hazrlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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"6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve 

"Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi"nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, 2007-2010 tarihli Ulusal 

Eylem Plannn süresinin dolmuş olmas ve planda öngörülen faaliyetlerin devamllğnn 

sağlanmas amacyla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn katk ve katlmlaryla "Kadna Yönelik 

Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)" hazrlanmş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Adalet Bakanlğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, başta kadn ve çocuklar olmak 

üzere, mağdur ve suçtan zarar görenlerin haklarnn korunmas ve bu kişilere yönelik destek 

hizmetlerinin sağlanmas amacyla “Mağdur Haklar Daire Başkanlğ” ile Adliyeler bünyesinde 

“Aile İçi Şiddet Suçlar Soruşturma Bürolar” kurulmuştur. Ayrca, Sağlk Bakanlğ Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumuna bağl hastaneler bünyesinde “Acil Krize Müdahale Birimi”; 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlğ bünyesinde ise “Aile İçi Şiddetle Mücadele 

Şube Müdürlüğü” kurulmuş olup görevi kapsamnda hizmet vermektedir. 

Kadna yönelik şiddetin farkl boyutlarn belirlemek, nedenlerini tespit etmek ve bu 

konuda veri toplama ihtiyacn gidermek amacyla, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ile 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2008 ylnda ilk defa kapsaml olarak 

“Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas" gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine, 

yaplan yasal düzenlemeler ve kurumsal alt yapnn güçlendirilmesinin ardndan, ayn isimli 

araştrmann devam niteliğindeki ikinci araştrma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

tarafndan, yine Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2014 ylnda 

gerçekleştirilmiştir.  

Konu ile ilgili olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, İçişleri 

Bakanlğ, Milli Savunma Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Milli Eğitim Bakanlğ, Diyanet İşleri 

Başkanlğ ile ilgili birçok kurum ve kuruş tarafndan personel eğitim çalşmalar 

gerçekleştirilmiştir. Ayrca yine kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla Bakanlklar ve 

çeşitli kurum ve kuruşlar arasnda protokoller imzalanarak uygulamaya konulmuştur. 

Konuyla ilgili önemli mevzuat çalşmalar ile idari düzenlemeler yaplmasna, önlemler 

alnmasna ve toplumsal farkndalğ artran eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesine rağmen, 

şiddet olgusu hâlen toplumdaki varlğn devam ettirmektedir. Bu nedenle, kadna yönelik 
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gerçekleştirilmiştir. Ayrca yine kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla Bakanlklar ve 

çeşitli kurum ve kuruşlar arasnda protokoller imzalanarak uygulamaya konulmuştur. 

Konuyla ilgili önemli mevzuat çalşmalar ile idari düzenlemeler yaplmasna, önlemler 

alnmasna ve toplumsal farkndalğ artran eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesine rağmen, 

şiddet olgusu hâlen toplumdaki varlğn devam ettirmektedir. Bu nedenle, kadna yönelik 
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şiddetin ortadan kaldrlmas amacyla, öncelikle şiddet nedenlerinin araştrlarak bu yönde 

tespitler yaplmas ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda, kadna karş şiddetin önlenmesine yönelik 

yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn değerlendirilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, tespitler 

doğrultusunda çözüm önerilerinin ve önemli hususlarn belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 

98’inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri 

gereğince bir Meclis Araştrma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlaryla araştrlmas 

gündeme gelmiştir. Bu kapsamda; TBMM Genel Kurulu’nda 32 adet araştrma önergesinin 

birleştirilerek kabul edilmesinden sonra; “Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 

Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Meclis Araştrmas Komisyonu” 

kurulmuştur. 

Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu, Anayasa ve TBMM 

İçtüzüğünde belirtilen görev ve yetki çerçevesinde, 13.01.2015 tarihinde çalşmalarna 

başlamştr. Komisyon, yaklaşk 4 aylk çalşma süresi içerisinde, TBMM’de 17 toplant 

gerçekleştirmiştir. Bu toplantlara, görüş ve önerilerini belirtmek üzere Bakan, siyasetçi, 

akademisyen, bürokrat ve STK temsilcisi olmak üzere 70 kişi komisyona davet edilmişlerdir. 

Davetlilerden 12’si STK Temsilcisi olup, Komisyonun çalşma süresinin kstl olmasndan 

dolay 34 STK’dan ise yazl olarak görüş talep edilmiştir. 

Ankara İlinde Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyetle gerçekleştirilen çalşma 

ziyaretlerinde; T.C. Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Sincan Açk Ceza 

İnfaz Kurumu Ankara 1 No.lu L Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile Kadn Kapal Ceza 

İnfaz Kurumu’na, Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik 

Daire Başkanlğ’na, T.C. Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune 

Hastanesi Başhekimliği “Tbbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kriz Müdahale Merkezine” ve T.C. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) ziyaretler 

gerçekleştirmiştir. Yaplan çalşma ziyaretlerinde, 9’u Kadn, 10’u Erkek olmak üzere 19 

Mahkum ve 40 Yetkili  ile görüşülmüştür.  

Yukarda belirtilen toplant ve çalşma ziyaretleri sonucunda kadna yönelik şiddeti 

doğuran etkenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çoklu ve karmaşk bir yap sergilediği 
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görülmüştür. Bu çerçevede, kadna yönelik şiddete bir hoşgörü ortam hazrlanmas gibi kültürel 

faktörler, evlilik içinde çatşma yaşama, ilişkideki sorunlar çözememe gibi ilişki faktörleri; 

kadnn ekonomik bağmszlğnn olmamas, istihdam olanaklarna erişimde snrllklar gibi 

ekonomik faktörler ile karar alma mekanizmalarnda kadn-erkek eşitliğinin tam olarak 

sağlanamamş olmas şiddetin ortaya çkmasn etkileyen temel faktörler olarak tespit edilmiştir. 

İşsizlik, yoksulluk, kültürel değişimler, alkol gibi etkenler ise tek başlarna şiddeti 

doğuran birer neden değil, var olan bir eğilimin dşa çkmasn kolaylaştran “şiddet riskini 

artrc faktörler” olduğu bulgusuna ulaşlmştr.  

Şiddetin sonuçlar ise, nedenlerine paralel şekilde çok boyutluluk göstermektedir. Kadnn 

fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ağr zarar vermesinin dşnda, kadnn üretkenliğini, çalşma 

kapasitesini olumsuz etkilemekte; iş gücü piyasasna katlmnn düşmesi, iş verimliliğinin 

azalmas, kazanç kayb gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Yaşam kalitesinin düşmesi, 

demokratik süreçlere katlmn azalmas, şiddet ve saldrganlk içeren eylemlerin kuşaktan kuşağa 

aktrlmas riski şiddetin sosyal sonuçlar arasnda yer almaktadr. 

Nedenleri ve sonuçlar bakmndan çok boyutlu bir sorun alan olan şiddetle mücadele, 

ancak, çok yönlü ve kapsaml çalşmalarla ve bütüncül bir yaklaşmla, mümkün olabilecektir. Bu 

alanda ilgili tüm taraflarn belirli bir program dahilinde, kararl, sistemli ve eşgüdümlü müdahale 

ve mücadelesine ihtiyaç duyulmaktadr. 

Bu çerçevede, kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnmas gereken tedbirler; 

− şiddetin önlenmesi, 

− mağdurun korunmas,  

− failin rehabilitasyonu ve cezalandrlmas,  

− eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesi,  

ana başlklarnda özetlenebilir. Bu yöndeki çalşmalara, hukuk alannda yaplacak baz 

değişiklikler zemin hazrlayacak ve destek olacaktr. 

Ülkemizde, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadnlarn toplumdaki rolünü 

güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikalar yaygnlaştrlmştr. Bu kapsamda; başta Anayasada 



‒ xvii ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)xvi 
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− eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesi,  

ana başlklarnda özetlenebilir. Bu yöndeki çalşmalara, hukuk alannda yaplacak baz 

değişiklikler zemin hazrlayacak ve destek olacaktr. 
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olmak üzere birçok yasal düzenleme yaplmş olup, bu düzenlemelerle kadn erkek eşitliğinin 

hukuki zemini güçlendirilmiştir.  

01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nda yaplan 

düzenlemelerle birçok suçun kadna ve eşe karş işlenmiş olmas nitelikli hal olarak 

öngörülmüştür. Bu kapsamda Kanunun “tanmlar” kenar başlkl maddesinde yer alan “kadn-kz 

ayrm” ile, baz suçlar bakmndan cezann belirlenmesinde kriter olarak kabul edilen “evli-bekar 

ayrm” kaldrlarak eşitsizlik giderilmiştir.  

Ayrca, Ceza Kanunun uygulanmasnda kişiler arasnda rk, din, dil, mezhep, milliyet, 

renk, cinsiyet, siyasal ve diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, 

doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrm yaplamayacağ ve hiçbir 

kimseye ayrcalk tannamayacağna ilişkin hüküm öngörülmüştür. 

Mülga Türk Ceza Kanununda yer alan cinsel suçlar, “Adab Umumiye Ve Nizam Aile 

Aleyhinde Cürümler” bölümünde düzenlenirken, yeni Türk Ceza Kanununda ise “Vücut 

Dokunulmazlğna Karş Suçlar” başlğ altnda düzenlenmiştir. 

Diğer yandan, yeni Türk Ceza Kanununda “zorla rza geçme ve zorla rza tasaddi” 

kavramlar kaldrlarak yerine “cinsel saldr ve çocuklarn cinsel istismar” kavramlar 

kullanlmştr. 

18/06/2014 tarihli ve 6545 sayl Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel dokunulmazlğa 

karş işlenen suçlara yönelik olarak önemli değişiklikler yaplmş, böylelikle cinsel saldr, 

çocuklarn cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarnn cezalar önemli 

ölçüde artrlmş, bu suçlarn işleniş biçimleri nazara alnarak nitelikli hal saylacak yeni eylem 

tipleri eklenmiştir.  

22/11/2001 tarihinde kabul edilen 4721 sayl Türk Medeni Kanunu 08/12/2001 tarihinde 

Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun; Türk toplumuna çağdaş 

gelişmeleri yanstan hükümler  içermekte olup; bu haliyle kadn erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet 

ayrmclğn ortadan kaldran, kadnlar aile ve toplum içerisinde erkeklerle eşit hale getiren bir 

Kanundur. 
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Mevzuatmzda, kadna yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin sağlanmas amacyla 

çalşmalar hzla devam etmiş, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, 

çocuklarn, aile bireylerinin ve srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere 

yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar öngören 6284 

sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20/03/2012 

tarihinde Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu çerçevede; Ülkemiz, Anayasa ve yasalaryla kadn-erkek eşitliğini güvence altna alan 

önemli hükümler ihdas etmiş, ayrca başta CEDAW, İstanbul Sözleşmesi ve diğer AB mevzuat 

olmak üzere uluslararas mevzuat ve ilkeler doğrultusunda politikalar geliştirmeyi, bu hedef 

doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmay ve bu yasalar uygulamaya geçirmeyi taahhüt 

etmiştir. 

Yaplan mevzuat çalşmalarnn uygulama sonuçlar değerlendirildiğinde ise; kadna 

yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi bakmndan, baz hükümlerin,  günümüz 

ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesine, uygulamadaki tereddütleri giderecek şekilde 

değiştirilerek açk ve net hükümlere yer verilmesine, ayrca yeni kavramlara yönelik hükümler 

ihdas edilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşlmaktadr. 

Türk Ceza Kanunu'nda kadn ve aileye yönelik olarak işlenen suçlara ilişkin verilen 

cezalarda,  haksz tahrik nedeniyle veya takdiren cezalarda yaplan indirimlerin, "sözde namus" 

kavramnn kasten öldürme suçunda nitelikli haller arasnda gösterilmemiş olmas gibi hususlarn 

uygulamada sebep olduğu sorunlarn kamu vicdann yaralayarak, toplumdaki adalet duygusunu 

örselediği görülmektedir. 

Ayrca, Ülkemizin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi ile mevzuatmzn uyumu 

bakmndan, zorla evlendirme, srarl takip kavramlarna Türk Ceza Kanunu'nda yer verilerek bu 

suçlara yönelik hüküm ihdas edilmesi gerektiği de önem arz eden hususlar arasnda yer 

almaktadr. 

Bu bağlamda yine; Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve 17 olarak belirtilen evlenme 

yaşnn, Ülkemizin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler ve günümüzdeki bireylerin fiziksel, 

zihinsel olgunlaşma süreci nazara alnarak, sağlkl ve dengeli evlilik birliğinin kurulmas, 
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etmiştir. 

Yaplan mevzuat çalşmalarnn uygulama sonuçlar değerlendirildiğinde ise; kadna 

yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi bakmndan, baz hükümlerin,  günümüz 

ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesine, uygulamadaki tereddütleri giderecek şekilde 

değiştirilerek açk ve net hükümlere yer verilmesine, ayrca yeni kavramlara yönelik hükümler 

ihdas edilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşlmaktadr. 

Türk Ceza Kanunu'nda kadn ve aileye yönelik olarak işlenen suçlara ilişkin verilen 

cezalarda,  haksz tahrik nedeniyle veya takdiren cezalarda yaplan indirimlerin, "sözde namus" 

kavramnn kasten öldürme suçunda nitelikli haller arasnda gösterilmemiş olmas gibi hususlarn 

uygulamada sebep olduğu sorunlarn kamu vicdann yaralayarak, toplumdaki adalet duygusunu 

örselediği görülmektedir. 

Ayrca, Ülkemizin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi ile mevzuatmzn uyumu 

bakmndan, zorla evlendirme, srarl takip kavramlarna Türk Ceza Kanunu'nda yer verilerek bu 

suçlara yönelik hüküm ihdas edilmesi gerektiği de önem arz eden hususlar arasnda yer 

almaktadr. 

Bu bağlamda yine; Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve 17 olarak belirtilen evlenme 

yaşnn, Ülkemizin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler ve günümüzdeki bireylerin fiziksel, 

zihinsel olgunlaşma süreci nazara alnarak, sağlkl ve dengeli evlilik birliğinin kurulmas, 
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böylece toplumun temelini oluşturan aile yapsnn güçlendirilebilmesi amacyla 18 olarak 

değiştirilmesinin yerinde olacağdeğerlendirilmektedir.    

Öte yandan; 6284 sayl Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, cezalandrmaya yönelik 

olmayp, koruyucu ve önleyici tedbirler içeren niteliktedir. Her ne kadar Kanun uluslararas 

alanda emsal niteliğinde ise de, uygulama sonuçlarna bakldğnda mevzuat metninden 

kaynaklanan tereddütler olduğu gibi, Kanunun uygulanmasnda ihtiyaç duyulan mekanizmalarn 

oluşturulamamasndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, önleme ve koruma sürecinde yetersizlik 

ve koordinasyon eksikliği yaşandğ anlaşlmaktadr. 

Bu nedenlerle, örneğin koruyucu ve önleyici tedbir karar verilirken ayrm yaplmadan 

tüm tedbirlere delil ve belge aranmakszn karar verilmesi gerektiği, teknik yöntemlerle takibe 

ilişkin usul ve esaslarn ayr bir yönetmelikle belirlenmemiş olmas ve teknik altyapnn eksik 

olmas nedeniyle pilot uygulamann ötesine geçilememiş olmas, şiddet önleme ve izleme 

merkezlerinin tüm ülke çapnda yaygnlaşmamş olmasndan dolay koordinasyon eksikliğinin 

giderilememesi, zorlama hapsine yönelik olarak uygulamada tereddütler yaşanmas gibi 

hususlarn değerlendirmeye alnarak, uygulamaya yol gösterecek nitelikte mevzuatta  düzenleme 

ve değişiklik yaplmas, böylece uygulamadaki tereddütlerin ortadan kaldrlmas; yine bu 

kapsamda şiddet mağdurlarnn daha etkin korunmalarnn sağlanabilmesi amacyla teknik 

yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar içeren yönetmelik çalşmalar ile şiddetin önlenmesi ile 

koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik destek ve izleme 

hizmetlerinin verildiği ŞÖNİM lerin çalşma usul ve esaslarn düzenleyen  yönetmelik 

çalşmalarnn ivedilikle sonuçlandrlmas gerekmektedir. 

Ayrca; 5275 sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakknda Kanun'a yönelik 

olarak, yukarda belirtilen hususlar doğrultusunda, "kadna yönelik olarak işlenen şiddet suçlar" 

ile "cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlar" dan mahkum olanlarn cezalarnn infazna 

yönelik kurallarn, bu suçlarn özelliğine uygun olup olmadğ değerlendirilerek, fiil neticesinde 

ortaya çkan olumsuz durumlarn toplumsal ve bireysel sonuçlarnn hafifletilebilmesi için işlenen 

suçun niteliğine göre farkl bir infaz rejimine tabi tutulmalar gerektiği düşünülmektedir. 

Hukuki alanda yaplmas gereken söz konusu değişikliklerin, idari alanda şiddetle 

mücadele politikalarna yansmalar çok boyutludur. Bu çerçevede, öncelikle kadna yönelik 
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şiddetin önlenmesinin, şiddetle mücadelenin en önemli ayağ olduğu görülecektir. Bu bakmdan, 

kadna yönelik ayrmclğa neden olan, kadna yönelik şiddeti onaylayan, yeniden üreten tüm 

olumsuz yarglarn ve geleneksel tutumlarn değiştirilmesi amacyla tüm topluma etki edecek 

bilinçlendirme, farkndalk ve zihniyet dönüşümü seferberliği başlatlmaldr. Bununla bağlantl 

bir şekilde söz konusu alglarn oluşturulduğu ve yayldğ bir mecra olan medyann toplum 

üzerindeki etkisi büyüktür. Bu bakmdan medya bağmszlğn zedelemeden, kadna karş şiddeti 

önlemede medya katlmnn teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, şiddetin meydana gelmesinden sonra bu alandaki kamu politikalarnn 

uygulanmasndan sorumlu kamu görevlilerinin nicelik ve nitelik açsndan geliştirilmesi, şiddet 

mağduru kadna yönelik destek mekanizmalarnda son yllarda ilerlemeler kaydetmekle birlikte, 

bu yaplarn uluslararas yükümlülükler çerçevesinde belli standartlara kavuşturulmas ve bu 

yaplar için alternatif modellerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Buna ek olarak, 

kadnlarn şiddet döngüsünü krabilmeleri için işgücü/istihdama katlmlarn artracak ve çalşma 

hayatndan kopmalarn engelleyecek önlemlerin geliştirilmesinin şiddetle mücadeleye önemli 

katklar sağlayacağ düşünülmektedir. Ayrca şiddet mağduru kadnlarn sağlk sisteminde 

karşlaştklar güçlükler ve özellikle cinsel şiddet mağduru kadnlarn ikincil örselenmelerini 

önlemek için özel eğitimli personelin görev yaptğ bir kriz merkezi oluşturulmas gerekliliği 

İstanbul Sözleşmesi ile de getirilen bir yükümlülük olarak ele alnmas gereken bir husustur.  

Konunun bir diğer önemli ayağ, şüphesiz gördüğü şiddet nedeniyle suç işlemiş kadnlarn 

topluma yeniden kazandrlmas, bu kadnlarn cezaevinden ayrldktan sonra tekrar şiddet 

döngüsüne girmemeleri ya da yeniden suça karşmamalar için özel olarak yürütülen çalşmalar 

geliştirilmesi gerekliliğidir. Bu noktada kadnlar suça sürükleyen ve toplumdaki dezavantajl 

konumlarn arttran önemli bir hususun kadnlarn baz hak ve imkanlara erişimlerinin snrl 

olmasndan kaynaklandğ gözden kaçrlmamaldr.  

Bilindiği üzere; bugüne kadar kadna yönelik şiddet çalşmalarnn odağna şiddet 

mağdurlar konulmuştur. Oysa sorunun çözümünün önemli bir öznesi olan şiddet uygulayan 

kişilere yönelik ilgili kurumlarda belirli programlar uygulanmas konuya ilişkin önemli katklar 

sağlayacaktr. 
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böylece toplumun temelini oluşturan aile yapsnn güçlendirilebilmesi amacyla 18 olarak 

değiştirilmesinin yerinde olacağdeğerlendirilmektedir.    

Öte yandan; 6284 sayl Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, cezalandrmaya yönelik 
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hizmetlerinin verildiği ŞÖNİM lerin çalşma usul ve esaslarn düzenleyen  yönetmelik 

çalşmalarnn ivedilikle sonuçlandrlmas gerekmektedir. 

Ayrca; 5275 sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakknda Kanun'a yönelik 

olarak, yukarda belirtilen hususlar doğrultusunda, "kadna yönelik olarak işlenen şiddet suçlar" 

ile "cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlar" dan mahkum olanlarn cezalarnn infazna 

yönelik kurallarn, bu suçlarn özelliğine uygun olup olmadğ değerlendirilerek, fiil neticesinde 

ortaya çkan olumsuz durumlarn toplumsal ve bireysel sonuçlarnn hafifletilebilmesi için işlenen 

suçun niteliğine göre farkl bir infaz rejimine tabi tutulmalar gerektiği düşünülmektedir. 

Hukuki alanda yaplmas gereken söz konusu değişikliklerin, idari alanda şiddetle 

mücadele politikalarna yansmalar çok boyutludur. Bu çerçevede, öncelikle kadna yönelik 
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şiddetin önlenmesinin, şiddetle mücadelenin en önemli ayağ olduğu görülecektir. Bu bakmdan, 

kadna yönelik ayrmclğa neden olan, kadna yönelik şiddeti onaylayan, yeniden üreten tüm 

olumsuz yarglarn ve geleneksel tutumlarn değiştirilmesi amacyla tüm topluma etki edecek 

bilinçlendirme, farkndalk ve zihniyet dönüşümü seferberliği başlatlmaldr. Bununla bağlantl 

bir şekilde söz konusu alglarn oluşturulduğu ve yayldğ bir mecra olan medyann toplum 

üzerindeki etkisi büyüktür. Bu bakmdan medya bağmszlğn zedelemeden, kadna karş şiddeti 

önlemede medya katlmnn teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, şiddetin meydana gelmesinden sonra bu alandaki kamu politikalarnn 

uygulanmasndan sorumlu kamu görevlilerinin nicelik ve nitelik açsndan geliştirilmesi, şiddet 

mağduru kadna yönelik destek mekanizmalarnda son yllarda ilerlemeler kaydetmekle birlikte, 

bu yaplarn uluslararas yükümlülükler çerçevesinde belli standartlara kavuşturulmas ve bu 

yaplar için alternatif modellerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Buna ek olarak, 

kadnlarn şiddet döngüsünü krabilmeleri için işgücü/istihdama katlmlarn artracak ve çalşma 

hayatndan kopmalarn engelleyecek önlemlerin geliştirilmesinin şiddetle mücadeleye önemli 

katklar sağlayacağ düşünülmektedir. Ayrca şiddet mağduru kadnlarn sağlk sisteminde 

karşlaştklar güçlükler ve özellikle cinsel şiddet mağduru kadnlarn ikincil örselenmelerini 

önlemek için özel eğitimli personelin görev yaptğ bir kriz merkezi oluşturulmas gerekliliği 

İstanbul Sözleşmesi ile de getirilen bir yükümlülük olarak ele alnmas gereken bir husustur.  

Konunun bir diğer önemli ayağ, şüphesiz gördüğü şiddet nedeniyle suç işlemiş kadnlarn 

topluma yeniden kazandrlmas, bu kadnlarn cezaevinden ayrldktan sonra tekrar şiddet 

döngüsüne girmemeleri ya da yeniden suça karşmamalar için özel olarak yürütülen çalşmalar 

geliştirilmesi gerekliliğidir. Bu noktada kadnlar suça sürükleyen ve toplumdaki dezavantajl 

konumlarn arttran önemli bir hususun kadnlarn baz hak ve imkanlara erişimlerinin snrl 

olmasndan kaynaklandğ gözden kaçrlmamaldr.  

Bilindiği üzere; bugüne kadar kadna yönelik şiddet çalşmalarnn odağna şiddet 

mağdurlar konulmuştur. Oysa sorunun çözümünün önemli bir öznesi olan şiddet uygulayan 

kişilere yönelik ilgili kurumlarda belirli programlar uygulanmas konuya ilişkin önemli katklar 

sağlayacaktr. 
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Diğer taraftan, gerek araştrmalar yoluyla elde edilen, gerekse kurumsal bazda toplanan 

verilerin nicelik ve nitelik olarak geliştirilerek kurum ve kuruluşlar aras veri paylaşmnn 

güçlendirilmesi; ayrca etki ve risk analizleri yoluyla politikalarn etkinliğinin değerlendirilmesi 

kadna yönelik şiddetin önlenmesinde katk sağlayabilecektir.  

Öte yandan, ülkemizde kadna yönelik şiddet alannda yürütülen çalşmalarda derin 

birikimleri olan sivil toplum kuruluşlarnn önemli bir paydaş olarak sürece tam olarak dâhil 

edilmeleri, kadna yönelik şiddetin farkl alanlarnda ihtisaslaşmalar, kadna yönelik şiddetle 

mücadeleye erkek katlmnn sağlanmasnda etkin rol oynamalar, şiddet uygulayan erkeklere 

yönelik çalşmalarda görev alacak STK’larn teşvik edilmesinin ülkemiz bakmndan bir ihtiyaç 

olduğu değerlendirilmektedir. Benzer şekilde kadna yönelik şiddetle mücadele konusu 

ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve tbbi boyutu ile birçok kurum ve kuruluşun görev alanna 

girdiğinden çok tarafl işbirliğini zorunlu klmaktadr. Bu bakmdan kadna yönelik şiddetle 

mücadelede sürdürülebilirliğin sağlanmas için hükûmet, parlamento, yerel yönetimler gibi çeşitli 

seviyelerde, STK’lar da içeren çeşitli sektör ve kuruluşlarla ve tüm karar alma süreçlerinde 

işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Son olarak, kadnn insan haklar konusunda politikalar geliştirilmesi ile kurumlararas 

eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasnda sorumlu kurum olan KSGM’nin, eşgüdüm ve 

koordinasyona ilişkin görevini Başbakanlğa bağl bir kuruluş iken daha etkin yürüttüğü, 

günümüzde ise söz konusu Genel Müdürlüğün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ içinde 

yeniden yaplanmasnn Bakanlklar arasndaki eşgüdümü zayflattğ, önceden beri süregelen 

faaliyetlerin devamnn izlenmesinin güçleştiği ve kadn haklar alanndaki politika geliştirme 

faaliyetlerinin geri planda kalarak konunun bu haklara erişememenin bir sonucu olan şiddete 

ilişkin hizmetler üzerinden yürütülmesine yol açtğ düşünülmektedir. Ülkemizin uluslararas 

yükümlülükleri de göz önünde tutularak kadnlarn durumunu izleyecek ve geliştirecek kurumsal 

mekanizmann, hükümet politikalarnda etkili olabilmesi için, üst seviyede yaplandrlmas, 

yeterli kaynağn ayrlmas ve gereken otorite ile donatlmasnn kadna yönelik şiddetle 

mücadeleye önemli katklar sağlayacağ değerlendirilmektedir. 

Neticede; bu Rapor ve Rapor’da ortaya konan öneriler, Komisyonumuz üyesi, iktidar ve 

muhalefet partilerinden Milletvekillerinin bir bütün hâlinde, yoğun ve meşakkatli çalşmalar 

sonucu hazrlanmştr. Kamuoyu ile paylaştğmz söz konusu önerilerin, kadna yönelik şiddetin 
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önlenmesi amacyla yaplacak çalşma ve düzenlemelere vesile olmas dileğiyle; Komisyon 

çalşmalarmz süresince çalşmaktan mutluluk duyduğum başta Komisyon Üyesi Milletvekili 

arkadaşlarm olmak üzere TBMM’de ve çalşma ve inceleme ziyaretleri esnasnda yaplan 

toplantlarda Komisyonumuza bilgi veren kamu kurum ve kuruluşlarnn temsilcileri ile 

akademisyenlere, Rapor yazm aşamasnda çalşmalarmza katk sunan komisyon uzman 

arkadaşlarma teşekkürlerimizi sunarz. 

 

Alev DEDEGİL 

İstanbul Milletvekili 

Komisyon Başkan 
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sonucu hazrlanmştr. Kamuoyu ile paylaştğmz söz konusu önerilerin, kadna yönelik şiddetin 

xxiii 
 

önlenmesi amacyla yaplacak çalşma ve düzenlemelere vesile olmas dileğiyle; Komisyon 

çalşmalarmz süresince çalşmaktan mutluluk duyduğum başta Komisyon Üyesi Milletvekili 
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arkadaşlarma teşekkürlerimizi sunarz. 

 

Alev DEDEGİL 

İstanbul Milletvekili 

Komisyon Başkan 
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ÖNERGE METİNLERİ 

1. Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve 19 Milletvekilinin,  kadna yönelik 

şiddetin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/124): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gerekçesini ekte arz ettiğimiz "Kadna yönelik şiddete karş mücadelede, kalc çözüm 

yollarnn araştrlmas" amacyla Anayasann 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 

104 ve 105. maddeleri uyarnca Meclis Araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz.  

1)  Mehmet ŞANDIR   Mersin  

2) Ali UZUNIRMAK   Aydn  

3) Mesut DEDEOĞLU   Kahramanmaraş  

4) Mehmet ERDOĞAN   Muğla  

5) Alim IŞIK    Kütahya  

6) Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU  Osmaniye  

7) Enver ERDEM   Elazğ  

8) Ali ÖZ     Mersin  

9) Seyfettin YILMAZ   Adana  

10) Zühal TOPCU    Ankara  

11) Erkan AKÇAY   Manisa  

12) Yusuf HALAÇOĞLU   Kayseri  

13) Sümer ORAL    Manisa  

14) Kemalettin YILMAZ   Afyonkarahisar  

15) Ahmet Duran BULUT  Balkesir  

16) Necati ÖZENSOY   Bursa  

17) Bülent BELEN   Tekirdağ  

18) Durmuşali TORLAK   İstanbul  

19) Oktay ÖZTÜRK   Erzurum  

20) Celal ADAN    İstanbul

xix 
 

Gerekçe: 

Toplumsal önemli sorunlarmzdan biri şüphesiz aile içi ve aile dşnda Kadnlara yönelik 

şiddettir. 

Şiddet kadnlarn yalnzca fiziksel ve ruhsal sağlğn etkilemekle kalmayp, kadnn 

hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemektedir. 

Kadnlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur olanlarn korunmas amacyla 

Uluslararas sözleşmelere taraf olunmuş taahhütlerde bulunulmuş ve ulusal mevzuatmzda 

düzenlemeler yaplmştr. 

Bu düzenlemelere rağmen son yaplan araştrmalara bakldğnda kadna yönelik şiddetin 

azalma göstermemesi ve giderek artan bir boyuta ulaşmas değerlendirilmesi gereken çok önemli 

bir konudur. 

Kadnlara yönelik şiddetin giderek artmas;  

Yasal sürecin iyi işlememesinden mi, toplumsal eğitimin yeterince yaplamamasndan m, 

ekonomik skntlarn bireyler üzerindeki basklarndan m, şiddet mağdurlarnn 

korunamamasndan m, yasalarmzn yeteri kadar yaptrm gücüne sahip olamamasndan m, 

yanlş dini ve toplumsal değerler mi, kültürel dejenerasyon mu, çok yönlü araştrlmaldr. 

Ve kadna yönelik şiddete karş mücadelede kalc bir çözüme ulaşabilmek için tüm resmi 

ve sivil kurum ve kuruluşlarn bu konuda seferber edilebilmesinin yollan ve yönteminin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük sorumluluk düşmektedir. 

Bu yüzden konuyla ilgili Meclis Araştrmasnn bir an önce gündeme alnmas sadece 

kadnlarmz açsndan değil toplumsal sağlğmz açsndan önemlidir.  



‒ xxv ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)xix 
 

ÖNERGE METİNLERİ 

1. Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve 19 Milletvekilinin,  kadna yönelik 

şiddetin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/124): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gerekçesini ekte arz ettiğimiz "Kadna yönelik şiddete karş mücadelede, kalc çözüm 

yollarnn araştrlmas" amacyla Anayasann 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 

104 ve 105. maddeleri uyarnca Meclis Araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz.  

1)  Mehmet ŞANDIR   Mersin  

2) Ali UZUNIRMAK   Aydn  

3) Mesut DEDEOĞLU   Kahramanmaraş  

4) Mehmet ERDOĞAN   Muğla  

5) Alim IŞIK    Kütahya  

6) Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU  Osmaniye  

7) Enver ERDEM   Elazğ  

8) Ali ÖZ     Mersin  

9) Seyfettin YILMAZ   Adana  

10) Zühal TOPCU    Ankara  

11) Erkan AKÇAY   Manisa  

12) Yusuf HALAÇOĞLU   Kayseri  

13) Sümer ORAL    Manisa  

14) Kemalettin YILMAZ   Afyonkarahisar  

15) Ahmet Duran BULUT  Balkesir  

16) Necati ÖZENSOY   Bursa  

17) Bülent BELEN   Tekirdağ  

18) Durmuşali TORLAK   İstanbul  

19) Oktay ÖZTÜRK   Erzurum  

20) Celal ADAN    İstanbul
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Gerekçe: 

Toplumsal önemli sorunlarmzdan biri şüphesiz aile içi ve aile dşnda Kadnlara yönelik 

şiddettir. 

Şiddet kadnlarn yalnzca fiziksel ve ruhsal sağlğn etkilemekle kalmayp, kadnn 

hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemektedir. 

Kadnlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur olanlarn korunmas amacyla 

Uluslararas sözleşmelere taraf olunmuş taahhütlerde bulunulmuş ve ulusal mevzuatmzda 

düzenlemeler yaplmştr. 

Bu düzenlemelere rağmen son yaplan araştrmalara bakldğnda kadna yönelik şiddetin 

azalma göstermemesi ve giderek artan bir boyuta ulaşmas değerlendirilmesi gereken çok önemli 

bir konudur. 

Kadnlara yönelik şiddetin giderek artmas;  

Yasal sürecin iyi işlememesinden mi, toplumsal eğitimin yeterince yaplamamasndan m, 

ekonomik skntlarn bireyler üzerindeki basklarndan m, şiddet mağdurlarnn 

korunamamasndan m, yasalarmzn yeteri kadar yaptrm gücüne sahip olamamasndan m, 

yanlş dini ve toplumsal değerler mi, kültürel dejenerasyon mu, çok yönlü araştrlmaldr. 

Ve kadna yönelik şiddete karş mücadelede kalc bir çözüme ulaşabilmek için tüm resmi 

ve sivil kurum ve kuruluşlarn bu konuda seferber edilebilmesinin yollan ve yönteminin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük sorumluluk düşmektedir. 

Bu yüzden konuyla ilgili Meclis Araştrmasnn bir an önce gündeme alnmas sadece 

kadnlarmz açsndan değil toplumsal sağlğmz açsndan önemlidir.  
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2. İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU ve 38 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/226): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlğ verilerine göre, 2002-2010 yllar arasnda kadn cinayetlerinde %1400 

artş olmuştur. 2002 ylnda 66 kadn öldürülürken, bu say 2009'un ilk 7 aynda 953'e 

yükselmiştir. 2003'te 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de ise 806 

kadn yaşamn yitirmiştir. Bu durum, kadnn, toplumda birey olarak alglanmadğn, söz hakk 

olmayan, itaat etme yükümlülüğü olan bir cins olarak kabul edildiğini göstermektedir. Rakamlar, 

kadna yönelik şiddetin yldan yla yükseldiğini ortaya koymaktadr. 

Kamuoyunda uzun bir süre konuşulan Münevver Karabulutun vahşice katledilmesi, 

Ankara'da Ayşe Paşal'nn eski eşi tarafndan sokak ortasnda canna kylmas, Güldünya Törenin 

namus gerekçesiyle gencecik yaşta hayatna son verilmesi ve İstanbul Bayrampaşa'da eski eşi 

tarafndan, Tuğba Özbek'in yaklarak öldürülmesi kadn cinayetlerine verilebilecek örneklerden 

sadece birkaç tanesidir. 

2011 ylnn ilk 6 ay içinde 130 kadn, cinayete kurban gitmiştir. Bu da devletin, 

hükümetin ve toplumun kadna bakş açsnda bir gelişme olmadğnn göstergesidir. 

Okulda, evde ve çalşma hayatnda kadna yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin 

örneklerine rastlanmaktadr. Bu kabul edilemez tablonun ortadan kaldrlmas, kadnlara yönelik 

saldrlarn engellenmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için öncelikle şiddetin kaynağnn 

belirlenmesi son derece önemlidir. 

Sanldğnn aksine şiddetin tek bir nedeni yoktur. Aile içinde şiddeti görerek büyüyen 

çocuklarn, şiddeti kanksamas ve büyüdüklerinde şiddet gören ya da şiddet uygulayan bireyler 

olmalar yüksek bir olaslktr. Bu da sorunun önemini daha da arttrmaktadr. Bu nedenle aile içi 

şiddet başta olmak üzere, her türlü kötü muamelenin engellenmesinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sorumluluk düşmektedir. Kadna karş şiddetin yasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve 

siyasal nedenlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tespiti konusunda parlamentoya 

xx 
 

önemli görevler düşmektedir. Ancak bu yolla, bu toplumsal sorunun çözümü yönünde ciddi bir 

adm atlabilecektir. 

Kadn zaten toplum içinde hor görülüp, dşlanmaktadr. Ayrca bir de fiziksel ve 

psikolojik şiddete maruz kalmaktadr. Üstelik şiddeti uygulayanlar değil, mağdur olan kadnlar 

suçlanmaktadr. Bu durum sadece şiddeti uygulayanlar sözle knayarak geçiştirilemeyecek kadar 

önemlidir. Bunun hukuksal ve toplumsal yaptrmlar olmaldr. 

Şiddete maruz kalan kadnn temel ihtiyaçlarnn karşlanmas yannda psikolojik olarak 

sayg gösteren ve sayg gören bireylerden oluşan bir toplum haline gelinebilmesinin ön 

koşullarndan biri kadna yönelik şiddetin engellenmesidir. Bu, kadnn çok daha güçlü ve sağlkl 

bir birey olmasn sağlayacaktr. Sağlkl düşünen, üreten başkalarnn haklarna sayg gösteren ve 

sayg gören bireylerden oluşan bir toplum haline gelinebilmesinin ön koşullarndan biri kadna 

yönelik şiddetin engellenmesidir. 

Anayasann 17. maddesinde yaşam hakk düzenlenirken, 56. maddesinde de her bireyin 

sağlkl bir çevrede yaşama hakkna sahip olmas gerektiği vurgulanmştr. Bunlarn yannda daha 

pek çok temel hak ve hürriyet, Anayasa ve uluslararas sözleşmelerle teminat altna alnmştr. 

Ancak sadece yasal düzenlemelerle bu sorununun çözülemedigi ortadadr. Bu nedenle hükümet 

yasal düzenlemelerin yannda, sivil toplum kuruluşlar ile işbirliği içinde kadn - erkek eşitliğinin 

vazgeçilmezliğini toplumun tüm kesimlerine anlatacak eğitim ve yayn faaliyetlerini 

başlatmaldr. Bu kapsamda özellikle çocuklar hedef kitle olarak belirlenmeli, eğitim müfredat 

da buna göre düzenlenmelidir. Örneğin okul kitaplarnda anneyi sadece ev işi yapan babay da 

sadece eve para getiren rol modeller olarak ortaya koyan anlayştan vazgeçilmelidir. Kadna 

yönelik pozitif ayrmclk da sadece bir yasa maddesi olarak kalmamal, ekonomiden, eğitime, 

çalşma hayatndan siyasete, her alanda kadnlar bundan yararlanabilmelidir. 

Kadna yönelik şiddetin nedenleri ile bu nedenlerin ortadan kaldrlmas için 

yaplacaklarn tespiti amacyla, Anayasann 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 21.10.2011 
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2. İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU ve 38 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/226): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlğ verilerine göre, 2002-2010 yllar arasnda kadn cinayetlerinde %1400 

artş olmuştur. 2002 ylnda 66 kadn öldürülürken, bu say 2009'un ilk 7 aynda 953'e 

yükselmiştir. 2003'te 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de ise 806 

kadn yaşamn yitirmiştir. Bu durum, kadnn, toplumda birey olarak alglanmadğn, söz hakk 

olmayan, itaat etme yükümlülüğü olan bir cins olarak kabul edildiğini göstermektedir. Rakamlar, 

kadna yönelik şiddetin yldan yla yükseldiğini ortaya koymaktadr. 

Kamuoyunda uzun bir süre konuşulan Münevver Karabulutun vahşice katledilmesi, 

Ankara'da Ayşe Paşal'nn eski eşi tarafndan sokak ortasnda canna kylmas, Güldünya Törenin 

namus gerekçesiyle gencecik yaşta hayatna son verilmesi ve İstanbul Bayrampaşa'da eski eşi 

tarafndan, Tuğba Özbek'in yaklarak öldürülmesi kadn cinayetlerine verilebilecek örneklerden 

sadece birkaç tanesidir. 

2011 ylnn ilk 6 ay içinde 130 kadn, cinayete kurban gitmiştir. Bu da devletin, 

hükümetin ve toplumun kadna bakş açsnda bir gelişme olmadğnn göstergesidir. 

Okulda, evde ve çalşma hayatnda kadna yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin 

örneklerine rastlanmaktadr. Bu kabul edilemez tablonun ortadan kaldrlmas, kadnlara yönelik 

saldrlarn engellenmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için öncelikle şiddetin kaynağnn 

belirlenmesi son derece önemlidir. 

Sanldğnn aksine şiddetin tek bir nedeni yoktur. Aile içinde şiddeti görerek büyüyen 

çocuklarn, şiddeti kanksamas ve büyüdüklerinde şiddet gören ya da şiddet uygulayan bireyler 

olmalar yüksek bir olaslktr. Bu da sorunun önemini daha da arttrmaktadr. Bu nedenle aile içi 

şiddet başta olmak üzere, her türlü kötü muamelenin engellenmesinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sorumluluk düşmektedir. Kadna karş şiddetin yasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve 

siyasal nedenlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tespiti konusunda parlamentoya 
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önemli görevler düşmektedir. Ancak bu yolla, bu toplumsal sorunun çözümü yönünde ciddi bir 

adm atlabilecektir. 

Kadn zaten toplum içinde hor görülüp, dşlanmaktadr. Ayrca bir de fiziksel ve 

psikolojik şiddete maruz kalmaktadr. Üstelik şiddeti uygulayanlar değil, mağdur olan kadnlar 

suçlanmaktadr. Bu durum sadece şiddeti uygulayanlar sözle knayarak geçiştirilemeyecek kadar 

önemlidir. Bunun hukuksal ve toplumsal yaptrmlar olmaldr. 

Şiddete maruz kalan kadnn temel ihtiyaçlarnn karşlanmas yannda psikolojik olarak 

sayg gösteren ve sayg gören bireylerden oluşan bir toplum haline gelinebilmesinin ön 

koşullarndan biri kadna yönelik şiddetin engellenmesidir. Bu, kadnn çok daha güçlü ve sağlkl 

bir birey olmasn sağlayacaktr. Sağlkl düşünen, üreten başkalarnn haklarna sayg gösteren ve 

sayg gören bireylerden oluşan bir toplum haline gelinebilmesinin ön koşullarndan biri kadna 

yönelik şiddetin engellenmesidir. 

Anayasann 17. maddesinde yaşam hakk düzenlenirken, 56. maddesinde de her bireyin 

sağlkl bir çevrede yaşama hakkna sahip olmas gerektiği vurgulanmştr. Bunlarn yannda daha 

pek çok temel hak ve hürriyet, Anayasa ve uluslararas sözleşmelerle teminat altna alnmştr. 

Ancak sadece yasal düzenlemelerle bu sorununun çözülemedigi ortadadr. Bu nedenle hükümet 

yasal düzenlemelerin yannda, sivil toplum kuruluşlar ile işbirliği içinde kadn - erkek eşitliğinin 

vazgeçilmezliğini toplumun tüm kesimlerine anlatacak eğitim ve yayn faaliyetlerini 

başlatmaldr. Bu kapsamda özellikle çocuklar hedef kitle olarak belirlenmeli, eğitim müfredat 

da buna göre düzenlenmelidir. Örneğin okul kitaplarnda anneyi sadece ev işi yapan babay da 

sadece eve para getiren rol modeller olarak ortaya koyan anlayştan vazgeçilmelidir. Kadna 

yönelik pozitif ayrmclk da sadece bir yasa maddesi olarak kalmamal, ekonomiden, eğitime, 

çalşma hayatndan siyasete, her alanda kadnlar bundan yararlanabilmelidir. 

Kadna yönelik şiddetin nedenleri ile bu nedenlerin ortadan kaldrlmas için 

yaplacaklarn tespiti amacyla, Anayasann 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 21.10.2011 
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1) Mustafa MOROĞLU   İzmir 

2) Ensar ÖĞÜT    Ardahan 

3) Özgür ÖZEL    Manisa  

4) İlhan DEMİRÖZ   Bursa  

5) Candan YÜCEER   Tekirdağ 

6) Kazm KURT    Eskişehir 

7) Ahmet TOPTAŞ   Afyonkarahisar  

8) Ali DEMİRÇALI   Adana  

9) Haydar AKAR    Kocaeli 

10) Orhan DÜZGÜN   Tokat  

11) Aydn Ağan AYAYDIN  İstanbul  

12) Arif BULUT    Antalya  

13) Gürkut ACAR    Antalya 

14) Mehmet Hilal KAPLAN  Kocaeli  

15) Ramazan Kerim ÖZKAN  Burdur  

16) Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul  

17) Ali Rza ÖZTÜRK   Mersin  

18) Celal DİNÇER    İstanbul 

19) Süleyman ÇELEBİ   İstanbul  

20) Hülya GÜVEN   İzmir  

21) Osman KAPTAN   Antalya 

22) Mehmet ŞEKER   Gaziantep  

23) Ali SARIBAŞ    Çanakkale  

24) Aytuğ ATICI    Mersin  

25) Fatma Nur SERTER   İstanbul 

26) Osman Faruk LOĞOĞLU  Adana  

27) Osman Taney KORUTÜRK  İstanbul  

28) İdris YILDIZ    Ordu  

29) Dilek AKAGÜN YILMAZ  Uşak  

30) Nurettin DEMİR   Muğla  

31) Muharrem IŞIK   Erzincan 
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32) Turgut DİBEK    Krklareli  

33) Aylin NAZLIAKA   Ankara  

34) Aykan ERDEMİR   Bursa  

35) Mahmut TANAL   İstanbul  

36) Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon  

37) İhsan ÖZKES    İstanbul  

38) Şafak PAVEY    İstanbul  

39) Sedef KÜÇÜK    İstanbul  

3. BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadna yönelik şiddet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/320): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik fiziksel, ekonomik, siyasal vb. her türlü şiddetin kadn sağlğ üzerinde 

yarattğ etkilerinin araştrlmas ve gerekli önlemlerin alnmas için Anayasann 98. İçtüzüğün 

104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe: 

Kadna karş şiddet değişik boyutlaryla günümüzün en ciddi sosyal problemlerinden biri 

olarak ön plana çkmaktadr. Türkiye’de uygulanan politikalarn bütüncül bir niteliğinin 

olmamas, toplumsal cinsiyet politikalarnn ulusal siyasetin öncelikli konusu olmamasndan 

kaynakl kadnlara ve çocuklara yönelik şiddeti önleme anlamnda herhangi etkin bir çalşma 

yaplmamaktadr. Ayrca ülkemizde devletin bağmsz kadn hareketinin ve sivil toplum 

örgütlerinin birikim ve deneyimlerinden yararlanlmamas sorunlarn çözümü noktasnda bir 

ilerleme sağlanamamasna neden olmuştur. 

Başbakanlk tarafndan kadnlara ve çocuklara yönelik genelgeler yaynlanmştr. Fakat 

görülmektedir ki uygulama anlamnda herhangi bir ilerleme kat edilmemiş, kadnlara ve 

çocuklara yönelik şiddet hala ülkenin gündeminde yer alan konu olarak kalmştr. Toplumsal bir 

gerçek olan şiddet olgusu, tüm toplumlar da olduğu gibi ülkemizde de önemle üzerinde durulmas 



‒ xxix ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)xix 
 

1) Mustafa MOROĞLU   İzmir 

2) Ensar ÖĞÜT    Ardahan 

3) Özgür ÖZEL    Manisa  

4) İlhan DEMİRÖZ   Bursa  

5) Candan YÜCEER   Tekirdağ 

6) Kazm KURT    Eskişehir 

7) Ahmet TOPTAŞ   Afyonkarahisar  

8) Ali DEMİRÇALI   Adana  

9) Haydar AKAR    Kocaeli 

10) Orhan DÜZGÜN   Tokat  

11) Aydn Ağan AYAYDIN  İstanbul  

12) Arif BULUT    Antalya  

13) Gürkut ACAR    Antalya 

14) Mehmet Hilal KAPLAN  Kocaeli  

15) Ramazan Kerim ÖZKAN  Burdur  

16) Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul  

17) Ali Rza ÖZTÜRK   Mersin  

18) Celal DİNÇER    İstanbul 

19) Süleyman ÇELEBİ   İstanbul  

20) Hülya GÜVEN   İzmir  

21) Osman KAPTAN   Antalya 

22) Mehmet ŞEKER   Gaziantep  

23) Ali SARIBAŞ    Çanakkale  

24) Aytuğ ATICI    Mersin  

25) Fatma Nur SERTER   İstanbul 

26) Osman Faruk LOĞOĞLU  Adana  

27) Osman Taney KORUTÜRK  İstanbul  

28) İdris YILDIZ    Ordu  

29) Dilek AKAGÜN YILMAZ  Uşak  

30) Nurettin DEMİR   Muğla  

31) Muharrem IŞIK   Erzincan 
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32) Turgut DİBEK    Krklareli  

33) Aylin NAZLIAKA   Ankara  

34) Aykan ERDEMİR   Bursa  

35) Mahmut TANAL   İstanbul  

36) Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon  

37) İhsan ÖZKES    İstanbul  

38) Şafak PAVEY    İstanbul  

39) Sedef KÜÇÜK    İstanbul  

3. BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadna yönelik şiddet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/320): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik fiziksel, ekonomik, siyasal vb. her türlü şiddetin kadn sağlğ üzerinde 

yarattğ etkilerinin araştrlmas ve gerekli önlemlerin alnmas için Anayasann 98. İçtüzüğün 

104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe: 

Kadna karş şiddet değişik boyutlaryla günümüzün en ciddi sosyal problemlerinden biri 

olarak ön plana çkmaktadr. Türkiye’de uygulanan politikalarn bütüncül bir niteliğinin 

olmamas, toplumsal cinsiyet politikalarnn ulusal siyasetin öncelikli konusu olmamasndan 

kaynakl kadnlara ve çocuklara yönelik şiddeti önleme anlamnda herhangi etkin bir çalşma 

yaplmamaktadr. Ayrca ülkemizde devletin bağmsz kadn hareketinin ve sivil toplum 

örgütlerinin birikim ve deneyimlerinden yararlanlmamas sorunlarn çözümü noktasnda bir 

ilerleme sağlanamamasna neden olmuştur. 

Başbakanlk tarafndan kadnlara ve çocuklara yönelik genelgeler yaynlanmştr. Fakat 

görülmektedir ki uygulama anlamnda herhangi bir ilerleme kat edilmemiş, kadnlara ve 

çocuklara yönelik şiddet hala ülkenin gündeminde yer alan konu olarak kalmştr. Toplumsal bir 

gerçek olan şiddet olgusu, tüm toplumlar da olduğu gibi ülkemizde de önemle üzerinde durulmas 
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gereken bir sorundur. Gündelik yaşamn pek çok boyutunda ve farkl biçimlerde karşmza çkan 

şiddet olgusu, kadnlar özellikle de onlarn sağlklarn önemli ölçüde tehdit etmekte diğer bir 

deyişle onlarn fiziksel, psikolojik vb. şiddete uğramalar, sağlk açsndan ciddi sorunlarn 

yaşanmasna neden olabileceği bilinmektedir. Kadn sağlğn etkileyen önemli faktörlerden biri 

de hiç şüphesiz şiddet faktörüdür. Ülkemizde de şiddete en çok kadnlar ve çocuklar 

uğramaktadr. 

Kadna yönelik şiddetin en önemli sebebini toplumsal yapdaki erkek egemen ideoloji 

oluşturmaktadr. Söz konusu erkek egemen ideoloji her alanda olduğu gibi siyasal, sosyal ve 

ekonomik olarak şiddeti doğurmakta ve meşrulaştrmaktadr. Ne yazk ki, son zamanlarda çok 

vahim olaylar olan kulaklar, burnu kesilen kadnlar, hamile iken dövülen ve öldürülen kadn 

haberleri basma ve kamuoyuna yansmştr. Kadna yönelik şiddetin bu kadar ürkütücü sonuçlar 

doğurmas acil ve uygulanabilir önlemlerin hayat geçirilmesini zorunlu klmaktadr. 

Kadna yönelik şiddet olaylar, üzücü olan ölüm vakalar ile sonuçlandğ gibi, ölüm 

vakas dşndaki olaylar ise kadnn bundan sonraki yaşam sürecinde hem fiziksel olarak hem de 

psikolojik olarak derin izler brakabilmektedir. Hatta bu durum kadnn ilerleyen süreç içerisinde 

ciddi tbbi sorunlarla karşlaşmasna neden olmaktadr. Diğer yandan fiziksel, cinsel, ekonomik 

ve duygusal şiddet sonucu depresyona giren kadnlar, ayn şiddetle yeniden karşlaşmamak için 

tek çözüm olarak intihan düşünmekte veya intihar ad altnda öldürülmektedir. 

Yine kadnlar, aile içinde ve dşnda fiziksel şiddete maruz kaldğ gibi, ekonomik 

anlamda da şiddete maruz kaldklar bilinmektedir. Kadna uygulanan ekonomik şiddet, ev içinde 

kadnn maddi olarak erkeğe bağml kalmas, aile gelirinin kullanlmasnda söz sahibi olmamas, 

çalşyorsa parasna el konulmas yani ksaca erkeğin paray kendi tekelinde bulundurulmas ile 

ifade edilirken, ev dşnda çalşan kadnlar da ciddi olarak ekonomik şiddete maruz kaldğ 

bilinmektedir. Özel alanda çalşan kadnn yaşadğ ekonomik şiddet, kadnn kayt dş işlerde 

çalşmas, sosyal güvenceden faydalanmamas, mevsimlik ve yar zamanl çalşmas olarak 

bilinmektedir. Ayrca, kadnlarn görünmeyen emeği, ücretsiz ev içi işleri de eklenmektedir. 

Kamusal alanda ise karar alc, yönetici, örgütleyici konumlara çok az sayda ve çok zor 

gelebilmeleri olarak ifade edilebilmektedir. 
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Ekonomik anlamda yoksullaştrlan kadnlar, kendi kişisel hak ve özgürlüklerinin farknda 

olamadklar gibi uğramş olduklar ekonomik şiddet ve onun sonucunda ortaya çkan sağlk 

sorunlar ekonomik yetersizlikten dolay giderilememektedir. Kadnn yoksullaşmas, kendisinin 

ve çocuğunun eğitim, beslenme, sağlk ve yaşam hakkn engelleyeceği açktr. İnsanlarn en 

temel haklarndan biri olan sağlk hakk olmasna rağmen, kadnlar bu haklardan yoksun 

braklmaktadr.  

4. BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadnlara yönelik cinayet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/321): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI’NA 

Ülkemizde yaşanan kadn cinayetlerinin nedenlerinin araştrlarak, bu konuda mevcut 

hukuksal düzenlemelere ve imzalanan Uluslararas Sözleşmelere işlerlik kazandracak, gerekli 

mekanizmalarn oluşturulmas yönündeki hususlarn tespiti amacyla Anayasa’nn 98’inci İç 

Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif 

ederiz.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe: 

Çoğu namus ve töre cinayeti olarak adlandrlan kadn cinayetleri, toplumda olağan 

karşlanan bir olgu haline gelmiştir. Ülkemizde yarg, kadn sorunlarna karş yeterli duyarllğ 

göstermezken; kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, düzenlemelerle de ortadan kalkmamakta ve 

kadn cinayetleri her yl bir önceki yla göre artarak devam etmektedir. Kadn haklarna ilişkin 

olarak günümüzde alnan kararlar ve uygulanan politikalar kağt üzerinde kalrken, ataerkil 

zihniyetin rahatszlk uyandrmamas, kadna yönelik şiddete karş önlem alnmasnn da önüne 

geçiyor. Türkiye tarafndan 1985 ylnda onaylanan Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Her 

Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi öncelikli olmak üzere, bu konuda imzalana 

sözleşmelerin, iç hukukta dikkate alnmas yönünde başar sağlanamamştr. Ülkemizde, her üç 

kadndan biri şiddete maruz kalrken, belediyeler sğnak açma yükümlülüğünü yerine 

getirmemiştir. Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda yaplan düzenlemelerin çoğu kağt 
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gereken bir sorundur. Gündelik yaşamn pek çok boyutunda ve farkl biçimlerde karşmza çkan 

şiddet olgusu, kadnlar özellikle de onlarn sağlklarn önemli ölçüde tehdit etmekte diğer bir 

deyişle onlarn fiziksel, psikolojik vb. şiddete uğramalar, sağlk açsndan ciddi sorunlarn 

yaşanmasna neden olabileceği bilinmektedir. Kadn sağlğn etkileyen önemli faktörlerden biri 

de hiç şüphesiz şiddet faktörüdür. Ülkemizde de şiddete en çok kadnlar ve çocuklar 

uğramaktadr. 

Kadna yönelik şiddetin en önemli sebebini toplumsal yapdaki erkek egemen ideoloji 

oluşturmaktadr. Söz konusu erkek egemen ideoloji her alanda olduğu gibi siyasal, sosyal ve 

ekonomik olarak şiddeti doğurmakta ve meşrulaştrmaktadr. Ne yazk ki, son zamanlarda çok 

vahim olaylar olan kulaklar, burnu kesilen kadnlar, hamile iken dövülen ve öldürülen kadn 

haberleri basma ve kamuoyuna yansmştr. Kadna yönelik şiddetin bu kadar ürkütücü sonuçlar 

doğurmas acil ve uygulanabilir önlemlerin hayat geçirilmesini zorunlu klmaktadr. 

Kadna yönelik şiddet olaylar, üzücü olan ölüm vakalar ile sonuçlandğ gibi, ölüm 

vakas dşndaki olaylar ise kadnn bundan sonraki yaşam sürecinde hem fiziksel olarak hem de 

psikolojik olarak derin izler brakabilmektedir. Hatta bu durum kadnn ilerleyen süreç içerisinde 

ciddi tbbi sorunlarla karşlaşmasna neden olmaktadr. Diğer yandan fiziksel, cinsel, ekonomik 

ve duygusal şiddet sonucu depresyona giren kadnlar, ayn şiddetle yeniden karşlaşmamak için 

tek çözüm olarak intihan düşünmekte veya intihar ad altnda öldürülmektedir. 

Yine kadnlar, aile içinde ve dşnda fiziksel şiddete maruz kaldğ gibi, ekonomik 

anlamda da şiddete maruz kaldklar bilinmektedir. Kadna uygulanan ekonomik şiddet, ev içinde 

kadnn maddi olarak erkeğe bağml kalmas, aile gelirinin kullanlmasnda söz sahibi olmamas, 

çalşyorsa parasna el konulmas yani ksaca erkeğin paray kendi tekelinde bulundurulmas ile 

ifade edilirken, ev dşnda çalşan kadnlar da ciddi olarak ekonomik şiddete maruz kaldğ 

bilinmektedir. Özel alanda çalşan kadnn yaşadğ ekonomik şiddet, kadnn kayt dş işlerde 

çalşmas, sosyal güvenceden faydalanmamas, mevsimlik ve yar zamanl çalşmas olarak 

bilinmektedir. Ayrca, kadnlarn görünmeyen emeği, ücretsiz ev içi işleri de eklenmektedir. 

Kamusal alanda ise karar alc, yönetici, örgütleyici konumlara çok az sayda ve çok zor 

gelebilmeleri olarak ifade edilebilmektedir. 
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Ekonomik anlamda yoksullaştrlan kadnlar, kendi kişisel hak ve özgürlüklerinin farknda 

olamadklar gibi uğramş olduklar ekonomik şiddet ve onun sonucunda ortaya çkan sağlk 

sorunlar ekonomik yetersizlikten dolay giderilememektedir. Kadnn yoksullaşmas, kendisinin 

ve çocuğunun eğitim, beslenme, sağlk ve yaşam hakkn engelleyeceği açktr. İnsanlarn en 

temel haklarndan biri olan sağlk hakk olmasna rağmen, kadnlar bu haklardan yoksun 

braklmaktadr.  

4. BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadnlara yönelik cinayet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/321): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI’NA 

Ülkemizde yaşanan kadn cinayetlerinin nedenlerinin araştrlarak, bu konuda mevcut 

hukuksal düzenlemelere ve imzalanan Uluslararas Sözleşmelere işlerlik kazandracak, gerekli 

mekanizmalarn oluşturulmas yönündeki hususlarn tespiti amacyla Anayasa’nn 98’inci İç 

Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif 

ederiz.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe: 

Çoğu namus ve töre cinayeti olarak adlandrlan kadn cinayetleri, toplumda olağan 

karşlanan bir olgu haline gelmiştir. Ülkemizde yarg, kadn sorunlarna karş yeterli duyarllğ 

göstermezken; kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, düzenlemelerle de ortadan kalkmamakta ve 

kadn cinayetleri her yl bir önceki yla göre artarak devam etmektedir. Kadn haklarna ilişkin 

olarak günümüzde alnan kararlar ve uygulanan politikalar kağt üzerinde kalrken, ataerkil 

zihniyetin rahatszlk uyandrmamas, kadna yönelik şiddete karş önlem alnmasnn da önüne 

geçiyor. Türkiye tarafndan 1985 ylnda onaylanan Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Her 

Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi öncelikli olmak üzere, bu konuda imzalana 

sözleşmelerin, iç hukukta dikkate alnmas yönünde başar sağlanamamştr. Ülkemizde, her üç 

kadndan biri şiddete maruz kalrken, belediyeler sğnak açma yükümlülüğünü yerine 

getirmemiştir. Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda yaplan düzenlemelerin çoğu kağt 
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üzerinde kalrken, bu düzenlemeler, görünür, bilinir ve uygulanr klnmadğ için bir ifade 

bulmamştr. Ülkemizde, ayrmclğ ve kadn haklarn korumay içeren düzenlemeler hakknda, 

kadnlarda bilinç oluşturma ve farkndalk oluşturan mekanizmalar yetersizken, kadnlarn bu 

haklar kullanmaya yönelik başvurularna karş da son derece duyarsz kalnmaktadr. Yasa 

uygulayclarn, kadna yönelik ayrmclk ve şiddetle mücadelede yeterli ölçüde bilinç sahibi 

olmamas, yasalar da işlevsiz klmaktadr diyebiliriz. Bu tespit yalnzca spekülatif bir görüş 

değildir. Yakn zamanda AİHM, verdiği bir kararla da, bu tespiti güçlendirirken, ülkemizdeki 

yargnn kadna yönelik ayrmclk ve şiddete karş duyarszlğna hükmetmiş ve ülkemiz 

Avrupa’da kadn korumadğ için mahkum olan ilk ülke olmuştur. Bu karar da göstermiştir ki, 

dünyann her yerinde yaşanan kadn cinayetleri, kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, ülkemizde 

de vahim bir boyuta ulaşmştr. Ülkemizde, hükümetlerin, kadna karş şiddeti ve ayrmclğ 

önlemek adna, devlet politikas olarak devreye koyduğu düzenlemeler, bu trajik sonucu 

değiştirecek ve önleyecek güçte olmadğ, yaşanan cinayetlerle de kesinlik kazanmaktadr. 

Bütünlüklü bir yasal sistem ve bu sistemi hayata geçirecek siyasi irade olmadkça, kadn 

örgütlerinin tek başna verdiği mücadele mevcut durumu değiştirmede yetersiz kalacaktr. 

Hükümetler, kadna yönelik şiddeti ve ayrmclğ önleyecek mekanizmalar devreye koymak 

yerine, kadnn aile içindeki rolünü pekiştiren araçlar ön plana çkararak bu konudaki çkmaza 

katk sunmaktadrlar. Nitekim şiddete maruz kalan kadnlarn çoğu ilgili makamlara yaptklar 

başvurularda, yetkililerce, kendilerine ailedeki geleneksel rolün hatrlatldğ ve şikayetlerinden 

vazgeçilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etmektedirler. Bu yönlü telkinlerin, 

karakoldaki görevli memurlardan tutalm da kimi hakimlere kadar şiddetle mücadelede bir 

yönteme dönüştürülmesi, kadn adeta ölümün ve şiddetin kucağna itmektedir. Kadnn 

geleneksel rolünden uzaklaşmş olmas, mahkemelerde, kadna yönelik şiddet davalarnda, çoğu 

zaman şiddet uygulayann hakl görülmesine gerekçe gösterilmektedir. Başbakanlk Kadnn 

Statüsü Genel Müdürlüğü tarafndan, 2008 ylnda yaplan Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştrmasnn sonuçlarna göre, kentte yaşayan kadnlarn %40,3’ü, krsal kesimde 

yaşayan kadnlarn da %46,6’s, Türkiye genelinde ise, kadnlarn %41,9’u eşi veya birlikte 

olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldğn ortaya koymaktadr. Fatma 

Babatl, Özlem Şahin, Kadriye Kayaş, Dilek Saner ve daha yüzlerce kadn resmi kurumlardan 

koruma istemesine rağmen korunmamş ve eşleri ya da yaknlar tarafndan öldürülerek, namus 

cinayetine kurban gitmiştir. 
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5. Hatay Milletvekili Mehmet Ali EDİPOĞLU ve 23 Milletvekilinin, toplumsal 

cinsiyet sorunlarnn ortadan kaldrlmas için alnmas gereken önlemlerin araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/336): 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

Ülkelerin kalknmasnda, kadnlarn toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve kalknmaya 

entegre edilmesi büyük önem taşmakta, kalknma literatüründe kadnlar ve çocuklar toplumun en 

dezavantajl gruplar olarak kabul edilmektedir. Kadnlar, erkeklere oranla kaynaklara daha az 

erişmekte/kontrol edebilmekte, kamusal hizmetlerden, istihdam ve sosyal güvenlikten daha az 

yararlanabilmekte, kamusal yaşama daha az katlabilmektedirler. 

Aile düzeyinde, topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine kadnlarn 

katlm çok daha snrl kalmakta, Türkiye’de özellikle az gelişmiş bölgelerin geleneksel aile 

yaps içinde, bu olumsuzluklar kadnlar açsndan daha fazla öne çkmaktadr. 

Nitekim namus cinayeti olgusu bu bağlamda açklk kazanmaktadr. Çünkü genellikle 

sevmediği biriyle evlenmek istemeyen genç kzn ya da zorla evlendirildiği kişiyle mutlu 

olmayan kadnn sevdiğine kaçmas şeklinde sonuçlarn ortaya çkmasyla, sözde namus 

bahanesiyle kadn/ genç kzlar öldürülmektedir. 

Ayrca; eğitim alanndaki gelişmeler açsndan da kadna bakacak olursak kadn okur-

yazarlğnn önemli bir gösterge niteliğinde olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yetişkin nüfus (15 

yaş üzeri) içinde okumaz-yazmazlk oran kadnlarda %13,8 iken, erkeklerde ise % 3,4 olduğu 

görülmektedir (TUİK 2009 ADNKS verileri). 

Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü'nün 'Türkiye'de Kadnn Durumuna ilişkin 

Şubat 2011'de yaymladğ rapora göre ise halen 4 milyona yakn kadnn okuma-yazma 

bilmediği TÜİK Kasm 2010 verilerine göre de Türkiye'de kadnlarn istihdama katlmnda 

yüzde 27.5’lik oranla AB ülkeleri arasnda son srada yer aldğ belirtilmiştir. 

Türkiye, kadn istihdamnda AB ülkeleri arasnda son srada yer alrken, 12 Eylül 2010 

referandumunun ardndan yaplan düzenlemeyle yüksek yargda yeni atanan kadn yargç 
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üzerinde kalrken, bu düzenlemeler, görünür, bilinir ve uygulanr klnmadğ için bir ifade 

bulmamştr. Ülkemizde, ayrmclğ ve kadn haklarn korumay içeren düzenlemeler hakknda, 

kadnlarda bilinç oluşturma ve farkndalk oluşturan mekanizmalar yetersizken, kadnlarn bu 

haklar kullanmaya yönelik başvurularna karş da son derece duyarsz kalnmaktadr. Yasa 

uygulayclarn, kadna yönelik ayrmclk ve şiddetle mücadelede yeterli ölçüde bilinç sahibi 

olmamas, yasalar da işlevsiz klmaktadr diyebiliriz. Bu tespit yalnzca spekülatif bir görüş 

değildir. Yakn zamanda AİHM, verdiği bir kararla da, bu tespiti güçlendirirken, ülkemizdeki 

yargnn kadna yönelik ayrmclk ve şiddete karş duyarszlğna hükmetmiş ve ülkemiz 

Avrupa’da kadn korumadğ için mahkum olan ilk ülke olmuştur. Bu karar da göstermiştir ki, 

dünyann her yerinde yaşanan kadn cinayetleri, kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, ülkemizde 

de vahim bir boyuta ulaşmştr. Ülkemizde, hükümetlerin, kadna karş şiddeti ve ayrmclğ 

önlemek adna, devlet politikas olarak devreye koyduğu düzenlemeler, bu trajik sonucu 

değiştirecek ve önleyecek güçte olmadğ, yaşanan cinayetlerle de kesinlik kazanmaktadr. 

Bütünlüklü bir yasal sistem ve bu sistemi hayata geçirecek siyasi irade olmadkça, kadn 

örgütlerinin tek başna verdiği mücadele mevcut durumu değiştirmede yetersiz kalacaktr. 

Hükümetler, kadna yönelik şiddeti ve ayrmclğ önleyecek mekanizmalar devreye koymak 

yerine, kadnn aile içindeki rolünü pekiştiren araçlar ön plana çkararak bu konudaki çkmaza 

katk sunmaktadrlar. Nitekim şiddete maruz kalan kadnlarn çoğu ilgili makamlara yaptklar 

başvurularda, yetkililerce, kendilerine ailedeki geleneksel rolün hatrlatldğ ve şikayetlerinden 

vazgeçilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etmektedirler. Bu yönlü telkinlerin, 

karakoldaki görevli memurlardan tutalm da kimi hakimlere kadar şiddetle mücadelede bir 

yönteme dönüştürülmesi, kadn adeta ölümün ve şiddetin kucağna itmektedir. Kadnn 

geleneksel rolünden uzaklaşmş olmas, mahkemelerde, kadna yönelik şiddet davalarnda, çoğu 

zaman şiddet uygulayann hakl görülmesine gerekçe gösterilmektedir. Başbakanlk Kadnn 

Statüsü Genel Müdürlüğü tarafndan, 2008 ylnda yaplan Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştrmasnn sonuçlarna göre, kentte yaşayan kadnlarn %40,3’ü, krsal kesimde 

yaşayan kadnlarn da %46,6’s, Türkiye genelinde ise, kadnlarn %41,9’u eşi veya birlikte 

olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldğn ortaya koymaktadr. Fatma 

Babatl, Özlem Şahin, Kadriye Kayaş, Dilek Saner ve daha yüzlerce kadn resmi kurumlardan 

koruma istemesine rağmen korunmamş ve eşleri ya da yaknlar tarafndan öldürülerek, namus 

cinayetine kurban gitmiştir. 
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5. Hatay Milletvekili Mehmet Ali EDİPOĞLU ve 23 Milletvekilinin, toplumsal 

cinsiyet sorunlarnn ortadan kaldrlmas için alnmas gereken önlemlerin araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/336): 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

Ülkelerin kalknmasnda, kadnlarn toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve kalknmaya 

entegre edilmesi büyük önem taşmakta, kalknma literatüründe kadnlar ve çocuklar toplumun en 

dezavantajl gruplar olarak kabul edilmektedir. Kadnlar, erkeklere oranla kaynaklara daha az 

erişmekte/kontrol edebilmekte, kamusal hizmetlerden, istihdam ve sosyal güvenlikten daha az 

yararlanabilmekte, kamusal yaşama daha az katlabilmektedirler. 

Aile düzeyinde, topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine kadnlarn 

katlm çok daha snrl kalmakta, Türkiye’de özellikle az gelişmiş bölgelerin geleneksel aile 

yaps içinde, bu olumsuzluklar kadnlar açsndan daha fazla öne çkmaktadr. 

Nitekim namus cinayeti olgusu bu bağlamda açklk kazanmaktadr. Çünkü genellikle 

sevmediği biriyle evlenmek istemeyen genç kzn ya da zorla evlendirildiği kişiyle mutlu 

olmayan kadnn sevdiğine kaçmas şeklinde sonuçlarn ortaya çkmasyla, sözde namus 

bahanesiyle kadn/ genç kzlar öldürülmektedir. 

Ayrca; eğitim alanndaki gelişmeler açsndan da kadna bakacak olursak kadn okur-

yazarlğnn önemli bir gösterge niteliğinde olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yetişkin nüfus (15 

yaş üzeri) içinde okumaz-yazmazlk oran kadnlarda %13,8 iken, erkeklerde ise % 3,4 olduğu 

görülmektedir (TUİK 2009 ADNKS verileri). 

Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü'nün 'Türkiye'de Kadnn Durumuna ilişkin 

Şubat 2011'de yaymladğ rapora göre ise halen 4 milyona yakn kadnn okuma-yazma 

bilmediği TÜİK Kasm 2010 verilerine göre de Türkiye'de kadnlarn istihdama katlmnda 

yüzde 27.5’lik oranla AB ülkeleri arasnda son srada yer aldğ belirtilmiştir. 

Türkiye, kadn istihdamnda AB ülkeleri arasnda son srada yer alrken, 12 Eylül 2010 

referandumunun ardndan yaplan düzenlemeyle yüksek yargda yeni atanan kadn yargç 
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orannn yüzde 45’ten yüzde 3’e gerilediğini, bunun da “ileri demokrasinin” geldiği noktann 

göstergelerinden birisini teşkil ettiği açktr. Ayrca meşhur paketin geçmesinden sonra oluşan 

HSYK ve onun sonrasnda oluşturulan yeni Danştay ve Yargtay’daki kadn yeni atanan hâkim 

orannn da yüzde 3 olduğu ve bundan önceki yüksek hâkim oran yüzde 45 olduğu bellidir. 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadnlar üzerinde oluşturduğu basklar, kadnlarn 

yaşadğ bu sorunlarn alanlarna ilişkin geleneksel uygulamalarn altnda yatan nedenlerin 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandğndan bahisle; 

Bütün bu söz konusu olgular çerçevesinde nüfusun yarsn oluşturan, HL Ç ailede ve 

ekonomik yaşamda kilit roller üstlenen ancak kaynaklara edişim, kaynaklar denetim ve kararlara 

katlm konularnda erkeğe göre, toplumsal-kültürel nedenlerden dolay düşük toplumsal statüde 

bulunan kadnlarn durumunun güçlendirilmesi, kişiler, kurumlar, bölge düzeylerinde ve ülke 

genelinde toplumsal cinsiyet sorunlarnn ortadan kaldrlmas, sözde namus bahanesiyle kadn/ 

genç kzlarn öldürülmesinin önüne geçilmesi “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmas", kadnn 

güçlendirilmesi, statüsünün yükseltilmesi gibi temel stratejik hedeflerinin sağlanmas amacyla, 

Anayasann 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105 inci maddeleri uyarnca Meclis 

Araştrmas açlmasn sayglarmla arz ederim.   

1) Mehmet Ali EDİBOĞLU   Hatay  

2) İhsan ÖZKES     İstanbul   

3) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

4) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

5) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

6) Bülent TEZCAN    Aydn   

7) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

8) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

9) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

10) İlhan DEMİRÖZ    Bursa   

11) Aylin NAZLIAKA    Ankara   

12) Hülya GÜVEN    İzmir   

13) Veli AĞBABA    Malatya   

14) Tolga ÇANDAR    Muğla   
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15) Sakine ÖZ     Manisa   

16) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

17) Ali DEMİRÇALI    Adana   

18) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

19) Gürkut ACAR    Antalya   

20) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

21) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

22) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

23) Doğan ŞAFAK    Niğde   

24) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun 

6. Aydn Milletvekili Bülent TEZCAN ve 22 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddet 

olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/601): 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 Yllardr yaplan hukuki düzenlemelere karşn kadna yönelik şiddet vakalarnda artş 

sürmeye devam ediyor. Kadn Derneklerinin yapmş olduğu araştrmaya göre 2011 ylnda; 160 

kadn, eşleri, sevgilileri, babalar ve en yaknndaki erkekler tarafndan öldürüldü. 2011 ylnda en 

az 610 kadn cinsel tacize maruz kald. 179 kadn tecavüze uğrad. 

 Kadnlara yönelik her türlü şiddet, bask ve ayrmclğn nedenlerini ve bu nedenlerin 

çözümüne ilişkin TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri ve Anayasann 98. Maddesi 

gereğince meclis araştrmas açlmasn arz ederiz. 

1) Bülent TEZCAN    Aydn  

2) Musa ÇAM     İzmir   

3) İdris YILDIZ     Ordu   

4) Veli AĞBABA    Malatya   

5) Mehmet Ali SUSAM    İzmir   

6) İhsan ÖZKES     İstanbul   

7) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

8) Emre KÖPRÜLÜ    Tekirdağ   
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orannn yüzde 45’ten yüzde 3’e gerilediğini, bunun da “ileri demokrasinin” geldiği noktann 

göstergelerinden birisini teşkil ettiği açktr. Ayrca meşhur paketin geçmesinden sonra oluşan 

HSYK ve onun sonrasnda oluşturulan yeni Danştay ve Yargtay’daki kadn yeni atanan hâkim 

orannn da yüzde 3 olduğu ve bundan önceki yüksek hâkim oran yüzde 45 olduğu bellidir. 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadnlar üzerinde oluşturduğu basklar, kadnlarn 

yaşadğ bu sorunlarn alanlarna ilişkin geleneksel uygulamalarn altnda yatan nedenlerin 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandğndan bahisle; 

Bütün bu söz konusu olgular çerçevesinde nüfusun yarsn oluşturan, HL Ç ailede ve 

ekonomik yaşamda kilit roller üstlenen ancak kaynaklara edişim, kaynaklar denetim ve kararlara 

katlm konularnda erkeğe göre, toplumsal-kültürel nedenlerden dolay düşük toplumsal statüde 

bulunan kadnlarn durumunun güçlendirilmesi, kişiler, kurumlar, bölge düzeylerinde ve ülke 

genelinde toplumsal cinsiyet sorunlarnn ortadan kaldrlmas, sözde namus bahanesiyle kadn/ 

genç kzlarn öldürülmesinin önüne geçilmesi “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmas", kadnn 

güçlendirilmesi, statüsünün yükseltilmesi gibi temel stratejik hedeflerinin sağlanmas amacyla, 

Anayasann 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105 inci maddeleri uyarnca Meclis 

Araştrmas açlmasn sayglarmla arz ederim.   

1) Mehmet Ali EDİBOĞLU   Hatay  

2) İhsan ÖZKES     İstanbul   

3) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

4) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

5) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

6) Bülent TEZCAN    Aydn   

7) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

8) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

9) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

10) İlhan DEMİRÖZ    Bursa   

11) Aylin NAZLIAKA    Ankara   

12) Hülya GÜVEN    İzmir   

13) Veli AĞBABA    Malatya   

14) Tolga ÇANDAR    Muğla   

xxi 
 

15) Sakine ÖZ     Manisa   

16) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

17) Ali DEMİRÇALI    Adana   

18) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

19) Gürkut ACAR    Antalya   

20) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

21) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

22) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

23) Doğan ŞAFAK    Niğde   

24) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun 

6. Aydn Milletvekili Bülent TEZCAN ve 22 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddet 

olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/601): 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 Yllardr yaplan hukuki düzenlemelere karşn kadna yönelik şiddet vakalarnda artş 

sürmeye devam ediyor. Kadn Derneklerinin yapmş olduğu araştrmaya göre 2011 ylnda; 160 

kadn, eşleri, sevgilileri, babalar ve en yaknndaki erkekler tarafndan öldürüldü. 2011 ylnda en 

az 610 kadn cinsel tacize maruz kald. 179 kadn tecavüze uğrad. 

 Kadnlara yönelik her türlü şiddet, bask ve ayrmclğn nedenlerini ve bu nedenlerin 

çözümüne ilişkin TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri ve Anayasann 98. Maddesi 

gereğince meclis araştrmas açlmasn arz ederiz. 

1) Bülent TEZCAN    Aydn  

2) Musa ÇAM     İzmir   

3) İdris YILDIZ     Ordu   

4) Veli AĞBABA    Malatya   

5) Mehmet Ali SUSAM    İzmir   

6) İhsan ÖZKES     İstanbul   

7) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

8) Emre KÖPRÜLÜ    Tekirdağ   
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9) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

10) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

11) Gürkut ACAR    Antalya   

12) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

13) Hülya GÜVEN    İzmir   

14) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

15) Alaattin YÜKSEL    İzmir   

16) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

17) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

18) Rahmi Aşkn TÜRELİ   İzmir   

19) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

20) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

21) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul   

22) İzzet ÇETİN     Ankara   

23) Candan YÜCEER    Tekirdağ 

7. Antalya Milletvekili Gürkut ACAR ve 24 Milletvekilinin, kadnlara ve çocuklara 

yönelik şiddet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/637): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Son yllarda kadnlar ve çocuklar hedef alan şiddet olaylar, cinsel istismar ve kadn 

intiharlarnda yaşanan atşn nedenlerinin araştrlmas, eğitimsizlik, yoksulluk ve bu olumsuz 

gelişmeler üzerindeki etkisinin incelenmesi, kadna yönelik şiddet, cinsel istismar ve kadn 

intiharlarnn önlenmesi ve kadn erkek eşitliğini sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi amacyla 

Anayasa'nn 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamnda Meclis Araştrmas 

açlmas konusunda gereğini arz ederiz. 

1) Gürkut ACAR    Antalya  

2) Umut ORAN     İstanbul   

3) Arif BULUT     Antalya   

4) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   
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5) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul   

6) Engin ALTAY    Sinop   

7) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

8) Ali SARIBAŞ     Çanakkale   

9) Osman KAPTAN    Antalya   

10) Faik TUNAY     İstanbul   

11) Hülya GÜVEN    İzmir   

12) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

13) Bülent TEZCAN    Aydn   

14) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

15) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

16) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

17) Veli AĞBABA    Malatya   

18) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

19) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

20) Mahmut TANAL    İstanbul   

21) Durdu ÖZBOLAT    Kahramanmaraş   

22) Doğan ŞAFAK    Niğde   

23) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak   

24) İhsan ÖZKES     İstanbul   

25) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul 

Gerekçe: 

Son yllarda giderek artan kadna karş şiddetin tüm halkmzn vicdann szlatan 

örneklerle sürdüğünü görmekteyiz. Kadna yönelik şiddet, kadn ve çocuklara yönelik cinsel 

istismar ve cinsel şiddet olaylar da ürkütücü boyutlara gelmiştir. Bunun yan sra özellikle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğun olmak üzere kadnlarn intihar olaylar da 

yaygndr. Bu olaylar toplumu derinden yaralamakta, üzmekte ve kamu vicdannda yaralar 

açmaktadr. 
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9) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

10) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

11) Gürkut ACAR    Antalya   

12) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

13) Hülya GÜVEN    İzmir   

14) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

15) Alaattin YÜKSEL    İzmir   

16) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

17) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

18) Rahmi Aşkn TÜRELİ   İzmir   

19) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

20) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

21) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul   

22) İzzet ÇETİN     Ankara   

23) Candan YÜCEER    Tekirdağ 

7. Antalya Milletvekili Gürkut ACAR ve 24 Milletvekilinin, kadnlara ve çocuklara 

yönelik şiddet olaylarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/637): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Son yllarda kadnlar ve çocuklar hedef alan şiddet olaylar, cinsel istismar ve kadn 

intiharlarnda yaşanan atşn nedenlerinin araştrlmas, eğitimsizlik, yoksulluk ve bu olumsuz 

gelişmeler üzerindeki etkisinin incelenmesi, kadna yönelik şiddet, cinsel istismar ve kadn 

intiharlarnn önlenmesi ve kadn erkek eşitliğini sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi amacyla 

Anayasa'nn 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamnda Meclis Araştrmas 

açlmas konusunda gereğini arz ederiz. 

1) Gürkut ACAR    Antalya  

2) Umut ORAN     İstanbul   

3) Arif BULUT     Antalya   

4) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   
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5) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul   

6) Engin ALTAY    Sinop   

7) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

8) Ali SARIBAŞ     Çanakkale   

9) Osman KAPTAN    Antalya   

10) Faik TUNAY     İstanbul   

11) Hülya GÜVEN    İzmir   

12) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

13) Bülent TEZCAN    Aydn   

14) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

15) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

16) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

17) Veli AĞBABA    Malatya   

18) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

19) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

20) Mahmut TANAL    İstanbul   

21) Durdu ÖZBOLAT    Kahramanmaraş   

22) Doğan ŞAFAK    Niğde   

23) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak   

24) İhsan ÖZKES     İstanbul   

25) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul 

Gerekçe: 

Son yllarda giderek artan kadna karş şiddetin tüm halkmzn vicdann szlatan 

örneklerle sürdüğünü görmekteyiz. Kadna yönelik şiddet, kadn ve çocuklara yönelik cinsel 

istismar ve cinsel şiddet olaylar da ürkütücü boyutlara gelmiştir. Bunun yan sra özellikle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğun olmak üzere kadnlarn intihar olaylar da 

yaygndr. Bu olaylar toplumu derinden yaralamakta, üzmekte ve kamu vicdannda yaralar 

açmaktadr. 
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Türkiye kadnlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadn erkek eşitliğinin sağlanmasna dönük 

admlar atsa da yeterli mesafe alnamamştr. OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasnda kadna 

yönelik şiddet oranlarnda Türkiye'nin durumu kabul edilebilir bir noktada değildir. 

Birçok kadn şiddete uğradğnda sğnacak bir yeri olmadğndan cehennem yaşamna 

boyun eğmektedir. Şiddetle mücadele yollarnn varlğndan haberi olmayan kadnn vücut 

bütünlüğü ve yaşam tehlikeye girmektedir. Çoğu kez gelenek ve göreneklerin ezdiği, şiddet 

altnda sğnacak bir yer bulamayan kadn intihar etmektedir. Özellikle içe kapal yörelerdeki 

kadn intiharlarnda son yllarda ciddi artşlar yaşanmştr. 

Cinsel ayrmclk, eğitimsizlik ve yoksulluk kadna yönelik eşitsizliği büyütmektedir. 

Yeterli eğitimi alamayan kadnlarn toplumsal yaşama katlm oran düşmektedir. Yoksulluk ve 

işsizlik kadnlar en ağr şekilde etkilemektedir. Eğitim ve istihdam olanağ bulamayan kadn, 

şiddet ve ayrmc uygulamalar karşsnda güçsüz kalmakta, şiddete karş koyamamaktadr. 

Şiddetin önlenmesinde en önemli unsur eğitim olmas gerekirken, oluşturulacak 

politikalarn başnda eğitime yer verilmesi gerekirken, iktidar partisine üye milletvekillerince 

TBMM'ye verilen ve zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde yaplandrlmasn öngören teklif ile kz 

çocuklarnn eğitim-öğretim ortamlarndan daha erken yaşlarda ayrlmasnn yolu açlacaktr. Bu 

admn, kadn erkek eşitliğinin sağlanmas, kadna yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çabalarla 

tutarl olmadğ açktr. 

Devletin temel görevi yaşam hakkn korumaktr. En temel insan hakk olan yaşam 

hakknn ortadan kaldrlmasna kadar varan şiddet olaylarnn önlenmesi, kadn ve çocuklarn 

korunmas konusunda yalnzca yasal tedbirlerin alnmas yeterli değildir. Toplumsal bilincin bu 

anlamda geliştirilmesi, bir zihniyet değişiminin yaşanmas zorunluluktur. Toplumsal bilincin 

geliştirilmesi ve zihniyet değişiminin sağlanmas için her aşamada eğitime önem verilmelidir. 

Ancak bu yolla beklenen davranş değişimi gerçekleşebilir ve kadna karş şiddetle mücadele 

edilebilir. 

Büyük Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri kadn erkek eşitliği devrimidir. 

Toplumsal hayatta ve iş yaşamnda kadna yer vermeyen bir ülkenin çağdaş ve başarl olmas 

mümkün değildir. Türkiye bir an önce kadn erkek eşitliğini sağlayacak admlar atmal, kzlarn, 

kadnlarn güçlü bir şekilde toplumsal yaşama kazandrmaldr. 
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Bu nedenlerle kadna ve çocuklara yönelik şiddet olaylarnn, cinsel saldr ve kadn 

intiharlarnn nedenlerinin araştrlmas, kadna yönelik her türlü şiddetin önüne geçecek ve kadn 

erkek eşitliğini sağlayacak önlenmelerin belirlenmesi amacyla "Meclis Araştrmas" açlmas 

gerekli görülmektedir. 

8. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 41 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/958): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

 Kadn şiddetten koruma amaçl, 1998 ylnda çkarlan ilk yasa olan 4320 sayl Ailenin 

Korunmasna Dair Kanun’un ardndan 2007 ylnda düzenlemeler yaplmş ve kadna yönelik 

şiddet konusunda 11 Mays 2011 tarihinde Türkiye’nin de aralarnda bulunduğu 18 ülke 

tarafndan imzalanan ve ilk olarak Türkiye tarafndan onaylanan “İstanbul Sözleşmesi” ad da 

verilen”Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi” yürürlüğe girmiştir. 4320 sayl Kanurça yaplan düzenlemelere 

rağmen hala kadna karş şiddetin önlenemediği ve yetersiz kaldğ gerekçesiyle 20.03.2012 

tarihli Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren 6284 Sayl “Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çkartlmştr. 

Ülkemiz de yasal haklar konusunda kadnn insan haklarnda kağt üzerinde ilerleme 

olduğu görülse de, yaynlanan istatistikler kadnlarn haklarn kullanma konusunda dünya 

sralamasnda gerilerde yer aldğn göstermektedir. Dünya Ekonomi Formunun 2010 yl 

raporuna göre Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasnda sonuncu, 134 ülkenin genel sralamasnda ise 

126.olduğu gösterilmiştir. 

Sayn Bakan Fatma Şahin 24 Mays 2012 tarihinde Kütahya’da aile içi şiddetle mücadele 

konulu sempozyum da yaptğ konuşmasnda “artk derhal müdahale denilen, kolluk kuvvetinin 

yetkisini güçlendirdik ve mahkeme kararna gerek kalmadan derhal korumay annda 

yapabiliyoruz” demiştir. Bu açklamaya rağmen kadna karş gerçekleşen şiddet vakalar her 

geçen gün gazetelerde artarak haber olmaya devam etmektedir. Örneğin İzmir’in Buca ilçesinde 

yaşanan olayda maruz kaldğ şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadn daha sonra yaknlarnn 

araya girmesi ve çocuğunun babasz büyümesini istemediği için tekrar eşiyle bir araya gelmiş 
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Türkiye kadnlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadn erkek eşitliğinin sağlanmasna dönük 

admlar atsa da yeterli mesafe alnamamştr. OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasnda kadna 

yönelik şiddet oranlarnda Türkiye'nin durumu kabul edilebilir bir noktada değildir. 

Birçok kadn şiddete uğradğnda sğnacak bir yeri olmadğndan cehennem yaşamna 

boyun eğmektedir. Şiddetle mücadele yollarnn varlğndan haberi olmayan kadnn vücut 

bütünlüğü ve yaşam tehlikeye girmektedir. Çoğu kez gelenek ve göreneklerin ezdiği, şiddet 

altnda sğnacak bir yer bulamayan kadn intihar etmektedir. Özellikle içe kapal yörelerdeki 

kadn intiharlarnda son yllarda ciddi artşlar yaşanmştr. 

Cinsel ayrmclk, eğitimsizlik ve yoksulluk kadna yönelik eşitsizliği büyütmektedir. 

Yeterli eğitimi alamayan kadnlarn toplumsal yaşama katlm oran düşmektedir. Yoksulluk ve 

işsizlik kadnlar en ağr şekilde etkilemektedir. Eğitim ve istihdam olanağ bulamayan kadn, 

şiddet ve ayrmc uygulamalar karşsnda güçsüz kalmakta, şiddete karş koyamamaktadr. 

Şiddetin önlenmesinde en önemli unsur eğitim olmas gerekirken, oluşturulacak 

politikalarn başnda eğitime yer verilmesi gerekirken, iktidar partisine üye milletvekillerince 

TBMM'ye verilen ve zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde yaplandrlmasn öngören teklif ile kz 

çocuklarnn eğitim-öğretim ortamlarndan daha erken yaşlarda ayrlmasnn yolu açlacaktr. Bu 

admn, kadn erkek eşitliğinin sağlanmas, kadna yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çabalarla 

tutarl olmadğ açktr. 

Devletin temel görevi yaşam hakkn korumaktr. En temel insan hakk olan yaşam 

hakknn ortadan kaldrlmasna kadar varan şiddet olaylarnn önlenmesi, kadn ve çocuklarn 

korunmas konusunda yalnzca yasal tedbirlerin alnmas yeterli değildir. Toplumsal bilincin bu 

anlamda geliştirilmesi, bir zihniyet değişiminin yaşanmas zorunluluktur. Toplumsal bilincin 

geliştirilmesi ve zihniyet değişiminin sağlanmas için her aşamada eğitime önem verilmelidir. 

Ancak bu yolla beklenen davranş değişimi gerçekleşebilir ve kadna karş şiddetle mücadele 

edilebilir. 

Büyük Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri kadn erkek eşitliği devrimidir. 

Toplumsal hayatta ve iş yaşamnda kadna yer vermeyen bir ülkenin çağdaş ve başarl olmas 

mümkün değildir. Türkiye bir an önce kadn erkek eşitliğini sağlayacak admlar atmal, kzlarn, 

kadnlarn güçlü bir şekilde toplumsal yaşama kazandrmaldr. 
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Bu nedenlerle kadna ve çocuklara yönelik şiddet olaylarnn, cinsel saldr ve kadn 

intiharlarnn nedenlerinin araştrlmas, kadna yönelik her türlü şiddetin önüne geçecek ve kadn 

erkek eşitliğini sağlayacak önlenmelerin belirlenmesi amacyla "Meclis Araştrmas" açlmas 

gerekli görülmektedir. 

8. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 41 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/958): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

 Kadn şiddetten koruma amaçl, 1998 ylnda çkarlan ilk yasa olan 4320 sayl Ailenin 

Korunmasna Dair Kanun’un ardndan 2007 ylnda düzenlemeler yaplmş ve kadna yönelik 

şiddet konusunda 11 Mays 2011 tarihinde Türkiye’nin de aralarnda bulunduğu 18 ülke 

tarafndan imzalanan ve ilk olarak Türkiye tarafndan onaylanan “İstanbul Sözleşmesi” ad da 

verilen”Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi” yürürlüğe girmiştir. 4320 sayl Kanurça yaplan düzenlemelere 

rağmen hala kadna karş şiddetin önlenemediği ve yetersiz kaldğ gerekçesiyle 20.03.2012 

tarihli Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren 6284 Sayl “Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çkartlmştr. 

Ülkemiz de yasal haklar konusunda kadnn insan haklarnda kağt üzerinde ilerleme 

olduğu görülse de, yaynlanan istatistikler kadnlarn haklarn kullanma konusunda dünya 

sralamasnda gerilerde yer aldğn göstermektedir. Dünya Ekonomi Formunun 2010 yl 

raporuna göre Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasnda sonuncu, 134 ülkenin genel sralamasnda ise 

126.olduğu gösterilmiştir. 

Sayn Bakan Fatma Şahin 24 Mays 2012 tarihinde Kütahya’da aile içi şiddetle mücadele 

konulu sempozyum da yaptğ konuşmasnda “artk derhal müdahale denilen, kolluk kuvvetinin 

yetkisini güçlendirdik ve mahkeme kararna gerek kalmadan derhal korumay annda 

yapabiliyoruz” demiştir. Bu açklamaya rağmen kadna karş gerçekleşen şiddet vakalar her 

geçen gün gazetelerde artarak haber olmaya devam etmektedir. Örneğin İzmir’in Buca ilçesinde 

yaşanan olayda maruz kaldğ şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadn daha sonra yaknlarnn 

araya girmesi ve çocuğunun babasz büyümesini istemediği için tekrar eşiyle bir araya gelmiş 



‒ xl ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) xxvi 
 

fakat üzerine kzgn yağ dökülerek eşi tarafndan şiddet görmeye devam etmiştir. Küçükçekmece 

de şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine dönen ve 4 aydr eşiyle ayr yaşayan kadn daha 

önce de eşi tarafndan ölümle tehdit edilmiş, suç duyurusunda bulunmuş ancak eşinin karakolda 

ifadesi alnp serbest braklmş daha sonra ise eşi tarafndan 23 Nisan törenlerinde okul çkş 

çocuğunun gözü önünde 17 defa bçaklanarak öldürülmüştür. Yine basma yansyan bir haber de 

Konya’da eşinden kurtulmak isteyen kadnn uyuşturucu ticareti yapyorum diyerek kendini ihbar 

etmesi hapis cezasn tercih etmesi kadna karş şiddetin devam ettiğinin ve kadnlarn çaresiz 

kaldğnn, yeterli koruma desteği almadğnn birer göstergesidir. Örneklerini çoğaltmak 

mümkündür. 

Kadna şiddetin önlenmesi için kanunlar çktğ ve bu konuda polis ve hakimlerin eğitim 

aldklar belirtildiği halde (Sayn bakan Fatma Şahin’in 24.01.2012 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu 55.Birleşiminde 6/48 esas numaral soru önergesine verdiği cevapta “Kolluk kuvvetlerine, 

yaklaşk 40 bin polisimize şiddetle mücadelede gelen şikayetler üzerine şiddete maruz kalmş bir 

kadna nasl davranlacağ, neler yaplmas gerektiği eğitimi verilmiştir, ayrca uygulamalar da 

bizim takibimizdedir” demiştir.) Kadna yönelik şiddetin ortadan kaldrlmas, yaşamsal öneme 

sahip bu sorunun önüne geçilmesi, nedenlerinin ve hala neden devam ettiğinin araştrlmas 

amacyla Anayasa’nn 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarnca Meclis 

Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz.  

1) Hülya GÜVEN    İzmir  

2) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

3) Aytun ÇIRAY    İzmir   

4) Hasan ÖREN     Manisa   

5) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

6) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

7) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

8) Bihlun TAMAYLIGİL   İstanbul   

9) Osman Faruk LOĞOĞLU   Adana   

10) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

11) Turhan TAYAN    Bursa   

12) Ahmet Haluk KOÇ    Samsun   
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13) Mahmut TANAL    İstanbul  

14)  Musa ÇAM     İzmir   

15) Bedii Süheyl BATUM   Eskişehir   

16) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

17) Malik Ecder ÖZDEMİR   Sivas   

18) Süleyman Sencer AYATA   Ankara   

19) Vahap SEÇER    Mersin   

20) Birgül AYMAN GÜLER   İzmir   

21) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

22) Sakine ÖZ     Manisa   

23) Celal DİNÇER    İstanbul   

24) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

25) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

26) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

27) Aykut ERDOĞDU    İstanbul   

28) Özgür ÖZEL     Manisa   

29) Veli AĞBABA    Malatya   

30) Aydn Ağan AYAYDIN   İstanbul   

31) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

32) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

33) Sena KALELİ     Bursa   

34) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul   

35) Osman Oktay EKŞİ    İstanbul   

36) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

37) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

38) Doğan ŞAFAK    Niğde   

39) Binnaz TOPRAK    İstanbul   

40) Ramis TOPAL    Amasya   

41) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

42) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli 
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fakat üzerine kzgn yağ dökülerek eşi tarafndan şiddet görmeye devam etmiştir. Küçükçekmece 

de şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine dönen ve 4 aydr eşiyle ayr yaşayan kadn daha 

önce de eşi tarafndan ölümle tehdit edilmiş, suç duyurusunda bulunmuş ancak eşinin karakolda 

ifadesi alnp serbest braklmş daha sonra ise eşi tarafndan 23 Nisan törenlerinde okul çkş 

çocuğunun gözü önünde 17 defa bçaklanarak öldürülmüştür. Yine basma yansyan bir haber de 

Konya’da eşinden kurtulmak isteyen kadnn uyuşturucu ticareti yapyorum diyerek kendini ihbar 

etmesi hapis cezasn tercih etmesi kadna karş şiddetin devam ettiğinin ve kadnlarn çaresiz 

kaldğnn, yeterli koruma desteği almadğnn birer göstergesidir. Örneklerini çoğaltmak 

mümkündür. 

Kadna şiddetin önlenmesi için kanunlar çktğ ve bu konuda polis ve hakimlerin eğitim 

aldklar belirtildiği halde (Sayn bakan Fatma Şahin’in 24.01.2012 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu 55.Birleşiminde 6/48 esas numaral soru önergesine verdiği cevapta “Kolluk kuvvetlerine, 

yaklaşk 40 bin polisimize şiddetle mücadelede gelen şikayetler üzerine şiddete maruz kalmş bir 

kadna nasl davranlacağ, neler yaplmas gerektiği eğitimi verilmiştir, ayrca uygulamalar da 

bizim takibimizdedir” demiştir.) Kadna yönelik şiddetin ortadan kaldrlmas, yaşamsal öneme 

sahip bu sorunun önüne geçilmesi, nedenlerinin ve hala neden devam ettiğinin araştrlmas 

amacyla Anayasa’nn 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarnca Meclis 

Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz.  

1) Hülya GÜVEN    İzmir  

2) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

3) Aytun ÇIRAY    İzmir   

4) Hasan ÖREN     Manisa   

5) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

6) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

7) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

8) Bihlun TAMAYLIGİL   İstanbul   

9) Osman Faruk LOĞOĞLU   Adana   

10) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

11) Turhan TAYAN    Bursa   

12) Ahmet Haluk KOÇ    Samsun   
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13) Mahmut TANAL    İstanbul  

14)  Musa ÇAM     İzmir   

15) Bedii Süheyl BATUM   Eskişehir   

16) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

17) Malik Ecder ÖZDEMİR   Sivas   

18) Süleyman Sencer AYATA   Ankara   

19) Vahap SEÇER    Mersin   

20) Birgül AYMAN GÜLER   İzmir   

21) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

22) Sakine ÖZ     Manisa   

23) Celal DİNÇER    İstanbul   

24) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

25) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

26) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

27) Aykut ERDOĞDU    İstanbul   

28) Özgür ÖZEL     Manisa   

29) Veli AĞBABA    Malatya   

30) Aydn Ağan AYAYDIN   İstanbul   

31) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

32) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

33) Sena KALELİ     Bursa   

34) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul   

35) Osman Oktay EKŞİ    İstanbul   

36) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

37) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

38) Doğan ŞAFAK    Niğde   

39) Binnaz TOPRAK    İstanbul   

40) Ramis TOPAL    Amasya   

41) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

42) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli 
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9. İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 21 Milletvekilinin, kadn sğnma 

evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1055): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Türkiye’de kadn sğnma evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn araştrlmas ve 

istatistiklerin çkarlmas, bu alanda mücadele veren kadn kurumlaryla birlikte çalşarak daha 

etkin aile içi şiddetle mücadele araçlarnn geliştirilmesi, mevcut yasalarn uygulanabilir 

olabilmesi için alnmas gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve AB standartlarnda kadn sğnma 

evlerinin açlabilmesi için sğnma evlerinin kapsaml çalşabilmelerinin yöntemlerinin bu alanda 

deneyimli kadn örgütleriyle birlikte ortaya konmas için fiili olarak yaplmas gerekenlerin elde 

edilmesi amacyla Anayasann 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 

Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Sebahat TUNCEL     İstanbul  

2) Pervin BULDAN    Iğdr 

3) İdris BALUKEN    Bingöl 

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Hasip KAPLAN    Şrnak   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Esat CANAN     Hakkari   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   
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19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe Özeti: 

Aile içinde kadna yönelik şiddete karş Türkiye’de kadn kurumlarnn ve feministlerin 

yürüttüğü mücadeleler sonucunda aile içi şiddet görünür hale gelmiştir. Toplumsal cinsiyet 

rollerinin kadna dayatlan ve eril bir zihniyetin ürünü olarak kadna yönelik şiddetle mücadele 

etmek için dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok yöntem geliştirilmiştir. Şiddet gören 

kadnlar için sğnma evlerinin açlmas ve bunun kamunun temel bir görevi haline gelmesi 

bunlarn en önemlileridir. Avrupa ülkelerinde 1970’lerde açlan sğnma evleri, kadnlarn 

mücadeleleri sonucunda Türkiye’de 1990’larda açlabildi. Sğnma evlerinin aile kurumuna zarar 

verebileceği anlayş ne yazk ki sğnma evlerinin ve aile için şiddetle mücadelenin önünde duran 

en büyük engellerden biri. AKP hükümetinin kadnla ilgili bakanlktan, yasalara kadar her alanda 

kadn birey olarak değil, ailenin bir parças olarak görmesi, dolaysyla kadnn korunmasndan 

ziyade “aile” kurumunun korunmas yönündeki politikalar aile içi şiddeti daha da 

meşrulaştrmaktadr. Bu anlayşn ürünü olarak yasalarda her 50 bin nüfusunun olduğu yerde bir 

kadn sğnma evi açmakla yükümlü olan devlet bunu yerine getirmemektedir. Yasalar 

çkarlrken ciddi altyap çalşmalarnn yaplmamas, bütçe ayrlmamas gibi skntlar mevcuttur. 

AB ülkelerinde her 8-10 bin nüfusta bir açlan kadn sğnma evlerinde feminist bakş açsnn 

artk yerleştiği ve aile içi şiddetle mücadelede sğnaklarn önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Avrupa Kadna Yönelik Şiddet Merkezinin verilerine göre, Türkiye 44 ülke içerisinde kadn 

nüfus başna düşen sğnma evi ve yeterlilik açsndan 23. srada yer almaktadr. Hollanda, 

İspanya gibi ülkelerde her 3 bin nüfusa bir sğnma evi düşerken, Türkiye’de toplam say 86’dr. 

Ancak var olan ve özellikle belediyelere bağl sğnaklarn çalşma niteliklerinin çok sorunlu 

olduğu, sadece “koruma” sağlama yönünde olduğu, gerekli sosyal çalşmalarn yaplmadğ 

görülmektedir. Dolaysyla kadn sğnaktan çktktan sonra yine şiddet yaşantsna geri 

dönmektedir. 

Kadnn şiddetten korunmas ve sonrasnda tekrar şiddet sarmalna dönmemesi için geçici 

barnma, çocuklarna bakabilme, can güvenliğinin sağlandğ bir ortamda hayatn devam 
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9. İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 21 Milletvekilinin, kadn sğnma 

evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1055): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Türkiye’de kadn sğnma evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn araştrlmas ve 

istatistiklerin çkarlmas, bu alanda mücadele veren kadn kurumlaryla birlikte çalşarak daha 

etkin aile içi şiddetle mücadele araçlarnn geliştirilmesi, mevcut yasalarn uygulanabilir 

olabilmesi için alnmas gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve AB standartlarnda kadn sğnma 

evlerinin açlabilmesi için sğnma evlerinin kapsaml çalşabilmelerinin yöntemlerinin bu alanda 

deneyimli kadn örgütleriyle birlikte ortaya konmas için fiili olarak yaplmas gerekenlerin elde 

edilmesi amacyla Anayasann 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 

Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Sebahat TUNCEL     İstanbul  

2) Pervin BULDAN    Iğdr 

3) İdris BALUKEN    Bingöl 

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Hasip KAPLAN    Şrnak   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Esat CANAN     Hakkari   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   
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19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe Özeti: 

Aile içinde kadna yönelik şiddete karş Türkiye’de kadn kurumlarnn ve feministlerin 

yürüttüğü mücadeleler sonucunda aile içi şiddet görünür hale gelmiştir. Toplumsal cinsiyet 

rollerinin kadna dayatlan ve eril bir zihniyetin ürünü olarak kadna yönelik şiddetle mücadele 

etmek için dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok yöntem geliştirilmiştir. Şiddet gören 

kadnlar için sğnma evlerinin açlmas ve bunun kamunun temel bir görevi haline gelmesi 

bunlarn en önemlileridir. Avrupa ülkelerinde 1970’lerde açlan sğnma evleri, kadnlarn 

mücadeleleri sonucunda Türkiye’de 1990’larda açlabildi. Sğnma evlerinin aile kurumuna zarar 

verebileceği anlayş ne yazk ki sğnma evlerinin ve aile için şiddetle mücadelenin önünde duran 

en büyük engellerden biri. AKP hükümetinin kadnla ilgili bakanlktan, yasalara kadar her alanda 

kadn birey olarak değil, ailenin bir parças olarak görmesi, dolaysyla kadnn korunmasndan 

ziyade “aile” kurumunun korunmas yönündeki politikalar aile içi şiddeti daha da 

meşrulaştrmaktadr. Bu anlayşn ürünü olarak yasalarda her 50 bin nüfusunun olduğu yerde bir 

kadn sğnma evi açmakla yükümlü olan devlet bunu yerine getirmemektedir. Yasalar 

çkarlrken ciddi altyap çalşmalarnn yaplmamas, bütçe ayrlmamas gibi skntlar mevcuttur. 

AB ülkelerinde her 8-10 bin nüfusta bir açlan kadn sğnma evlerinde feminist bakş açsnn 

artk yerleştiği ve aile içi şiddetle mücadelede sğnaklarn önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Avrupa Kadna Yönelik Şiddet Merkezinin verilerine göre, Türkiye 44 ülke içerisinde kadn 

nüfus başna düşen sğnma evi ve yeterlilik açsndan 23. srada yer almaktadr. Hollanda, 

İspanya gibi ülkelerde her 3 bin nüfusa bir sğnma evi düşerken, Türkiye’de toplam say 86’dr. 

Ancak var olan ve özellikle belediyelere bağl sğnaklarn çalşma niteliklerinin çok sorunlu 

olduğu, sadece “koruma” sağlama yönünde olduğu, gerekli sosyal çalşmalarn yaplmadğ 

görülmektedir. Dolaysyla kadn sğnaktan çktktan sonra yine şiddet yaşantsna geri 

dönmektedir. 

Kadnn şiddetten korunmas ve sonrasnda tekrar şiddet sarmalna dönmemesi için geçici 

barnma, çocuklarna bakabilme, can güvenliğinin sağlandğ bir ortamda hayatn devam 
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ettirebilme ve ekonomik olarak ayaklar üzerinde durabilme imkânnn sağlanmas şiddetle 

mücadelede oldukça önemlidir. Bu alanda çalşan ve önemli deneyimlere sahip Morçat’nn 

kurumlarna yaplan başvurulara göre başvuran her 4 kadndan l’i sğnak talep etmektedir. 

Sğnaklarda kadnlarn kaldğnn gizli tutulmas gerekirken, polis ya da savc şiddet uygulayan 

eşlere bilgi verebilmektedir. Ancak bu konuda karakollarda, kaymakamlarda ve diğer devlet 

kurulularnda tutanaklarn tutulmadğ dolaysyla sağlkl istatistiklerin çkarlmadğ dolaysyla 

sğnak talebinin tespit edilmesi için resmi verilerin eksik olmas ciddi bir sorundur. 

Aile işi şiddete maruz kalmş kadnlara devletin koruma sağlamas temel bir görevidir. 

Türkiye’de 2011 ylnda 257 kadn öldürüldü, 102 kadn tecavüze uğrad ve 220 kadn yaraland. 

Dünya Ekonomik Forumu 2011 raporuna göre, kadn-erkek eşitliğinde Türkiye 135 ülke arasnda 

132. srada. Her 10 kişiden 4’ünün şiddet gördüğü, her gün 5 kadn cinayetinin işlendiği Devletin 

sğnma evlerini şiddetle mücadelede önemli bir araç olarak görüp şiddetle etkin bir şekilde 

mücadele etmelidir. Bu anlamda Türkiye’de kadn sğnma evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn 

araştrlmas, bu alanda mücadele veren kadn kurulularyla birlikte çalşarak daha etkin aile içi 

şiddetle mücadele araçlarnn geliştirilmesi, mevcut yasalarn uygulanabilir olabilmesi için 

alnmas gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve kadn sğnma evlerinin açlmasn ve sonrasnda 

kadnlarn can güvenliğinin korunabilmesi için fiili olarak yaplmas gerekenlerin elde edilmesi 

için bir araştrma komisyonu kurulmasn önermekteyiz. 

10. Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 26 Milletvekilinin, aile içi şiddetin 

nedenlerinin ve boyutlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1126): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam hakknn elinden 

alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen çözüm üretilmesi 

gereken bir alandr. Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin düzenli yaplacak istatistiklerle ile 

görünür klnmas sorunun dikkate alnmasnda önemli bir admdr. Ancak ülkemizde bu amaçla 

2008 ylnda yaplan araştrma sonuçlar dşnda ülke genelini kapsayan, sorunun boyutunu ve 

önemini gösteren istatiksel veri yoktur. Toplumlunuzun üyesi olan yaklaşk 15 milyon kadnn 

dram olan, kadna yönelik aile içi şiddetin boyutu, nedenleri ve çözüm için hangi politikalarn 
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üretilmesi gerektiğinin araştrlmas ve incelenmesi amacyla Anayasa’nn 98 inci ve TBMM 

İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereği, Meclis araştrmas açlmasn arz ederiz. 

09.11.2012  

Sayglarmzla. 

1) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  

2) Hülya GÜVEN    İzmir   

3) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul   

4) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Kamer GENÇ     Tunceli   

7) Levent GÖK     Ankara   

8) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

9) Recep GÜRKAN    Edirne   

10) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

11) Ahmet TOPTAŞ    Afyonkarahisar   

12) Mehmet ŞEKER    Gaziantep  

13)  Veli AĞBABA    Malatya   

14) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

15) İhsan ÖZKES     İstanbul   

16) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak 

17) Sena KALELİ     Bursa   

18) Ali DEMİRÇALI    Adana   

19) Osman KAPTAN    Antalya  

20)  Metin Lütfi BAYDAR   Aydn   

21) Yldray SAPAN    Antalya   

22) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

23) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

24) Ramis TOPAL    Amasya   

25) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

26) Hasan ÖREN     Manisa   

27) Mahmut TANAL    İstanbul  



‒ xlv ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)xxi 
 

ettirebilme ve ekonomik olarak ayaklar üzerinde durabilme imkânnn sağlanmas şiddetle 

mücadelede oldukça önemlidir. Bu alanda çalşan ve önemli deneyimlere sahip Morçat’nn 

kurumlarna yaplan başvurulara göre başvuran her 4 kadndan l’i sğnak talep etmektedir. 

Sğnaklarda kadnlarn kaldğnn gizli tutulmas gerekirken, polis ya da savc şiddet uygulayan 

eşlere bilgi verebilmektedir. Ancak bu konuda karakollarda, kaymakamlarda ve diğer devlet 

kurulularnda tutanaklarn tutulmadğ dolaysyla sağlkl istatistiklerin çkarlmadğ dolaysyla 

sğnak talebinin tespit edilmesi için resmi verilerin eksik olmas ciddi bir sorundur. 

Aile işi şiddete maruz kalmş kadnlara devletin koruma sağlamas temel bir görevidir. 

Türkiye’de 2011 ylnda 257 kadn öldürüldü, 102 kadn tecavüze uğrad ve 220 kadn yaraland. 

Dünya Ekonomik Forumu 2011 raporuna göre, kadn-erkek eşitliğinde Türkiye 135 ülke arasnda 

132. srada. Her 10 kişiden 4’ünün şiddet gördüğü, her gün 5 kadn cinayetinin işlendiği Devletin 

sğnma evlerini şiddetle mücadelede önemli bir araç olarak görüp şiddetle etkin bir şekilde 

mücadele etmelidir. Bu anlamda Türkiye’de kadn sğnma evlerinin koşullarnn ve ihtiyaçlarnn 

araştrlmas, bu alanda mücadele veren kadn kurulularyla birlikte çalşarak daha etkin aile içi 

şiddetle mücadele araçlarnn geliştirilmesi, mevcut yasalarn uygulanabilir olabilmesi için 

alnmas gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve kadn sğnma evlerinin açlmasn ve sonrasnda 

kadnlarn can güvenliğinin korunabilmesi için fiili olarak yaplmas gerekenlerin elde edilmesi 

için bir araştrma komisyonu kurulmasn önermekteyiz. 

10. Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 26 Milletvekilinin, aile içi şiddetin 

nedenlerinin ve boyutlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1126): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam hakknn elinden 

alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen çözüm üretilmesi 

gereken bir alandr. Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin düzenli yaplacak istatistiklerle ile 

görünür klnmas sorunun dikkate alnmasnda önemli bir admdr. Ancak ülkemizde bu amaçla 

2008 ylnda yaplan araştrma sonuçlar dşnda ülke genelini kapsayan, sorunun boyutunu ve 

önemini gösteren istatiksel veri yoktur. Toplumlunuzun üyesi olan yaklaşk 15 milyon kadnn 

dram olan, kadna yönelik aile içi şiddetin boyutu, nedenleri ve çözüm için hangi politikalarn 
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üretilmesi gerektiğinin araştrlmas ve incelenmesi amacyla Anayasa’nn 98 inci ve TBMM 

İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereği, Meclis araştrmas açlmasn arz ederiz. 

09.11.2012  

Sayglarmzla. 

1) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  

2) Hülya GÜVEN    İzmir   

3) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul   

4) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Kamer GENÇ     Tunceli   

7) Levent GÖK     Ankara   

8) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

9) Recep GÜRKAN    Edirne   

10) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

11) Ahmet TOPTAŞ    Afyonkarahisar   

12) Mehmet ŞEKER    Gaziantep  

13)  Veli AĞBABA    Malatya   

14) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

15) İhsan ÖZKES     İstanbul   

16) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak 

17) Sena KALELİ     Bursa   

18) Ali DEMİRÇALI    Adana   

19) Osman KAPTAN    Antalya  

20)  Metin Lütfi BAYDAR   Aydn   

21) Yldray SAPAN    Antalya   

22) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

23) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun   

24) Ramis TOPAL    Amasya   

25) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

26) Hasan ÖREN     Manisa   

27) Mahmut TANAL    İstanbul  
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Gerekçe:  

Aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam hakknn elinden 

alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen çözüm üretilmesi 

gereken bir alandr. 

Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin düzenli yaplacak istatistiklerle ile görünür klnmas 

sorunun dikkate alnmasnda önemli bir admdr. Ancak ülkemizde bu amaçla 2008 ylnda 

yaplan araştrma sonuçlar dşnda ülke genelini kapsayan, sorunun boyutunu ve önemini 

gösteren istatiksel veri yoktur. 

2008 tarihli “Türkiye'de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas” raporuna göre, 

ülkemizde kadnlarn %41,9’u eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşamnn herhangi bir 

döneminde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamştr. Refah ve eğitim düzeyi düşük olan ve krsal 

kesimde yaşayan kadnlar eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den Türkiye ortalamasna göre, daha 

fazla fiziksel veya cinsel şiddet görmektedir. 

İnsan haklar ihlalinde cinsiyet temelinde en önemli hakszlk kadna yönelik 

uygulanmaktadr. Ülkemizde her geçen gün artan kadna yönelik aile içi şiddet çok önemli bir 

toplumsal sorun olup, kol krlr yen içinde kalr geleneksel bakş açs ile görmezden 

gelinmemeli, acilen çözüm için politika üretilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel bir toplumda yaşayan birey şiddete maruz kalnca, bunu yaşadğ ortamdan 

dşar taşnmas ve buna karş tedbir alnmas için mücadele etmesi çok zordur. Gelenekler 

çerçevesinde şiddet olmamş gibi hayatna devam etmesi, hatta böyle bir ortamda aile birliğini 

devam ettirmesi basksyla karş karşya kalr. Burada bireyi şiddete karş korumak için en büyük 

sorumluluk devlete bağl olarak, kolluk kuvveti, mülki amir, hakim, bakanlğn ilgili il ve ilçe 

müdürlüklerine aittir. Şiddete karş bireyi koruyucu ve önleyici tedbirlerle korumakla görevli 

kişiler, aldklar sorumluluklar yerine getirmedikleri takdirde, şiddetin görünürlüğü her geçen 

gün daha da artmaktadr. 

Toplumlunuzun üyesi olan yaklaşk 15 milyon kadnn dram olan aile içi şiddetin boyutu, 

nedenleri ve çözüm için hangi politikalarn üretilmesi gerektiğinin araştrlmas ve incelenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmasna ihtiyaç duyulmaktadr.  
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11. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadna yönelik şiddetin nedenleri ve azalmas için alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1127): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddet, Türkiye’de yaşayan milyonlarca kadnn bedensel ve ruhsal 

bütünlüğünü tehdit etmektedir. Şiddete maruz kalan kadnlarn büyük çoğunluğu, öğrenim ve 

ekonomik durumu düşük durumda olan ve hukuki mekanizmalardan habersiz olan kadnlardr. 

Kadna yönelik şiddetin azalmasna katk sağlayacağ düşüncesiyle, toplumsal ve kültürel tutum 

değişikliği yaratacak toplum temelli yaygn eğitsel ve hukuksal faaliyetleri geliştirmesi 

konusunda eğitim verecek mekanizmalarn işletilmesi için Anayasa’nn 98. ve içtüzüğün 104 ve 

105. maddeleri gereğince “Meclis Araştrmas” açlmasn sayglarmla arz ederim.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe:  

Kadna yönelik şiddet, toplum içinde ya da özel hayatta cinsiyete dayal olarak kadnn 

fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar görmesi ve ac çekmesi ile sonuçlanan ya da bu tür sonuçlara 

yol açabilecek olan tehdit, bask ve özgürlüğün keyfi olarak engellenmesini kapsamaktadr. 

Şiddet hareketleri ve tehditleri, ister ev içinde ister toplumda meydana gelsin veya Devlet 

tarafndan uygulanmş, yaplmş ya da göz yumulmuş olsun, kadnlarn hayatna korku ve 

güvensizliği sokmaktadr. Taciz dahil şiddet korkusu kadnn hareketliliğine sürekli bask 

yapmakta ve haklarna erişimini kstlamaktadr. 

Türkiye'de her gün dizinden vurulan, taşlanarak öldürülen, namus cinayetine kurban 

giden, tecavüze uğrayan, nedeni belirsiz bir biçimde intihar eden kadnlara ilişkin haberleri 

izlemeye devam ediyoruz. Bu haberler, kadn örgütlerinin yaptğ araştrmalarda ortaya çkan 

saylarda kadna yönelik şiddet buzdağnn görünen ksmnn yalnzca bir ksmn oluşturuyor. 

Aile içi şiddet konusunda izlenebilen istatistiksel rakamlarn düşüklüğüne rağmen Türkiye 

sralamann en üstlerinde yer alyor. 

Namus adna işlenen cinayetler bu şiddet türünün en önemlilerindendir. Kadna yönelik 

şiddetin en görünür olan, “aile içi şiddet ve erkek şiddeti” dir. Aile içi şiddet, özellikle koca 
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Gerekçe:  

Aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam hakknn elinden 

alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen çözüm üretilmesi 

gereken bir alandr. 

Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin düzenli yaplacak istatistiklerle ile görünür klnmas 

sorunun dikkate alnmasnda önemli bir admdr. Ancak ülkemizde bu amaçla 2008 ylnda 

yaplan araştrma sonuçlar dşnda ülke genelini kapsayan, sorunun boyutunu ve önemini 

gösteren istatiksel veri yoktur. 

2008 tarihli “Türkiye'de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas” raporuna göre, 

ülkemizde kadnlarn %41,9’u eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşamnn herhangi bir 

döneminde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamştr. Refah ve eğitim düzeyi düşük olan ve krsal 

kesimde yaşayan kadnlar eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den Türkiye ortalamasna göre, daha 

fazla fiziksel veya cinsel şiddet görmektedir. 

İnsan haklar ihlalinde cinsiyet temelinde en önemli hakszlk kadna yönelik 

uygulanmaktadr. Ülkemizde her geçen gün artan kadna yönelik aile içi şiddet çok önemli bir 

toplumsal sorun olup, kol krlr yen içinde kalr geleneksel bakş açs ile görmezden 

gelinmemeli, acilen çözüm için politika üretilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel bir toplumda yaşayan birey şiddete maruz kalnca, bunu yaşadğ ortamdan 

dşar taşnmas ve buna karş tedbir alnmas için mücadele etmesi çok zordur. Gelenekler 

çerçevesinde şiddet olmamş gibi hayatna devam etmesi, hatta böyle bir ortamda aile birliğini 

devam ettirmesi basksyla karş karşya kalr. Burada bireyi şiddete karş korumak için en büyük 

sorumluluk devlete bağl olarak, kolluk kuvveti, mülki amir, hakim, bakanlğn ilgili il ve ilçe 

müdürlüklerine aittir. Şiddete karş bireyi koruyucu ve önleyici tedbirlerle korumakla görevli 

kişiler, aldklar sorumluluklar yerine getirmedikleri takdirde, şiddetin görünürlüğü her geçen 

gün daha da artmaktadr. 

Toplumlunuzun üyesi olan yaklaşk 15 milyon kadnn dram olan aile içi şiddetin boyutu, 

nedenleri ve çözüm için hangi politikalarn üretilmesi gerektiğinin araştrlmas ve incelenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmasna ihtiyaç duyulmaktadr.  
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11. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'n, 

kadna yönelik şiddetin nedenleri ve azalmas için alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1127): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddet, Türkiye’de yaşayan milyonlarca kadnn bedensel ve ruhsal 

bütünlüğünü tehdit etmektedir. Şiddete maruz kalan kadnlarn büyük çoğunluğu, öğrenim ve 

ekonomik durumu düşük durumda olan ve hukuki mekanizmalardan habersiz olan kadnlardr. 

Kadna yönelik şiddetin azalmasna katk sağlayacağ düşüncesiyle, toplumsal ve kültürel tutum 

değişikliği yaratacak toplum temelli yaygn eğitsel ve hukuksal faaliyetleri geliştirmesi 

konusunda eğitim verecek mekanizmalarn işletilmesi için Anayasa’nn 98. ve içtüzüğün 104 ve 

105. maddeleri gereğince “Meclis Araştrmas” açlmasn sayglarmla arz ederim.  

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe:  

Kadna yönelik şiddet, toplum içinde ya da özel hayatta cinsiyete dayal olarak kadnn 

fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar görmesi ve ac çekmesi ile sonuçlanan ya da bu tür sonuçlara 

yol açabilecek olan tehdit, bask ve özgürlüğün keyfi olarak engellenmesini kapsamaktadr. 

Şiddet hareketleri ve tehditleri, ister ev içinde ister toplumda meydana gelsin veya Devlet 

tarafndan uygulanmş, yaplmş ya da göz yumulmuş olsun, kadnlarn hayatna korku ve 

güvensizliği sokmaktadr. Taciz dahil şiddet korkusu kadnn hareketliliğine sürekli bask 

yapmakta ve haklarna erişimini kstlamaktadr. 

Türkiye'de her gün dizinden vurulan, taşlanarak öldürülen, namus cinayetine kurban 

giden, tecavüze uğrayan, nedeni belirsiz bir biçimde intihar eden kadnlara ilişkin haberleri 

izlemeye devam ediyoruz. Bu haberler, kadn örgütlerinin yaptğ araştrmalarda ortaya çkan 

saylarda kadna yönelik şiddet buzdağnn görünen ksmnn yalnzca bir ksmn oluşturuyor. 

Aile içi şiddet konusunda izlenebilen istatistiksel rakamlarn düşüklüğüne rağmen Türkiye 

sralamann en üstlerinde yer alyor. 

Namus adna işlenen cinayetler bu şiddet türünün en önemlilerindendir. Kadna yönelik 

şiddetin en görünür olan, “aile içi şiddet ve erkek şiddeti” dir. Aile içi şiddet, özellikle koca 
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şiddeti kadnlarn yaşamlarnn belirleyici bir boyutunu oluşturmaktadr. İstatistiksel veriler, aile 

içinde yaşanan şiddettin, ağrlkl olarak erkek şiddeti olduğunu, erkeklerin egemenliklerini ve 

kadnlar üzerindeki denetimlerini hayata geçirmenin bir yolu olarak şiddete yöneldiklerini, 

fiziksel şiddetin ancak bu iktidar ilişkisi çerçevesinde anlaşlabileceğini ortaya koymaktadr. 

Öğrenim durumu arttkça fiziksel şiddet gören kadnlarn says azalmaktadr. Eğitime 

erişim konusunda Türkiye’nin Doğusu ile Orta ve Bats arasndaki derin uçurum ve devletin 

Doğu daki başlca illere yaptğ kişi başna düşen eğitim yatrmlarnn, Türkiye ortalamasnn 

yars düzeyince olmas, acilen ele alnmas gereken bir sorun olmaktadr. Bu gün ülkemizin Orta 

ve Batsnda okuryazar olmayan kadnlarn oran % 16 iken, bu oran Doğu’da neredeyse üç 

misline çkarak % 42 ye ulaşmaktadr. Doğu’da orta okul lise ve üniversite okumuş kadnlarn 

toplam oran da Türkiye’nin kalannn üçte biri kadardr. 

Zira eğitimsiz kadn, şiddeti, kaderi olarak görmekte ve şiddetle mücadelede pasif rol 

almaktadr. Yasalarn kendisine tandğ koruma imkanlarndan bi haber, yaşadğ şiddete sessiz 

kalmaktadr. Şu an ülkemizde kadnlarn yarya yakn Medeni Kanun’da yaplan olumlu 

düzenlemelerden Ailenin Korunmas Hakkndaki Kanun’dan ve Türk Ceza Kanunu’ndaki 

gelişmelerden habersizdir. Bu nedenle de şiddete uğradğnda buna sebep olanlar hakknda, bir 

yaptrm olmayacağn, karakola gidip şikayetçi olmas halinde barştrlp eve gönderileceğini, 

ardndan tekrar şiddete maruz kalacağn düşünmektedir. 

Kadna yönelik şiddetin son bulmasna katk sağlayacağ düşüncesiyle, kalknmada daha 

geride olan bölgeler özelinde başlamak üzere tüm ülkeyi kapsayacak bir şekilde kadnlara 

hukukun kendilerine şiddetten korunmak başta olmak üzere tandğ diğer tüm haklar 

öğrenmeleri yönünde gerekli mekanizmalarn işletilmesini sağlayacak araştrmalarn yaplmas 

için bir meclis araştrmas açlmas fayda sağlayacaktr kanaatindeyiz.  
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12. İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TÜZEL ve 22 Milletvekilinin, kadna 

yönelik şiddetin engellenmesi araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1128): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik artan şiddetin boyutlarnn ve şiddeti önleme mekanizmalarnn tespiti ile 

alnacak önlemlerin saptanmas için Anayasann 98’nci, İçtüzük ’ün 104 ve 105’inci maddeleri 

uyarnca bir Meclis Araştrmas açlmasn arz ederim.23.11.2012  

1) Abdullah Levent TÜZEL   İstanbul 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Esat CANAN     Hakkari   

15) Srr Süreyya     İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars   

18) Erol DORA     Mardin   

19) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

20) Canan CANDEMİR ÇELİK   Bursa   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Nazmi GÜR     Van 

23)   Özdal ÜÇER     Van  
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şiddeti kadnlarn yaşamlarnn belirleyici bir boyutunu oluşturmaktadr. İstatistiksel veriler, aile 

içinde yaşanan şiddettin, ağrlkl olarak erkek şiddeti olduğunu, erkeklerin egemenliklerini ve 

kadnlar üzerindeki denetimlerini hayata geçirmenin bir yolu olarak şiddete yöneldiklerini, 

fiziksel şiddetin ancak bu iktidar ilişkisi çerçevesinde anlaşlabileceğini ortaya koymaktadr. 

Öğrenim durumu arttkça fiziksel şiddet gören kadnlarn says azalmaktadr. Eğitime 

erişim konusunda Türkiye’nin Doğusu ile Orta ve Bats arasndaki derin uçurum ve devletin 

Doğu daki başlca illere yaptğ kişi başna düşen eğitim yatrmlarnn, Türkiye ortalamasnn 

yars düzeyince olmas, acilen ele alnmas gereken bir sorun olmaktadr. Bu gün ülkemizin Orta 

ve Batsnda okuryazar olmayan kadnlarn oran % 16 iken, bu oran Doğu’da neredeyse üç 

misline çkarak % 42 ye ulaşmaktadr. Doğu’da orta okul lise ve üniversite okumuş kadnlarn 

toplam oran da Türkiye’nin kalannn üçte biri kadardr. 

Zira eğitimsiz kadn, şiddeti, kaderi olarak görmekte ve şiddetle mücadelede pasif rol 

almaktadr. Yasalarn kendisine tandğ koruma imkanlarndan bi haber, yaşadğ şiddete sessiz 

kalmaktadr. Şu an ülkemizde kadnlarn yarya yakn Medeni Kanun’da yaplan olumlu 

düzenlemelerden Ailenin Korunmas Hakkndaki Kanun’dan ve Türk Ceza Kanunu’ndaki 

gelişmelerden habersizdir. Bu nedenle de şiddete uğradğnda buna sebep olanlar hakknda, bir 

yaptrm olmayacağn, karakola gidip şikayetçi olmas halinde barştrlp eve gönderileceğini, 

ardndan tekrar şiddete maruz kalacağn düşünmektedir. 

Kadna yönelik şiddetin son bulmasna katk sağlayacağ düşüncesiyle, kalknmada daha 

geride olan bölgeler özelinde başlamak üzere tüm ülkeyi kapsayacak bir şekilde kadnlara 

hukukun kendilerine şiddetten korunmak başta olmak üzere tandğ diğer tüm haklar 

öğrenmeleri yönünde gerekli mekanizmalarn işletilmesini sağlayacak araştrmalarn yaplmas 

için bir meclis araştrmas açlmas fayda sağlayacaktr kanaatindeyiz.  
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12. İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TÜZEL ve 22 Milletvekilinin, kadna 

yönelik şiddetin engellenmesi araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1128): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik artan şiddetin boyutlarnn ve şiddeti önleme mekanizmalarnn tespiti ile 

alnacak önlemlerin saptanmas için Anayasann 98’nci, İçtüzük ’ün 104 ve 105’inci maddeleri 

uyarnca bir Meclis Araştrmas açlmasn arz ederim.23.11.2012  

1) Abdullah Levent TÜZEL   İstanbul 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Esat CANAN     Hakkari   

15) Srr Süreyya     İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars   

18) Erol DORA     Mardin   

19) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

20) Canan CANDEMİR ÇELİK   Bursa   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Nazmi GÜR     Van 

23)   Özdal ÜÇER     Van  
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Gerekçe:  

Son yllarda, kadna yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetler raporlara artan saylarla 

yansmaktadr. 2011 ylnda 257 kadn öldürülürken, 102 kadn tecavüze uğramş, 202 kadn 

yaralanmştr. 2012 ylnn ilk alt aynn bilançosunu çkaran Kadn Cinayetlerini Durduracağz 

Platformu’nun raporuna göre 100’e yakn kadn hayat kaybetti. 2012 Eylül ay itibaryla İstanbul 

Barosu Kadn Haklar Merkezi’ne 5 bin 9 kadn fiziksel ve duygusal şiddete uğradğ 

gerekçesiyle başvurmuştur. Ankara'da son on sekiz ayda 3 bin 900 kadn şiddet gördüğü için 

devletten koruma ve sğnma talep etmiştir. Cinsel saldrya uğrayan kadnlardan yüzde 40’ ise 

korku, bask gibi gerekçelerle şikayetçi dahi olamamştr. 

Başka bir araştrmaya göre, şiddet şiddeti doğurmakta, çocukluğunda şiddet gören 

erkekler, eşlerine ve çocuklarna daha fazla şiddet uygulamaktadr. Babasnn annesine 

uyguladğ fiziksel şiddete tank olan kadnlar daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmaktadr. 

Özellikle küçük yaşta evlenen kadnlar şiddetin tam ortasnda kalmaktadr. 18 yaşn altnda 

evlenen kadnlarn %60’ fiziksel şiddete uğramaktadr. 

Şiddetin en yoğun, en acmasz, en kalc biçimini oluşturan savaş politikalarnn 

olağanlaşmas ve dozunun artmas en çok o coğrafyann kadnlarn etkiler. 30 yldr ülkemizde 

süren savaşn kadnlara yansyan yüzü, onlarn yalnzca savaşta kaybedilenlerin anneleri, 

kardeşleri, eşleri, çocuklar olmalarndan öte sonuçlar doğurmuştur. Hükümetin izlediği içeride 

ve dşarda savaş politikalarnn toplumun en küçük hücresine sirayet ettiği, nefreti, korkuyu, 

basky yaşamn her alanna “olağan bir yaşama biçimi” olarak soktuğu, bütün bunlarn kadnlara 

daha fazla yük, daha fazla ac, daha fazla tecavüz-taciz- yoksulluk ve geleceksizlik getirdiği 

açktr. 

Ailenin Korunmas ve Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi yasas bu yln 8 Martnda 

kadnlara bir “hediye” olarak çkarlmş olsa da, kadn cinayetleri, taciz tecavüz şiddetin her 

türlüsü artarak devam etmektedir. Hükümet sezaryen ve kürtaj yasaklaryla, istenmeyen 

gebeliklere son verme ve kadnn kendi bedeni üzerinde söz sahibi olmasn engebeye 

çalşmaktadr. Türk Ceza Kanunumdaki “kadn-kz” ayrmn ortadan kaldrmakla övünülse de; 

Başbakan’n “Kadn mdr, kz mdr bilmem” söylemlerinin yanks dinmiş değildir. 
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Toplu tecavüz suçlar “kadnn isteğiyle gerçekleşmiştir” denilerek cezasz kalrken, 

bizzat emniyet görevlilerinin suça karştğ tecavüz olaylarnda adalet arayşnn her aşamasnda 

suç örtbas edilmektedir. Pek çok taciz ve tecavüz davalarna Baro Başkanlar sank avukat olarak 

girebilmektedir. Devlet ve hükümet şiddeti hak arayan kadnlarn tepesinde sallandrlan bir 

demokrasi klc olarak kullanlmaktadr. 

Hükümetin yürüttüğü neoliberal “muhafazakar” politikalar, kadnlarn ekonomik, sosyal 

yaşam alanlarndan dşlanarak, evde bakm, esnek kuralsz, sosyal güvencesiz çalştrlmas, eve 

hapsedilmesi ve dolaysyla kocaya, aileye bağml klnmasn beraberinde getirmektedir. 

AKP, çok değer verdiğini söylediği aileyi, kadnlarn içinde yaşadğ hapishaneler haline 

getirirken, şiddet sorunu giderek etkisi hissedilir biçimde emekçi kadnlar açsndan bir “varlk- 

yokluk” sorunu haline gelmektedir. Şiddetin ezdiği, tacizle-tecavüzle korkutarak, ses çkarma ve 

mücadele etme olanaklar elinden alnmaya çalşlsa da kadnlarn şiddete karş mücadelesi 

politik bir mücadeleye dönüşmekte, taleplerini her frsatta ortaya koymaktadr. 

Kadna yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için, kadn örgütlerinin, sendika ve meslek 

örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yarg alan başta olmak üzere, yasal düzenlemelere, 

merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde şiddet önleme mekanizmalar oluşturulmasna ihtiyaç 

bulunmaktadr, yan sra, toplumun en küçük gözeneklerine dahi şiddet ve kötülük eken, 

öldürmenin, kin ve nefretin yaygnlaşmasna, ölümler karşsnda duygu körelmesine neden olan 

30 yldr süren çatşma ortamna son verecek bir çözüme ihtiyaç vardr. Kadna şiddetin 

önlenmesine yönelik çözüm mekanizmalarnn belirlenmesi ve meclis denetim faaliyetleri 

bakmndan önem taşmaktadr. 

13. Batman milletvekili Ayla AKAT ve 21 milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

tüm boyutlaryla araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1129):  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKALIĞINA 

Ülkemizde yaşanan, namus ya da kskançlk ad altnda gerçekleştirilen kadn 

cinayetlerinin önlenmesine yönelik yaplan çalşmalara rağmen, her geçen yl artş gösteren 

cinayetlere neden olan yetersiz ve yanlş uygulamalarn araştrlmasna yönelik gerekli 
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Gerekçe:  

Son yllarda, kadna yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetler raporlara artan saylarla 

yansmaktadr. 2011 ylnda 257 kadn öldürülürken, 102 kadn tecavüze uğramş, 202 kadn 

yaralanmştr. 2012 ylnn ilk alt aynn bilançosunu çkaran Kadn Cinayetlerini Durduracağz 

Platformu’nun raporuna göre 100’e yakn kadn hayat kaybetti. 2012 Eylül ay itibaryla İstanbul 

Barosu Kadn Haklar Merkezi’ne 5 bin 9 kadn fiziksel ve duygusal şiddete uğradğ 

gerekçesiyle başvurmuştur. Ankara'da son on sekiz ayda 3 bin 900 kadn şiddet gördüğü için 

devletten koruma ve sğnma talep etmiştir. Cinsel saldrya uğrayan kadnlardan yüzde 40’ ise 

korku, bask gibi gerekçelerle şikayetçi dahi olamamştr. 

Başka bir araştrmaya göre, şiddet şiddeti doğurmakta, çocukluğunda şiddet gören 

erkekler, eşlerine ve çocuklarna daha fazla şiddet uygulamaktadr. Babasnn annesine 

uyguladğ fiziksel şiddete tank olan kadnlar daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmaktadr. 

Özellikle küçük yaşta evlenen kadnlar şiddetin tam ortasnda kalmaktadr. 18 yaşn altnda 

evlenen kadnlarn %60’ fiziksel şiddete uğramaktadr. 

Şiddetin en yoğun, en acmasz, en kalc biçimini oluşturan savaş politikalarnn 

olağanlaşmas ve dozunun artmas en çok o coğrafyann kadnlarn etkiler. 30 yldr ülkemizde 

süren savaşn kadnlara yansyan yüzü, onlarn yalnzca savaşta kaybedilenlerin anneleri, 

kardeşleri, eşleri, çocuklar olmalarndan öte sonuçlar doğurmuştur. Hükümetin izlediği içeride 

ve dşarda savaş politikalarnn toplumun en küçük hücresine sirayet ettiği, nefreti, korkuyu, 

basky yaşamn her alanna “olağan bir yaşama biçimi” olarak soktuğu, bütün bunlarn kadnlara 

daha fazla yük, daha fazla ac, daha fazla tecavüz-taciz- yoksulluk ve geleceksizlik getirdiği 

açktr. 

Ailenin Korunmas ve Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi yasas bu yln 8 Martnda 

kadnlara bir “hediye” olarak çkarlmş olsa da, kadn cinayetleri, taciz tecavüz şiddetin her 

türlüsü artarak devam etmektedir. Hükümet sezaryen ve kürtaj yasaklaryla, istenmeyen 

gebeliklere son verme ve kadnn kendi bedeni üzerinde söz sahibi olmasn engebeye 

çalşmaktadr. Türk Ceza Kanunumdaki “kadn-kz” ayrmn ortadan kaldrmakla övünülse de; 

Başbakan’n “Kadn mdr, kz mdr bilmem” söylemlerinin yanks dinmiş değildir. 
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Toplu tecavüz suçlar “kadnn isteğiyle gerçekleşmiştir” denilerek cezasz kalrken, 

bizzat emniyet görevlilerinin suça karştğ tecavüz olaylarnda adalet arayşnn her aşamasnda 

suç örtbas edilmektedir. Pek çok taciz ve tecavüz davalarna Baro Başkanlar sank avukat olarak 

girebilmektedir. Devlet ve hükümet şiddeti hak arayan kadnlarn tepesinde sallandrlan bir 

demokrasi klc olarak kullanlmaktadr. 

Hükümetin yürüttüğü neoliberal “muhafazakar” politikalar, kadnlarn ekonomik, sosyal 

yaşam alanlarndan dşlanarak, evde bakm, esnek kuralsz, sosyal güvencesiz çalştrlmas, eve 

hapsedilmesi ve dolaysyla kocaya, aileye bağml klnmasn beraberinde getirmektedir. 

AKP, çok değer verdiğini söylediği aileyi, kadnlarn içinde yaşadğ hapishaneler haline 

getirirken, şiddet sorunu giderek etkisi hissedilir biçimde emekçi kadnlar açsndan bir “varlk- 

yokluk” sorunu haline gelmektedir. Şiddetin ezdiği, tacizle-tecavüzle korkutarak, ses çkarma ve 

mücadele etme olanaklar elinden alnmaya çalşlsa da kadnlarn şiddete karş mücadelesi 

politik bir mücadeleye dönüşmekte, taleplerini her frsatta ortaya koymaktadr. 

Kadna yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için, kadn örgütlerinin, sendika ve meslek 

örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yarg alan başta olmak üzere, yasal düzenlemelere, 

merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde şiddet önleme mekanizmalar oluşturulmasna ihtiyaç 

bulunmaktadr, yan sra, toplumun en küçük gözeneklerine dahi şiddet ve kötülük eken, 

öldürmenin, kin ve nefretin yaygnlaşmasna, ölümler karşsnda duygu körelmesine neden olan 

30 yldr süren çatşma ortamna son verecek bir çözüme ihtiyaç vardr. Kadna şiddetin 

önlenmesine yönelik çözüm mekanizmalarnn belirlenmesi ve meclis denetim faaliyetleri 

bakmndan önem taşmaktadr. 

13. Batman milletvekili Ayla AKAT ve 21 milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

tüm boyutlaryla araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1129):  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKALIĞINA 

Ülkemizde yaşanan, namus ya da kskançlk ad altnda gerçekleştirilen kadn 

cinayetlerinin önlenmesine yönelik yaplan çalşmalara rağmen, her geçen yl artş gösteren 

cinayetlere neden olan yetersiz ve yanlş uygulamalarn araştrlmasna yönelik gerekli 
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çalşmalarn yaplmas üzerine Anayasa’nn 98. Ve içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince 

“Meclis Araştrmas” açlmasn sayglarmla arz ederim.  

1) Ayla AKAT ATA    Batman  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr SAKİK     Muş   

4) Halil AKSOY     Ağr   

5) Hasip KAPLAN    Şrnak   

6) Emine AYNA     Diyarbakr   

7) Altan TAN     Diyarbakr   

8) Esat CANAN     Hakkari   

9) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

10) Erol DORA     Mardin   

11) İdris BALUKEN    Bingöl   

12) Murat BOZLAK    Adana   

13) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

14) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

15) Adil ZOZANİ     Hakkari   

16) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars  

18)  Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) Nazmi GÜR     Van   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Özdal ÜÇER     Van     

Gerekçe:  

Kadn cinayetleri, son dönemlerde kadn örgütlerinin de çabas ile gündemleşmiş ise de 

cinayetlerin önlenmesine yönelik çaba ve girişimler sonuçsuz kalmştr. Erkeğin çoğu kez 

“namus” ad altnda gerçekleştirdiği ve kendine hakllk pay çkarmas ile vuku bulan cinayetler; 

“namus” kavramnn arkasnda kalmş, görmezden gelinmiştir. Yasa koyucu dahi bu yaklaşm ile 
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hareket etmiş, bu cinayetleri gerçekleştirenler, “ağr tahrik indiriminden” faydalanma imkân 

bulmuşlardr. 

Kadn cinayetlerine ilişkin yerleşik alg; cinayetlerin, “töre” yahut “namus” cinayeti 

olarak belirli bir bölgede yaygnlk kazandğna yöneliktir. Bu alg özünde bir zihniyet ve 

sorunun görmezden gelinmesine yöneliktir. Yaplan araştrmalar; Türkiye’de sadece belli bir 

coğrafi bölgenin sorunu gibi görülen kadn cinayetlerinin, aslnda tüm ülkenin sorunu olduğunu 

göstermektedir. Sorunu, sadece ülkenin doğu ve güneyinde yaşanan bir olgu olarak ele almak, 

hatta daha da ileri giderek bat illerinde yaşanan cinayetlerin de doğudan göç neticesinde arttğna 

yönelik iddialarla ötelemek; sorunu çözmek yerine derinleşmesine neden olmaktadr. 

Kadn cinayetleri, insan haklar ihlali olup; 2000 ylnda Birleşmiş Milletler özel 

oturumunun sonuç bildirgesinde "namus" gerekçesi ile işlenen cinayetler kadna yönelik şiddet 

uygulamalar kapsamna alnmştr. Böylece kadn cinayetleri, devletlerin insan haklar 

konusundaki yükümlükleri arasnda yer almştr. 

Ancak hükümet bu yükümlülüğü sadece görüntüde ele almş; cinayetlerin önlenmesine 

yönelik gerçek anlamda bir çalşma yürütülmemiştir. Çünkü yürütülen çalşmalarn tümü 

“kadn”n değil, “aile”nin korunmasn esas almaktadr. Bu özünde bir zihniyet sorunudur. Bu 

nedenle, geçtiğimiz Mart aynda çkarlan Ailenin Korunmas Ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun kadn cinayetlerinin önlenmesi adna bir etki yaratamamştr. Sadece 

yasal düzenlemeleri yapmak sorunu çözmeye katk sunmamaktadr. İlgili Bakanlk; sorun çözme 

kaygsndan ziyade sorunu çözüyormuş gibi görünme saikiyle hareket ederken, kadnlar 

çoğunlukla kocalar, eski kocalar, babalar yahut kardeşleri tarafndan öldürülmeye devam 

etmektedirler. Kadnlarn aile içinde katledilme oran %54’ü bulmuştur. Kadn sğnma evine 

yerleştirilen kadnlarn ise %37,5’i öldürülmüştür. İntihar ettiği ifade edilen kadnlarn ise %50’si 

yaknlar tarafndan öldürülerek intihar süsü verilmiştir. Bahsettiğimiz oranlar kadn 

cinayetlerinin tehlikeli boyutlara ulaştğn açkça göstermektedir. 

Neticede yasal düzenlemeler uygulayclarn keyfiyetine kurban gitmektedir. Hâkimlerin 

doğru tedbiri almas, mülki amirlerin de bu tedbir doğrultusunda hareket etmesi önem 

arzetmektedir. Yine mülki amir tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar uygulamaya dahil 

edilmemektedir. 
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çalşmalarn yaplmas üzerine Anayasa’nn 98. Ve içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince 

“Meclis Araştrmas” açlmasn sayglarmla arz ederim.  

1) Ayla AKAT ATA    Batman  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr SAKİK     Muş   

4) Halil AKSOY     Ağr   

5) Hasip KAPLAN    Şrnak   

6) Emine AYNA     Diyarbakr   

7) Altan TAN     Diyarbakr   

8) Esat CANAN     Hakkari   

9) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

10) Erol DORA     Mardin   

11) İdris BALUKEN    Bingöl   

12) Murat BOZLAK    Adana   

13) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

14) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

15) Adil ZOZANİ     Hakkari   

16) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars  

18)  Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) Nazmi GÜR     Van   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Özdal ÜÇER     Van     

Gerekçe:  

Kadn cinayetleri, son dönemlerde kadn örgütlerinin de çabas ile gündemleşmiş ise de 

cinayetlerin önlenmesine yönelik çaba ve girişimler sonuçsuz kalmştr. Erkeğin çoğu kez 

“namus” ad altnda gerçekleştirdiği ve kendine hakllk pay çkarmas ile vuku bulan cinayetler; 

“namus” kavramnn arkasnda kalmş, görmezden gelinmiştir. Yasa koyucu dahi bu yaklaşm ile 
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hareket etmiş, bu cinayetleri gerçekleştirenler, “ağr tahrik indiriminden” faydalanma imkân 

bulmuşlardr. 

Kadn cinayetlerine ilişkin yerleşik alg; cinayetlerin, “töre” yahut “namus” cinayeti 

olarak belirli bir bölgede yaygnlk kazandğna yöneliktir. Bu alg özünde bir zihniyet ve 

sorunun görmezden gelinmesine yöneliktir. Yaplan araştrmalar; Türkiye’de sadece belli bir 

coğrafi bölgenin sorunu gibi görülen kadn cinayetlerinin, aslnda tüm ülkenin sorunu olduğunu 

göstermektedir. Sorunu, sadece ülkenin doğu ve güneyinde yaşanan bir olgu olarak ele almak, 

hatta daha da ileri giderek bat illerinde yaşanan cinayetlerin de doğudan göç neticesinde arttğna 

yönelik iddialarla ötelemek; sorunu çözmek yerine derinleşmesine neden olmaktadr. 

Kadn cinayetleri, insan haklar ihlali olup; 2000 ylnda Birleşmiş Milletler özel 

oturumunun sonuç bildirgesinde "namus" gerekçesi ile işlenen cinayetler kadna yönelik şiddet 

uygulamalar kapsamna alnmştr. Böylece kadn cinayetleri, devletlerin insan haklar 

konusundaki yükümlükleri arasnda yer almştr. 

Ancak hükümet bu yükümlülüğü sadece görüntüde ele almş; cinayetlerin önlenmesine 

yönelik gerçek anlamda bir çalşma yürütülmemiştir. Çünkü yürütülen çalşmalarn tümü 

“kadn”n değil, “aile”nin korunmasn esas almaktadr. Bu özünde bir zihniyet sorunudur. Bu 

nedenle, geçtiğimiz Mart aynda çkarlan Ailenin Korunmas Ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun kadn cinayetlerinin önlenmesi adna bir etki yaratamamştr. Sadece 

yasal düzenlemeleri yapmak sorunu çözmeye katk sunmamaktadr. İlgili Bakanlk; sorun çözme 

kaygsndan ziyade sorunu çözüyormuş gibi görünme saikiyle hareket ederken, kadnlar 

çoğunlukla kocalar, eski kocalar, babalar yahut kardeşleri tarafndan öldürülmeye devam 

etmektedirler. Kadnlarn aile içinde katledilme oran %54’ü bulmuştur. Kadn sğnma evine 

yerleştirilen kadnlarn ise %37,5’i öldürülmüştür. İntihar ettiği ifade edilen kadnlarn ise %50’si 

yaknlar tarafndan öldürülerek intihar süsü verilmiştir. Bahsettiğimiz oranlar kadn 

cinayetlerinin tehlikeli boyutlara ulaştğn açkça göstermektedir. 

Neticede yasal düzenlemeler uygulayclarn keyfiyetine kurban gitmektedir. Hâkimlerin 

doğru tedbiri almas, mülki amirlerin de bu tedbir doğrultusunda hareket etmesi önem 

arzetmektedir. Yine mülki amir tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar uygulamaya dahil 

edilmemektedir. 



‒ liv ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) xxiv 
 

Kadn korumas için görevlendirilen kolluk görevlileri ise kendilerine verilen yetkileri 

kullanmaktansa işi savc ve hâkime havale etmeyi tercih etmektedirler. Geçtiğimiz günlerde 

Adana emniyet Müdürlüğü kadnlarn aile içi şiddet karşsnda almas gereken önlemleri kitapçk 

haline getirmiş ve kitapçk Çukurova Kitap Fuar'nda dağtlmştr. Kitapçkta, kadnlara ve 

çocuklara, öfkeli koca ya da babay görünce kaçmalar, yardma koşmalar için komşularyla 

aralarnda parola belirlemeleri önerilmiştir. Yine baz belediyeler kadnlara yönelik hazrladklar 

kitapçk, eğitim seminerleri gibi çalşmalarnda kadn ikincil konuma düşüren söylemlere yer 

vermektedir. Uzun evliliğin srlarnn “kadnn kocasna karş saygl olmas” kriterine 

indirgenmesi kadn cinayetlerinin artşna şk tutacak örneklerdendir. Özcesi, kadn ikincil 

konumda gösteren her türlü söylem kadn cinayetlerini de toplum nazarnda hakl zemine 

taşmaktadr. 

Salt yasal düzenlemeler ile kadn cinayetlerinin önüne geçilemeyişi; saysal veriler ve 

gündeme gelen vakalarla da sabittir. Bu artşlar, sadece yasal düzenlemelerin yetersizliği ile 

açklanamaz. Bu amaçla kadn cinayetlerinin artmasna neden olan yanlş ve yetersiz 

uygulamalarn araştrlp tespit edilmesine yönelik Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz 

ederiz.  

14. İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER ve 27 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1130): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna, kamu görevlilerine, kadn kamu görevlilerine yönelik şiddetin nedenlerinin 

belirlenerek alnmas gerekli olan önlemlerin tespit edilmesi amacyla, Anayasann 98, İçtüzüğün 

104 ve 105. maddeleri uyarnca Meclis araştrmas açlmasn arz ve talep ederiz. 

1) Birgül AYMAN GÜLER   İzmir  

2) Muharrem IŞIK    Erzincan   

3) Turgay DEVELİ    Adana   

4) Levent GÖK     Ankara  

5) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak   

6) Osman KAPTAN    Antalya   
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7) Mehmet Ali SUSAM    İzmir   

8) Aytun ÇIRAY    İzmir   

9) Veli AĞBABA    Malatya   

10) Ümit ÖZGÜMÜŞ    Adana   

11) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

12) Kazm KURT     Eskişehir   

13) Ramis TOPAL    Amasya   

14) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

15) Kamer GENÇ     Tunceli   

16) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

17) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

18) İzzet ÇETİN     Ankara   

19) Engin ALTAY    Sinop   

20) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

21) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

22) Recep GÜRKAN    Edirne   

23) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

24) Celal DİNÇER    İstanbul   

25) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

26) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

27) Gürkut ACAR    Antalya   

28) Osman AYDIN    Aydn 

Gerekçe:  

Kadna, kamu görevlilerine ve kadn kamu görevlilerine yönelik şiddet, gün geçtikçe 

artmakta ve kamuoyu vicdann yaralayan insani, ailevi, toplumsal travmalara yol açmaktadr. Bu 

sorununun ne boyutta olduğu ve hangi nedenlerden kaynaklandğ, soğukkanl bir biçimde ve 

yeterli genişlikte ele alnmaldr. Soruna ilişkin doğru yöntem, TBMM'nin bir Meclis Araştrma 

Komisyonu kurarak harekete geçmesidir. 
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Kadn korumas için görevlendirilen kolluk görevlileri ise kendilerine verilen yetkileri 

kullanmaktansa işi savc ve hâkime havale etmeyi tercih etmektedirler. Geçtiğimiz günlerde 

Adana emniyet Müdürlüğü kadnlarn aile içi şiddet karşsnda almas gereken önlemleri kitapçk 

haline getirmiş ve kitapçk Çukurova Kitap Fuar'nda dağtlmştr. Kitapçkta, kadnlara ve 

çocuklara, öfkeli koca ya da babay görünce kaçmalar, yardma koşmalar için komşularyla 

aralarnda parola belirlemeleri önerilmiştir. Yine baz belediyeler kadnlara yönelik hazrladklar 

kitapçk, eğitim seminerleri gibi çalşmalarnda kadn ikincil konuma düşüren söylemlere yer 

vermektedir. Uzun evliliğin srlarnn “kadnn kocasna karş saygl olmas” kriterine 

indirgenmesi kadn cinayetlerinin artşna şk tutacak örneklerdendir. Özcesi, kadn ikincil 

konumda gösteren her türlü söylem kadn cinayetlerini de toplum nazarnda hakl zemine 

taşmaktadr. 

Salt yasal düzenlemeler ile kadn cinayetlerinin önüne geçilemeyişi; saysal veriler ve 

gündeme gelen vakalarla da sabittir. Bu artşlar, sadece yasal düzenlemelerin yetersizliği ile 

açklanamaz. Bu amaçla kadn cinayetlerinin artmasna neden olan yanlş ve yetersiz 

uygulamalarn araştrlp tespit edilmesine yönelik Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz 

ederiz.  

14. İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER ve 27 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir 

Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1130): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna, kamu görevlilerine, kadn kamu görevlilerine yönelik şiddetin nedenlerinin 

belirlenerek alnmas gerekli olan önlemlerin tespit edilmesi amacyla, Anayasann 98, İçtüzüğün 

104 ve 105. maddeleri uyarnca Meclis araştrmas açlmasn arz ve talep ederiz. 

1) Birgül AYMAN GÜLER   İzmir  

2) Muharrem IŞIK    Erzincan   

3) Turgay DEVELİ    Adana   

4) Levent GÖK     Ankara  

5) Ali İhsan KÖKTÜRK    Zonguldak   

6) Osman KAPTAN    Antalya   
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7) Mehmet Ali SUSAM    İzmir   

8) Aytun ÇIRAY    İzmir   

9) Veli AĞBABA    Malatya   

10) Ümit ÖZGÜMÜŞ    Adana   

11) Ali Rza ÖZTÜRK    Mersin   

12) Kazm KURT     Eskişehir   

13) Ramis TOPAL    Amasya   

14) Mehmet Volkan CANALİOĞLU  Trabzon   

15) Kamer GENÇ     Tunceli   

16) Mustafa MOROĞLU    İzmir   

17) Dilek AKAGÜN YILMAZ   Uşak   

18) İzzet ÇETİN     Ankara   

19) Engin ALTAY    Sinop   

20) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

21) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

22) Recep GÜRKAN    Edirne   

23) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

24) Celal DİNÇER    İstanbul   

25) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

26) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

27) Gürkut ACAR    Antalya   

28) Osman AYDIN    Aydn 

Gerekçe:  

Kadna, kamu görevlilerine ve kadn kamu görevlilerine yönelik şiddet, gün geçtikçe 

artmakta ve kamuoyu vicdann yaralayan insani, ailevi, toplumsal travmalara yol açmaktadr. Bu 

sorununun ne boyutta olduğu ve hangi nedenlerden kaynaklandğ, soğukkanl bir biçimde ve 

yeterli genişlikte ele alnmaldr. Soruna ilişkin doğru yöntem, TBMM'nin bir Meclis Araştrma 

Komisyonu kurarak harekete geçmesidir. 
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Kurulacak Komisyon'un, (1] kadna, [2] kamu görevlilerine, (3) kadn kamu görevlilerine 

yönelik şiddeti ele almaldr. Bu hedef kitleye ilişkin doğru ve kapsaml araştrma, sorun kamu 

idaresini de kapsadğndan ancak TBMM tarafndan yaplabilir niteliktedir. 

Bu üç hedef kitleyi içeren araştrma, kamuoyunun hzl ve geniş katlml imza 

kampanyalarndan görüleceği üzere, ivedilik arzeder hale gelmiştir. TBMM, kamu idaresine 

doğru politikalar ile yön göstererek hem kamuoyu vicdann rahatlatmak hem de yönetsel 

uygulamalar için güvenilir ve sağlam bir karar zemini yaratmaldr. 

Kadna, Kamu Görevlilerine ve Kadn Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddetin Önlenmesi 

İçin Meclis Araştrma Komisyonu kurmann gerekliliği, genel sözlerden çok tekil örnekler göz 

önünde bulundurularak gösterilebilir. 

Yaşanan olaylara verilebilecek son örnek, İzmir'de 26 Eylül 2012 günü, Nazire Merzeci 

Ortaokulu'nun 8. snf öğrencisi H.K'nn Fen Bilgisi öğretmeni Rabia Sevilay Durukan' snfta 

bçaklayarak ağr yaralamas ve öğretmenin kaldrldğ hastanede vefat etmesidir. 

Saldrgan öğrenci tutuklanmştr. Onbeş yaşndaki öğrenci H.K. hakknda, 8 Ekim 2012'de 

'kasten adam öldürme' suçundan ağrlaştrlmş ömür boyu hapis cezas istemiyle iddianame 

hazrlanmş, iddianame, İzmir Çocuk Ağr Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 16 Ocak 2013 

günlü duruşmada sanğn tutukluluk halinin devamna karar verilmiş, duruşma 8 Mart 2013 

tarihine ertelenmiştir. 

Krk yaşnda ve iki çocuk annesi olan Rabia Sevilay Durukan, 24 Kasm Öğretmenler 

Günü'nde Kamu-Sen'e bağl Türk Eğitim-Sen ve Türk Büro-Sen tarafndan "Yln Öğretmeni" 

seçilmiş, sendikalar Sevilay Öğretmenin "Şehit" statüsünde saylmas için yasal düzenleme 

yaplmasn beklediklerini belirtmiştir.  

Toplam 14 yl kamu hizmeti olan Sevilay Öğretmenin kz İlkgül Durukan, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, annesinin "Eğitim Şehidi" saylmasn ve bir 

okula adnn verilmesini istemiş, Başbakanlktan gelen yantta böyle bir durumun mümkün 

olmadğ belirtilmiştir. Biri 8, diğeri 15 yaşnda olan çocuklara Sevilay Öğretmen'in annesi 

Pembe İlkgül ile ablas Serpil Kavurt bakmaktadr. Öğretmenin krkdört yaşndaki eşi Hüseyin 
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Durukan kalp hastasdr. Şimdiki durumda çocuklarn her birine 260 TL, eşe 500 TL aylk 

bağlanmştr. 

Ders srasnda bir öğrencinin öğretmenine öldüresiye şiddet sergilemesi, İzmir halknn 

yan sra tüm ülkemizde dehşet verici olay olarak nitelenmiştir. Okulda eğitim düzeni bakmndan 

ağr sorunlar olduğunu açğa çkaran bu olay, İzmir halknn verdiği 30.000 imza ile bir kez daha 

knanmş ve kamuoyunu tatmin edecek yeterli önlemlerin alnmas isteminin bir kez daha 

yükseltilmesini sağlamştr. 

Görevi başnda, henüz çocuk yaştaki öğrencisi tarafndan öldürülen Sevilay Öğretmen 

Olay, kamuoyu vicdann yaralamakta, tüm toplumda "öğretmen - öğrenci", "eğitim sistemi", 

"kamu hizmeti", "kadna şiddeti mümkün klan ortam", "görevi başnda öldürülme durumunda 

aile bireylerinin geleceği" gibi en temel konularda soru işaretleri doğmasna yol açmaktadr. 

Sorun, iktisadi nedenlerin yan sra sosyal-psikolojik, siyasal ve yönetsel boyutlara 

sahiptir. Tek tek örnek olaylar irdelenerek, sorunun çok boyutlu araştrlmas zorunlu 

görülmektedir. 

Yukarda belirtilen gerekçelerle konunun Yüce Meclis tarafndan ele alnmas son derece 

önem taşmaktadr. 

15. Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddet 

uygulayanlarn denetimli, serbestlikten faydalanmalar hususunun araştrlarak alnmas 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1131): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddet uyguladklar gerekçesiyle hükümlü bulunanlarn, denetimli 

serbestlik tedbiri olanağndan yararlanmalarndan kaynakl yaşanan sorunlarn araştrlmas ve 

gerekli tedbirlerin alnmas amacyla Anayasann 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci 

maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Erol DORA     Mardin  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   
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Kurulacak Komisyon'un, (1] kadna, [2] kamu görevlilerine, (3) kadn kamu görevlilerine 

yönelik şiddeti ele almaldr. Bu hedef kitleye ilişkin doğru ve kapsaml araştrma, sorun kamu 

idaresini de kapsadğndan ancak TBMM tarafndan yaplabilir niteliktedir. 

Bu üç hedef kitleyi içeren araştrma, kamuoyunun hzl ve geniş katlml imza 

kampanyalarndan görüleceği üzere, ivedilik arzeder hale gelmiştir. TBMM, kamu idaresine 

doğru politikalar ile yön göstererek hem kamuoyu vicdann rahatlatmak hem de yönetsel 

uygulamalar için güvenilir ve sağlam bir karar zemini yaratmaldr. 

Kadna, Kamu Görevlilerine ve Kadn Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddetin Önlenmesi 

İçin Meclis Araştrma Komisyonu kurmann gerekliliği, genel sözlerden çok tekil örnekler göz 

önünde bulundurularak gösterilebilir. 

Yaşanan olaylara verilebilecek son örnek, İzmir'de 26 Eylül 2012 günü, Nazire Merzeci 

Ortaokulu'nun 8. snf öğrencisi H.K'nn Fen Bilgisi öğretmeni Rabia Sevilay Durukan' snfta 

bçaklayarak ağr yaralamas ve öğretmenin kaldrldğ hastanede vefat etmesidir. 

Saldrgan öğrenci tutuklanmştr. Onbeş yaşndaki öğrenci H.K. hakknda, 8 Ekim 2012'de 

'kasten adam öldürme' suçundan ağrlaştrlmş ömür boyu hapis cezas istemiyle iddianame 

hazrlanmş, iddianame, İzmir Çocuk Ağr Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 16 Ocak 2013 

günlü duruşmada sanğn tutukluluk halinin devamna karar verilmiş, duruşma 8 Mart 2013 

tarihine ertelenmiştir. 

Krk yaşnda ve iki çocuk annesi olan Rabia Sevilay Durukan, 24 Kasm Öğretmenler 

Günü'nde Kamu-Sen'e bağl Türk Eğitim-Sen ve Türk Büro-Sen tarafndan "Yln Öğretmeni" 

seçilmiş, sendikalar Sevilay Öğretmenin "Şehit" statüsünde saylmas için yasal düzenleme 

yaplmasn beklediklerini belirtmiştir.  

Toplam 14 yl kamu hizmeti olan Sevilay Öğretmenin kz İlkgül Durukan, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, annesinin "Eğitim Şehidi" saylmasn ve bir 

okula adnn verilmesini istemiş, Başbakanlktan gelen yantta böyle bir durumun mümkün 

olmadğ belirtilmiştir. Biri 8, diğeri 15 yaşnda olan çocuklara Sevilay Öğretmen'in annesi 

Pembe İlkgül ile ablas Serpil Kavurt bakmaktadr. Öğretmenin krkdört yaşndaki eşi Hüseyin 
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Durukan kalp hastasdr. Şimdiki durumda çocuklarn her birine 260 TL, eşe 500 TL aylk 

bağlanmştr. 

Ders srasnda bir öğrencinin öğretmenine öldüresiye şiddet sergilemesi, İzmir halknn 

yan sra tüm ülkemizde dehşet verici olay olarak nitelenmiştir. Okulda eğitim düzeni bakmndan 

ağr sorunlar olduğunu açğa çkaran bu olay, İzmir halknn verdiği 30.000 imza ile bir kez daha 

knanmş ve kamuoyunu tatmin edecek yeterli önlemlerin alnmas isteminin bir kez daha 

yükseltilmesini sağlamştr. 

Görevi başnda, henüz çocuk yaştaki öğrencisi tarafndan öldürülen Sevilay Öğretmen 

Olay, kamuoyu vicdann yaralamakta, tüm toplumda "öğretmen - öğrenci", "eğitim sistemi", 

"kamu hizmeti", "kadna şiddeti mümkün klan ortam", "görevi başnda öldürülme durumunda 

aile bireylerinin geleceği" gibi en temel konularda soru işaretleri doğmasna yol açmaktadr. 

Sorun, iktisadi nedenlerin yan sra sosyal-psikolojik, siyasal ve yönetsel boyutlara 

sahiptir. Tek tek örnek olaylar irdelenerek, sorunun çok boyutlu araştrlmas zorunlu 

görülmektedir. 

Yukarda belirtilen gerekçelerle konunun Yüce Meclis tarafndan ele alnmas son derece 

önem taşmaktadr. 

15. Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddet 

uygulayanlarn denetimli, serbestlikten faydalanmalar hususunun araştrlarak alnmas 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1131): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddet uyguladklar gerekçesiyle hükümlü bulunanlarn, denetimli 

serbestlik tedbiri olanağndan yararlanmalarndan kaynakl yaşanan sorunlarn araştrlmas ve 

gerekli tedbirlerin alnmas amacyla Anayasann 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci 

maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Erol DORA     Mardin  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   
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4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Esat CANAN     Hakkari   

15) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van  

Gerekçe:  

5 Nisan 2012 tarihinde TBMM tarafndan kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfaz Hakknda Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardm Merkezleri İle Koruma Kurullar 

Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun” kapsamnda koşullu salverilmelerine bir yldan 

az süre kalan; açk cezaevinde bulunan, kapal cezaevinden açk cezaevine ayrlma şartlarn 

taşyan iyi halli hükümlülerin, cezalarnn koşullu salverilme tarihine kadar olan ksmlarnn 

denetimli serbestlik tedbiri kapsamna alnabileceği belirtilmiş, bu karar ile 15 bin mahkûmun 

tahliye edileceği açklanmştr. 

Yine kasten işlenen suçlarda üç yl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yl veya daha az süreli 

hapis cezalarnn infaznn erteleneceği de 24.01.2013 tarihinde kabul edilen “Ceza Muhakemesi 

Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna 
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Dair Kanun” ile hükme bağlanmştr. Ancak, yaplan yeni düzenlemede cinsel dokunulmazlğa 

karş işlenen suçlardan dolay hükümlü bulunanlar bu kapsamn dşnda tutulurken; hakaret, 

tehdit ve şiddet suçlarn kadna yönelik gerçekleştirenler erteleme hükümlerinden faydalanma 

olanağna sahip olmuşlardr. 

Bu düzenlemenin yaratacağ saknca, karardan yararlanan mahkûmlar içerisinde darp, 

yaralama suçlarna kadna yönelik olarak gerçekleştirenlerin yararlanmas ihtimalidir. Yani yasa, 

genel olarak ceza süreleri az olanlar kapsamakta ancak mahkumiyet nedenleri konusunda öznel 

bir değerlendirme yapmamaktadr. Bu bağlamda Türkiye’de kadna yönelik şiddet içeren suçlara 

karş verilen ceza sürelerinin ne kadar az olduğu dikkate alndğnda yasadan yararlananlarn 

büyük çoğunluğunu, kadna yönelik şiddet uygulayanlarn oluşturacağ kuşkusuzdur. Bu tür bir 

uygulama ile Türkiye’de bir türlü önlem alnamayan ve sonlandrlamayan kadna yönelik şiddet; 

hukuk ve yasalar eli ile meşrulaştrlmaktadr. Yasann yürürlüğe girmesiyle kadna yönelik 

şiddetin yan sra kadn cinayetlerinin de artacağ dikkate alnmas gereken bir husustur. 

Kadna yönelik şiddetin son on yl içerisinde % 1400 artmasnn en önemli nedeni; kadna 

yönelik şiddet uygulamş olan mahkûmlarn neden olduklar yaralama, tecavüz, öldürme gibi 

eylemlerine ilişkin caydrc cezalar verilmeyişidir. Bu anlamda yaplan yeni yasal 

düzenlemelerde, bu kişilerin yararlanmasn önleyici hüküm bulunmamas; kadna yönelik 

şiddetin meşrulaşmasn sağlayc bir etkene dönüşmektedir. Bu nedenle, kadna yönelik hakaret, 

tehdit, şiddet uygulayanlarn serbest kalmasnn yaratacağ problemlerin araştrlmas ve gerekli 

tedbirlerin alnmas amacyla Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

16. Batman Milletvekili Ayla Akat ATA ve 21 Milletvekilinin, cinsel saldr suçuna 

maruz kalan kadnlarn dava sürecinde yaşadklar sorunlarn araştrlarak alnmas 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1132): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye'de son yllarda kamuoyundaki görünürlüğü artan tecavüz davalarndaki beraat 

kararlarnn ve hukuki süreç boyunca kadna yaşatlan mağduriyetin sebep ve sonuçlarnn 

araştrlmas, dava süreçlerindeki hukuksuzluklarn önlenmesi ve kadnlarn mağduriyetinin 
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4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Emine AYNA     Diyarbakr   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkari   

14) Esat CANAN     Hakkari   

15) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van  

Gerekçe:  

5 Nisan 2012 tarihinde TBMM tarafndan kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfaz Hakknda Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardm Merkezleri İle Koruma Kurullar 

Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun” kapsamnda koşullu salverilmelerine bir yldan 

az süre kalan; açk cezaevinde bulunan, kapal cezaevinden açk cezaevine ayrlma şartlarn 

taşyan iyi halli hükümlülerin, cezalarnn koşullu salverilme tarihine kadar olan ksmlarnn 

denetimli serbestlik tedbiri kapsamna alnabileceği belirtilmiş, bu karar ile 15 bin mahkûmun 

tahliye edileceği açklanmştr. 

Yine kasten işlenen suçlarda üç yl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yl veya daha az süreli 

hapis cezalarnn infaznn erteleneceği de 24.01.2013 tarihinde kabul edilen “Ceza Muhakemesi 

Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna 
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Dair Kanun” ile hükme bağlanmştr. Ancak, yaplan yeni düzenlemede cinsel dokunulmazlğa 

karş işlenen suçlardan dolay hükümlü bulunanlar bu kapsamn dşnda tutulurken; hakaret, 

tehdit ve şiddet suçlarn kadna yönelik gerçekleştirenler erteleme hükümlerinden faydalanma 

olanağna sahip olmuşlardr. 

Bu düzenlemenin yaratacağ saknca, karardan yararlanan mahkûmlar içerisinde darp, 

yaralama suçlarna kadna yönelik olarak gerçekleştirenlerin yararlanmas ihtimalidir. Yani yasa, 

genel olarak ceza süreleri az olanlar kapsamakta ancak mahkumiyet nedenleri konusunda öznel 

bir değerlendirme yapmamaktadr. Bu bağlamda Türkiye’de kadna yönelik şiddet içeren suçlara 

karş verilen ceza sürelerinin ne kadar az olduğu dikkate alndğnda yasadan yararlananlarn 

büyük çoğunluğunu, kadna yönelik şiddet uygulayanlarn oluşturacağ kuşkusuzdur. Bu tür bir 

uygulama ile Türkiye’de bir türlü önlem alnamayan ve sonlandrlamayan kadna yönelik şiddet; 

hukuk ve yasalar eli ile meşrulaştrlmaktadr. Yasann yürürlüğe girmesiyle kadna yönelik 

şiddetin yan sra kadn cinayetlerinin de artacağ dikkate alnmas gereken bir husustur. 

Kadna yönelik şiddetin son on yl içerisinde % 1400 artmasnn en önemli nedeni; kadna 

yönelik şiddet uygulamş olan mahkûmlarn neden olduklar yaralama, tecavüz, öldürme gibi 

eylemlerine ilişkin caydrc cezalar verilmeyişidir. Bu anlamda yaplan yeni yasal 

düzenlemelerde, bu kişilerin yararlanmasn önleyici hüküm bulunmamas; kadna yönelik 

şiddetin meşrulaşmasn sağlayc bir etkene dönüşmektedir. Bu nedenle, kadna yönelik hakaret, 

tehdit, şiddet uygulayanlarn serbest kalmasnn yaratacağ problemlerin araştrlmas ve gerekli 

tedbirlerin alnmas amacyla Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

16. Batman Milletvekili Ayla Akat ATA ve 21 Milletvekilinin, cinsel saldr suçuna 

maruz kalan kadnlarn dava sürecinde yaşadklar sorunlarn araştrlarak alnmas 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1132): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye'de son yllarda kamuoyundaki görünürlüğü artan tecavüz davalarndaki beraat 

kararlarnn ve hukuki süreç boyunca kadna yaşatlan mağduriyetin sebep ve sonuçlarnn 

araştrlmas, dava süreçlerindeki hukuksuzluklarn önlenmesi ve kadnlarn mağduriyetinin 
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ortadan kaldrlmas için gerekli önlemlerin alnmas amacyla Anayasa'nn 98'inci, İçtüzüğün 

104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Ayla AKAT ATA    Batman  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Hasip KAPLAN    Şrnak   

8) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Emine AYNA     Diyarbakr   

10) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

11) Altan TAN     Diyarbakr   

12) Adil ZOZANİ    Hakkari   

13) Esat CANAN     Hakkari   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Şrnak'ta, 30 Nisan 2012'de H.Ö. adl kadnn kendilerini polis olarak tantan beş kişinin 

tecavüzüne uğramasyla ilgili açlan davann sonunda tutuksuz yarglanan beş sank beraat 

etmiştir. H.Ö.'nün beyanna ve avukatnn müvekkilinin şiddet ve tehdit yoluyla tecavüze 

uğradğn bildirmesine rağmen sanklarn "mevcut delil durumlar ile kuvvetli suç şüphesi 

taşmadğ’na karar verilmiştir. Kadna karş şiddete karş duyarllk geliştirmiş olan kesimleri 
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hayal krklğna uğratan karar, tecavüz davalarnda yarglamadaki aksaklklar tekrar gündeme 

getirmiştir. 

Kadnlara yönelik şiddetin en yakc biçimi olan tecavüz ve cinsel saldr davalarnda son 

zamanlarda ard arda çkan beraat kararlar, uygulanan şiddetin sistematik hale geldiğinin 

göstergesidir. Uluslararas hukukta cinsel suçlar "insanlğa karş işlenen suçlar" kapsamna 

girmektedir. Türkiye'deyse son yllarda yasal düzlemde yaplan iyileştirmelere rağmen 

uygulamada birçok eksiklik vardr. En son gelinen durumda, tecavüz suçunu işleyenler beraat 

etmekte, adeta suçun mağduru olan kadnlar yarglanmaktadr. 

Tecavüze uğrayan kadn için adli süreç başlatmak dahi zor bir kararken, süreçte resmi 

kurumlarn karar ve uygulamalar kadn tekrar mağdur etmektedir. Savclğa başvuran kadn, 

tecavüze uğradğn Adli Tp raporuyla kantlamak zorunda braklarak yükü artrlmaktadr. Adli 

Tp tarafndan, fiziksel ve ruhsal sağlğnn bozulduğuna dair rapor beklenmekte, oysa Adli Tp 

muayene randevusunu olaydan 2 sene sonraya bile verebilmektedir. Geçen süre içinde, vücuttaki 

izler kaybolduğundan pek çok kadna, H.Ö. örneğindeki gibi, "tecavüze uğramadğna" dair rapor 

verilebilmiştir. Ayrca; cinsel suçlara dair çalşma yürüten örgütlerin de belirttiği gibi tecavüz her 

zaman somut delillerle kantlanabilir bir suç değildir. Bu sebeple, yaplan başvurularn %96's 

savclk tarafndan işleme konmayarak dava açlmamaktadr. 

Adli Tp'taki sürecin yavaşlğnn yansra, süreçte yetkili kişi ve kurumlarn kadna karş 

takndğ tavr da kadnn hakkn savunmasn güçleştirmektedir. Tecavüze uğradğn beyan 

eden kadna olayn nasl yaşandğ defalarca anlattrlarak kadn tekrar travmatize edilir. 

Yarglama açsndan gerekli olmayan ayrntlarla ilgili sorular, kadn sürekli olarak 

mağduriyetini ispatlama yükü altnda brakarak onu suçlamay amaçlar. Aile ve toplum 

tarafndan suçlanma korkusu taşyan ve ruh bütünlüğü zarar gören kadn, mahkeme heyeti ve 

Adli Tp yetkilileri tarafndan da ayn duruma düşürülmektedir. 

Türkiye'deki kadn örgütleri ve uluslararas kadn dernekleri cinsel saldr durumlarnda 

"kadnn beyannn esas olduğu" ilkesini benimsenmiştir. Bu yüzden, Türkiye mahkemelerinin 

uyguladğ kadnn uğradğ saldry ispat etme yükümlülüğü, bu ilkeye aykrdr ve suçun 

tespitine değil, kadnn mağduriyetinin artmasna sebep olur. Sonuç olarak pek çok kadn, ya en 

baştan bu süreci göze alamamakta, ya da süreç içinde uğradğ hukuksuzluk sonucu psikolojik 



‒ lxi ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)xxx 
 

ortadan kaldrlmas için gerekli önlemlerin alnmas amacyla Anayasa'nn 98'inci, İçtüzüğün 

104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz.  

1) Ayla AKAT ATA    Batman  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Hasip KAPLAN    Şrnak   

8) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Emine AYNA     Diyarbakr   

10) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

11) Altan TAN     Diyarbakr   

12) Adil ZOZANİ    Hakkari   

13) Esat CANAN     Hakkari   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Şrnak'ta, 30 Nisan 2012'de H.Ö. adl kadnn kendilerini polis olarak tantan beş kişinin 

tecavüzüne uğramasyla ilgili açlan davann sonunda tutuksuz yarglanan beş sank beraat 

etmiştir. H.Ö.'nün beyanna ve avukatnn müvekkilinin şiddet ve tehdit yoluyla tecavüze 

uğradğn bildirmesine rağmen sanklarn "mevcut delil durumlar ile kuvvetli suç şüphesi 

taşmadğ’na karar verilmiştir. Kadna karş şiddete karş duyarllk geliştirmiş olan kesimleri 
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hayal krklğna uğratan karar, tecavüz davalarnda yarglamadaki aksaklklar tekrar gündeme 

getirmiştir. 

Kadnlara yönelik şiddetin en yakc biçimi olan tecavüz ve cinsel saldr davalarnda son 

zamanlarda ard arda çkan beraat kararlar, uygulanan şiddetin sistematik hale geldiğinin 

göstergesidir. Uluslararas hukukta cinsel suçlar "insanlğa karş işlenen suçlar" kapsamna 

girmektedir. Türkiye'deyse son yllarda yasal düzlemde yaplan iyileştirmelere rağmen 

uygulamada birçok eksiklik vardr. En son gelinen durumda, tecavüz suçunu işleyenler beraat 

etmekte, adeta suçun mağduru olan kadnlar yarglanmaktadr. 

Tecavüze uğrayan kadn için adli süreç başlatmak dahi zor bir kararken, süreçte resmi 

kurumlarn karar ve uygulamalar kadn tekrar mağdur etmektedir. Savclğa başvuran kadn, 

tecavüze uğradğn Adli Tp raporuyla kantlamak zorunda braklarak yükü artrlmaktadr. Adli 

Tp tarafndan, fiziksel ve ruhsal sağlğnn bozulduğuna dair rapor beklenmekte, oysa Adli Tp 

muayene randevusunu olaydan 2 sene sonraya bile verebilmektedir. Geçen süre içinde, vücuttaki 

izler kaybolduğundan pek çok kadna, H.Ö. örneğindeki gibi, "tecavüze uğramadğna" dair rapor 

verilebilmiştir. Ayrca; cinsel suçlara dair çalşma yürüten örgütlerin de belirttiği gibi tecavüz her 

zaman somut delillerle kantlanabilir bir suç değildir. Bu sebeple, yaplan başvurularn %96's 

savclk tarafndan işleme konmayarak dava açlmamaktadr. 

Adli Tp'taki sürecin yavaşlğnn yansra, süreçte yetkili kişi ve kurumlarn kadna karş 

takndğ tavr da kadnn hakkn savunmasn güçleştirmektedir. Tecavüze uğradğn beyan 

eden kadna olayn nasl yaşandğ defalarca anlattrlarak kadn tekrar travmatize edilir. 

Yarglama açsndan gerekli olmayan ayrntlarla ilgili sorular, kadn sürekli olarak 

mağduriyetini ispatlama yükü altnda brakarak onu suçlamay amaçlar. Aile ve toplum 

tarafndan suçlanma korkusu taşyan ve ruh bütünlüğü zarar gören kadn, mahkeme heyeti ve 

Adli Tp yetkilileri tarafndan da ayn duruma düşürülmektedir. 

Türkiye'deki kadn örgütleri ve uluslararas kadn dernekleri cinsel saldr durumlarnda 

"kadnn beyannn esas olduğu" ilkesini benimsenmiştir. Bu yüzden, Türkiye mahkemelerinin 

uyguladğ kadnn uğradğ saldry ispat etme yükümlülüğü, bu ilkeye aykrdr ve suçun 

tespitine değil, kadnn mağduriyetinin artmasna sebep olur. Sonuç olarak pek çok kadn, ya en 

baştan bu süreci göze alamamakta, ya da süreç içinde uğradğ hukuksuzluk sonucu psikolojik 
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olarak iyice ypranmaktadr. Tecavüz davalarndaki beraatlar ve yarg sürecindeki aksaklklar 

yalnzca olayn mağduru olan kadn etkilemekle kalmaz, ayn zamanda toplumda kadna karş 

cinsel şiddet suçlarnn artmasnn önünü açar. Tecavüz davalarnn tecavüz edenin lehine olan 

işleyişi suça teşvik ettiği gibi, ayn mağduriyeti yaşayan kadnlarn hukuki yola başvurmasn da 

engellemektedir. 

Tecavüz davalarnda kadnn yaşadğ mağduriyetin yaplan yasal düzenlemelere rağmen 

giderek artmas, devletin bu konuda daha ciddi bir özenle çalşmas gerektiğini göstermektedir. 

Bu alanda yaplacak dikkatli bir çalşmayla toplumda çok yaygn olan 'kadna yönelik şiddet' 

vakalarnn da önüne geçilmesi sağlanacaktr. Bu gerekçelerle, cinsel suçlara ilişkin hukuki 

süreçteki eksikliklerin tespit edilerek gerekli yasal düzenlemenin yaplabilmesi; uygulamadan 

kaynaklanan eksikliklerin açğa çkarlmas; eksik ve yanlş uygulamalarn kadnlar üzerinde 

sebep olduğu sosyal ve psikolojik travmann yol açtğ mağduriyetin giderilmesi için ilgili 

mekanizmalarn kurulabilmesi ve hukuki mevzuatn geliştirilmesi için veri toplanmas amacyla 

bir Meclis Araştrmas Komisyonu kurulmasn talep etmekteyiz.  

17. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER ve 20 Milletvekilinin, ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasnda karşlaşlan sorunlarn 

araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/1133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20/3/2012 Gün ve 28239 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” uygulamasnda skntlar 

yaşanmakta, kurumlar arasnda uyumsuzluk ve/veya srarla Yasann baz maddelerinin 

uygulanmasna direnen kurumlarn davranş nedeniyle bu kapsamda Devlete sğnan birçok 

vatandaşmz zor günler geçirmektedir. 

Özellikle Yasa kapsamnda korunmas gerekli kadnlarmzn can güvenliğini tehlikeye 

atan, uygun barnma ve geçinme imkanlarn kstlayan bu hatal uygulamalarn araştrlarak 

aksaklklarn tespiti ve bu konuda görevli kurumlarn işbirliğini sağlayarak, yasann pratikte de 

aksamadan uygulanmasn sağlayacak tedbirleri belirleyip önerilerde bulunmak amacyla 

xxxiii 
 

Anayasa’nn 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarnca “Meclis 

Araştrmas” açlmasn arz ve talep ederiz.07/05/2013  

1) Celal DİNÇER    İstanbul  

2) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul   

3) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

4) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

5) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri  

6)  Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

7) Haydar AKAR    Kocaeli   

8) Ali SARIBAŞ     Çanakkale   

9) Mahmut TANAL    İstanbul   

10) Ramis TOPAL    Amasya   

11) Candan YÜCEER    Tekirdağ   

12) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

13) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

14) Hasan ÖREN     Manisa   

15) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

16) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

17) İhsan ÖZKES     İstanbul   

18) Aylin NAZLIAKA    Ankara   

19) Selahattin KARAAHMETOĞLU Giresun   

20) Gürkut ACAR    Antalya   

21) Veli AĞBABA    Malatya 

Gerekçe:  

Araştrmalar; ülkemiz genelinde evlenmiş kadnlarn dörtte birinin eşleri veya birlikte 

olduklar kişiden yaşadklar fiziksel veya cinsel şiddet sonucunda yaralandğn ortaya 

çkarmştr. Kentsel veya krsal yerleşim yerlerinde bu oran farkllaşmamaktadr. 

Şiddetin fiziksel ve ruhsal sağlk sonuçlar, sosyal ve duygusal olarak bireyin, ailenin ve 

toplumun tümünü etkilemektedir. Ksa ve uzun vadede düşünüldüğünde şiddetin etkileri kadnn 

mesleki ve kariyer yaşamn olumsuz etkileyerek veya sona erdirerek, onu yoksulluğa ve 
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olarak iyice ypranmaktadr. Tecavüz davalarndaki beraatlar ve yarg sürecindeki aksaklklar 

yalnzca olayn mağduru olan kadn etkilemekle kalmaz, ayn zamanda toplumda kadna karş 

cinsel şiddet suçlarnn artmasnn önünü açar. Tecavüz davalarnn tecavüz edenin lehine olan 

işleyişi suça teşvik ettiği gibi, ayn mağduriyeti yaşayan kadnlarn hukuki yola başvurmasn da 

engellemektedir. 

Tecavüz davalarnda kadnn yaşadğ mağduriyetin yaplan yasal düzenlemelere rağmen 

giderek artmas, devletin bu konuda daha ciddi bir özenle çalşmas gerektiğini göstermektedir. 

Bu alanda yaplacak dikkatli bir çalşmayla toplumda çok yaygn olan 'kadna yönelik şiddet' 

vakalarnn da önüne geçilmesi sağlanacaktr. Bu gerekçelerle, cinsel suçlara ilişkin hukuki 

süreçteki eksikliklerin tespit edilerek gerekli yasal düzenlemenin yaplabilmesi; uygulamadan 

kaynaklanan eksikliklerin açğa çkarlmas; eksik ve yanlş uygulamalarn kadnlar üzerinde 

sebep olduğu sosyal ve psikolojik travmann yol açtğ mağduriyetin giderilmesi için ilgili 

mekanizmalarn kurulabilmesi ve hukuki mevzuatn geliştirilmesi için veri toplanmas amacyla 

bir Meclis Araştrmas Komisyonu kurulmasn talep etmekteyiz.  

17. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER ve 20 Milletvekilinin, ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasnda karşlaşlan sorunlarn 

araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/1133) 
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yaşanmakta, kurumlar arasnda uyumsuzluk ve/veya srarla Yasann baz maddelerinin 

uygulanmasna direnen kurumlarn davranş nedeniyle bu kapsamda Devlete sğnan birçok 

vatandaşmz zor günler geçirmektedir. 

Özellikle Yasa kapsamnda korunmas gerekli kadnlarmzn can güvenliğini tehlikeye 

atan, uygun barnma ve geçinme imkanlarn kstlayan bu hatal uygulamalarn araştrlarak 

aksaklklarn tespiti ve bu konuda görevli kurumlarn işbirliğini sağlayarak, yasann pratikte de 

aksamadan uygulanmasn sağlayacak tedbirleri belirleyip önerilerde bulunmak amacyla 
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Gerekçe:  

Araştrmalar; ülkemiz genelinde evlenmiş kadnlarn dörtte birinin eşleri veya birlikte 

olduklar kişiden yaşadklar fiziksel veya cinsel şiddet sonucunda yaralandğn ortaya 

çkarmştr. Kentsel veya krsal yerleşim yerlerinde bu oran farkllaşmamaktadr. 

Şiddetin fiziksel ve ruhsal sağlk sonuçlar, sosyal ve duygusal olarak bireyin, ailenin ve 

toplumun tümünü etkilemektedir. Ksa ve uzun vadede düşünüldüğünde şiddetin etkileri kadnn 

mesleki ve kariyer yaşamn olumsuz etkileyerek veya sona erdirerek, onu yoksulluğa ve 
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ekonomik bağmszlğn kaybetmeye itecektir. Eğer şiddet aile içinde yaşanyorsa, aile yaşam 

tahrip olurken, çocuklar yoksulluk yaşayacak ve aile yaşamna olan güven ve inançlarn 

kaybedeceklerdir. 

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, çocuklarn, aile 

bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik 

şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemek amacyla 

20/3/2012 Gün ve 28239 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çkarlmştr. Ancak Yasann 

uygulanmasnda bir çok sknt yaşanmakta, uygulama hatalar, kurumlar aras uyumsuzluk vb. 

nedenlerle mağduriyetler oluşmaktadr. Örneğin korunan kişilere bağlanacak yardm kararlar 

sğnma evindeyken müracaat engellenmesi nedeniyle gecikmekte, kimlik ve diğer bilgi ve 

belgelerin değiştirilmesi ile ilgili Hakim tarafndan verilen kararlar uygulanmamaktadr. Korunan 

mağdurlara ilişkin adres bilgilerine kamu kurumlarnn sistemlerinden ulaşlabilmekte, 

dolaysyla mağdur şahslar zarar görebilmektedir. Ayrca Yasa kapsamnda müracaat eden 

mağdurlarn sağlk ve tedavi giderlerinde skntlar yaşanmakta, sğnma evi dşnda yaşam 

sağlayabilmesi için verilen destekler yetersiz kalmaktadr. 

Yasann uygulanmasndaki hata ve eksikliklerin giderilmesi ile kurumlar aras uyumun 

sağlanmas amacyla alnacak tedbirlerin belirlenmesi, uygulamada yaşanan skntlarn 

araştrlarak çözüm önerilerinin getirilmesi araştrma talebimizin gerekçesini oluşturmaktadr. 

18. Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 21 Milletvekilinin, kadnlarn ve 

çocuklarn cinsel suçlardan korunmas konusunun araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1134): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadnlarn ve çocuklarn cinsel saldrlara karş korunmas; bu konuda alnacak yasal ve 

diğer önlemlerin belirlenmesi için Anayasa’nn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri 

gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz.  

1) Mülkiye BİRTANE    Kars   

2) Pervin BULDAN    Iğdr  
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3)  İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK   Ağr   

6) Ayla AKAT ATA    Batman   

7) Hasip KAPLAN    Şrnak  

8)  Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Emine AYNA     Diyarbakr   

10) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

11) Altan TAN     Diyarbakr   

12) Adil ZOZANİ     Hakkâri 

13) Esat CANAN     Hakkâri 

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

16) Erol DORA     Mardin   

17) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

18) Demir ÇELİK     Muş   

19) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

20) Nazmi GÜR     Van   

21) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Türkiye'de her yl onlarca kadn ve çocuk cinsel tacize ya da tecavüze maruz kalmaktadr. 

Toplu tecavüz olaylarnn da sklkla yaşandğ Türkiye’de bu olaylar devletin kontrolündeki 

kurumlarda da yaşanmakta ve kamu görevlileri de bu olaylara karştğ kamuoyuna 

yansmaktadr. 

Tecavüze uğrayan kadnlar, kz ve erkek çocuklarna karş yarg "ispat, kendi rzas, 

tahrik" gibi gerekçelerle zanllar lehine karar vermektedir. Kadnlar tecavüze uğradklarn ispat 

etmekte zorlanmaktadrlar. Hastaneler rapor vermekten kaçnmaktadrlar. 
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ekonomik bağmszlğn kaybetmeye itecektir. Eğer şiddet aile içinde yaşanyorsa, aile yaşam 

tahrip olurken, çocuklar yoksulluk yaşayacak ve aile yaşamna olan güven ve inançlarn 

kaybedeceklerdir. 

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, çocuklarn, aile 

bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik 

şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemek amacyla 

20/3/2012 Gün ve 28239 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çkarlmştr. Ancak Yasann 

uygulanmasnda bir çok sknt yaşanmakta, uygulama hatalar, kurumlar aras uyumsuzluk vb. 

nedenlerle mağduriyetler oluşmaktadr. Örneğin korunan kişilere bağlanacak yardm kararlar 

sğnma evindeyken müracaat engellenmesi nedeniyle gecikmekte, kimlik ve diğer bilgi ve 

belgelerin değiştirilmesi ile ilgili Hakim tarafndan verilen kararlar uygulanmamaktadr. Korunan 

mağdurlara ilişkin adres bilgilerine kamu kurumlarnn sistemlerinden ulaşlabilmekte, 

dolaysyla mağdur şahslar zarar görebilmektedir. Ayrca Yasa kapsamnda müracaat eden 

mağdurlarn sağlk ve tedavi giderlerinde skntlar yaşanmakta, sğnma evi dşnda yaşam 

sağlayabilmesi için verilen destekler yetersiz kalmaktadr. 

Yasann uygulanmasndaki hata ve eksikliklerin giderilmesi ile kurumlar aras uyumun 

sağlanmas amacyla alnacak tedbirlerin belirlenmesi, uygulamada yaşanan skntlarn 

araştrlarak çözüm önerilerinin getirilmesi araştrma talebimizin gerekçesini oluşturmaktadr. 

18. Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 21 Milletvekilinin, kadnlarn ve 

çocuklarn cinsel suçlardan korunmas konusunun araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1134): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadnlarn ve çocuklarn cinsel saldrlara karş korunmas; bu konuda alnacak yasal ve 

diğer önlemlerin belirlenmesi için Anayasa’nn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri 

gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz.  

1) Mülkiye BİRTANE    Kars   

2) Pervin BULDAN    Iğdr  
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3)  İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK   Ağr   

6) Ayla AKAT ATA    Batman   

7) Hasip KAPLAN    Şrnak  

8)  Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

9) Emine AYNA     Diyarbakr   

10) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

11) Altan TAN     Diyarbakr   

12) Adil ZOZANİ     Hakkâri 

13) Esat CANAN     Hakkâri 

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

16) Erol DORA     Mardin   

17) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

18) Demir ÇELİK     Muş   

19) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

20) Nazmi GÜR     Van   

21) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Türkiye'de her yl onlarca kadn ve çocuk cinsel tacize ya da tecavüze maruz kalmaktadr. 

Toplu tecavüz olaylarnn da sklkla yaşandğ Türkiye’de bu olaylar devletin kontrolündeki 

kurumlarda da yaşanmakta ve kamu görevlileri de bu olaylara karştğ kamuoyuna 

yansmaktadr. 

Tecavüze uğrayan kadnlar, kz ve erkek çocuklarna karş yarg "ispat, kendi rzas, 

tahrik" gibi gerekçelerle zanllar lehine karar vermektedir. Kadnlar tecavüze uğradklarn ispat 

etmekte zorlanmaktadrlar. Hastaneler rapor vermekten kaçnmaktadrlar. 
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Bu kapsamda açlan davalar hakknda ise takipsizlik karar verilmekte, davalar genellikle 

zaman aşm nedeniyle düşmektedir. Verilen hapis cezalar ise genellikle adli para cezasna 

çevrilmektedir. Son yllarda birçok toplu tecavüz davas hakknda takipsizlik karar verilmiştir. 

Mardin'de aralarnda kamu görevlileri, siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişinin 

tecavüzüne uğrayan N.Ç. davasnda mahkeme küçük kzn “rzas olduğuna” hükmederek 25 

sanğa alt snrdan 5 ile 9 yl arasnda değişen hapis cezalar vermişti. 

Yine ayn şekilde 2010 ylnda Siirt'te 13-14 yaşndaki çocuklara tecavüz edildiği ve bu 

olaylara ad karşan 100'ü aşkn kişinin olduğu tespit edilmişti. Dava sadece ad geçen baz 

sanklarn ceza almas ile sonuçland. Konunun üzerine gidilmedi. Pozant Cezaevinde erkek 

çocuklarnn devletin gözetimi altnda tecavüze uğramas hakknda henüz bir yarglama dahi 

olmadan bu kez de Şakran ve Antalya L Tipi Çocuk Cezaevlerinde benzer olaylar kamuoyuna 

yansd. Tüm bu yaşananlar tecavüz olaylarnn üzeri bilinçli olarak kapatldğ fikrini 

güçlendirmektedir. 

Türkiye'de her yl on binlerce tecavüz olay yaşanyor. Binlercesi gizleniyor. Adalet 

Bakan Sayn Sadullah Ergin tarafndan bir soru önergemize verilen cevabi yaz tecavüz ve cinsel 

saldrlarn ne hangi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu bilgilere göre, 2002-2008 yllar arasnda toplamda 61 bin 469 tecavüz olay 

yaşanmştr. Bu tecavüz olaylarna 99 bin 792 kişi karşmş. Bu da yaşanan tecavüz olaylarnn 

çoğunun toplu tecavüz olay olduğunu gösteriyor. Rakamlara göre 2008 ylnda yaşanan tecavüz 

olaylarnn 7 bin 859 olduğu dikkate alndğnda, Türkiye'de her gün ortalama 22 tecavüz 

olaynn yaşandğ ortaya çkyor. 

Verilen bilgilere göre 2009-2011 yllar arasnda ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu 

işlenmiştir. 2009 ylnda 8 bin 571 olan tecavüz suçu, 2011 ylnda 10 bin 726'ya çkmştr. Yine 

bu yllar arasnda işlenen cinsel taciz suçu ise 35 bin 556 olmuştur. Bu 3 ylda cinsel taciz ve 

tecavüzden yarglanan sank says ise, 35 bin 556 olmuştur. 

Yine bu cinsel taciz ve tecavüz olaylarnda karara bağlanan dava says düşük kalmş, 

binlerce dava beraatla sonuçlanmştr. Örneğin 2011 ylnda karara bağlanan davalardaki tecavüz 

suç says 8 bin 756 olmuştur. Bu saynn 2 bin 850'si beraatla sonuçlanmştr. Ancak bu rakamlar 
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yalnzca yargya yansyanlardr. Yaşanan cinsel taciz ve tecavüzlerin çoğu gizlenmektedir. 

Mahkemeye yaplan başvurularn çoğu ret edilmektedir. 

Kadn intiharlar ve kadn cinayetlerinin çoğu cinsel taciz ve tecavüzlerle doğrudan 

bağlantldr. Tecavüz ve cinsel taciz olaylarnn üzerine gidilmeli, caydrc kararlar verilmelidir. 

En önemli nokta ise bu tür olaylarn önüne geçecek önlemlerin alnmas ve toplumun bu konuda 

bilinçlendirilmesidir. Bu konu meclisin gündemine alnarak tüm boyutlar ile ortaya koyulmal ve 

bu konuda kalc önlemler alnmaldr.  

19. Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN ve 24 Milletvekilinin, kadna 

yönelik artan ve suçlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1135): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Son yllarda ülkemizde kadna yönelik artan şiddet, cinayet ve tecavüz olaylarnn 

incelenip araştrlmas, nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alnmas için, 

Anayasa’nn 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince “Meclis 

Araştrmas” açlmasn arz ve talep ederiz.  

Özet: 

Türkiye’de kadna yönelik şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz olaylar son yllarda artş 

göstermiştir. Her ne kadar ülkeyi yönetenler artş olmadğn, aksine düşüş yaşandğn söylese de 

istatistiklere baktğmzda, rakamlar durumun pekte öyle olmadğn açkça ortaya koymaktadr. 

Türkiye'de yaşayan kadnlarn dörtte biri fiziksel şiddete uğramaktadr. Şiddete uğrayan 

kadnlarn dörtte üçü eşi tarafndan şiddete maruz kalmaktadr. Cinayet sonucu ölen kadnlarn 

çoğu eşi tarafndan öldürülmektedir. 

Kötü yönetilen bir ülkede iktidar, ailenin önemi üzerinden siyaset yaparken aileler hiç 

olmadğ kadar hzl bir biçimde dağlmaktadr. Kadna yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde, 

kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlkl-yoksul, genç-yaşl, ev kadn- çalşan kadn fark 

olmakszn kadnlarn büyük çoğunluğunun yaşadklar ortak sorundur. 
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Bu kapsamda açlan davalar hakknda ise takipsizlik karar verilmekte, davalar genellikle 

zaman aşm nedeniyle düşmektedir. Verilen hapis cezalar ise genellikle adli para cezasna 

çevrilmektedir. Son yllarda birçok toplu tecavüz davas hakknda takipsizlik karar verilmiştir. 

Mardin'de aralarnda kamu görevlileri, siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişinin 

tecavüzüne uğrayan N.Ç. davasnda mahkeme küçük kzn “rzas olduğuna” hükmederek 25 

sanğa alt snrdan 5 ile 9 yl arasnda değişen hapis cezalar vermişti. 

Yine ayn şekilde 2010 ylnda Siirt'te 13-14 yaşndaki çocuklara tecavüz edildiği ve bu 

olaylara ad karşan 100'ü aşkn kişinin olduğu tespit edilmişti. Dava sadece ad geçen baz 

sanklarn ceza almas ile sonuçland. Konunun üzerine gidilmedi. Pozant Cezaevinde erkek 

çocuklarnn devletin gözetimi altnda tecavüze uğramas hakknda henüz bir yarglama dahi 

olmadan bu kez de Şakran ve Antalya L Tipi Çocuk Cezaevlerinde benzer olaylar kamuoyuna 

yansd. Tüm bu yaşananlar tecavüz olaylarnn üzeri bilinçli olarak kapatldğ fikrini 

güçlendirmektedir. 

Türkiye'de her yl on binlerce tecavüz olay yaşanyor. Binlercesi gizleniyor. Adalet 

Bakan Sayn Sadullah Ergin tarafndan bir soru önergemize verilen cevabi yaz tecavüz ve cinsel 

saldrlarn ne hangi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu bilgilere göre, 2002-2008 yllar arasnda toplamda 61 bin 469 tecavüz olay 

yaşanmştr. Bu tecavüz olaylarna 99 bin 792 kişi karşmş. Bu da yaşanan tecavüz olaylarnn 

çoğunun toplu tecavüz olay olduğunu gösteriyor. Rakamlara göre 2008 ylnda yaşanan tecavüz 

olaylarnn 7 bin 859 olduğu dikkate alndğnda, Türkiye'de her gün ortalama 22 tecavüz 

olaynn yaşandğ ortaya çkyor. 

Verilen bilgilere göre 2009-2011 yllar arasnda ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu 

işlenmiştir. 2009 ylnda 8 bin 571 olan tecavüz suçu, 2011 ylnda 10 bin 726'ya çkmştr. Yine 

bu yllar arasnda işlenen cinsel taciz suçu ise 35 bin 556 olmuştur. Bu 3 ylda cinsel taciz ve 

tecavüzden yarglanan sank says ise, 35 bin 556 olmuştur. 

Yine bu cinsel taciz ve tecavüz olaylarnda karara bağlanan dava says düşük kalmş, 

binlerce dava beraatla sonuçlanmştr. Örneğin 2011 ylnda karara bağlanan davalardaki tecavüz 

suç says 8 bin 756 olmuştur. Bu saynn 2 bin 850'si beraatla sonuçlanmştr. Ancak bu rakamlar 
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yalnzca yargya yansyanlardr. Yaşanan cinsel taciz ve tecavüzlerin çoğu gizlenmektedir. 

Mahkemeye yaplan başvurularn çoğu ret edilmektedir. 

Kadn intiharlar ve kadn cinayetlerinin çoğu cinsel taciz ve tecavüzlerle doğrudan 

bağlantldr. Tecavüz ve cinsel taciz olaylarnn üzerine gidilmeli, caydrc kararlar verilmelidir. 

En önemli nokta ise bu tür olaylarn önüne geçecek önlemlerin alnmas ve toplumun bu konuda 

bilinçlendirilmesidir. Bu konu meclisin gündemine alnarak tüm boyutlar ile ortaya koyulmal ve 

bu konuda kalc önlemler alnmaldr.  

19. Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN ve 24 Milletvekilinin, kadna 

yönelik artan ve suçlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1135): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Son yllarda ülkemizde kadna yönelik artan şiddet, cinayet ve tecavüz olaylarnn 

incelenip araştrlmas, nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alnmas için, 

Anayasa’nn 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince “Meclis 

Araştrmas” açlmasn arz ve talep ederiz.  

Özet: 

Türkiye’de kadna yönelik şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz olaylar son yllarda artş 

göstermiştir. Her ne kadar ülkeyi yönetenler artş olmadğn, aksine düşüş yaşandğn söylese de 

istatistiklere baktğmzda, rakamlar durumun pekte öyle olmadğn açkça ortaya koymaktadr. 

Türkiye'de yaşayan kadnlarn dörtte biri fiziksel şiddete uğramaktadr. Şiddete uğrayan 

kadnlarn dörtte üçü eşi tarafndan şiddete maruz kalmaktadr. Cinayet sonucu ölen kadnlarn 

çoğu eşi tarafndan öldürülmektedir. 

Kötü yönetilen bir ülkede iktidar, ailenin önemi üzerinden siyaset yaparken aileler hiç 

olmadğ kadar hzl bir biçimde dağlmaktadr. Kadna yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde, 

kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlkl-yoksul, genç-yaşl, ev kadn- çalşan kadn fark 

olmakszn kadnlarn büyük çoğunluğunun yaşadklar ortak sorundur. 
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Ülke yöneticilerinin iddia ettiklerinin tam aksine, kadna yönelik şiddet olaylarnda 

azalma değil artş yaşandğ ortadadr. Cumhuriyetin getirdiği kazanmlara rağmen kadnn 

ülkemizdeki durumu ve geldiği noktaya bakldğ zaman artan şiddet, tecavüz, taciz, bask ve 

cinayetler görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kadna yönelik artan şiddet, tecavüz ve 

cinayetlerin incelenip araştrlmas ve gerekli önlemlerin alnmas için Anayasa’nn 98'inci ve 

TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince “Meclis Araştrmas” açlmasn önem 

arz etmektedir. 

1) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli  

2) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

3) Engin ALTAY    Sinop  

4)  Osman KAPTAN    Antalya   

5) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul  

6)  Faik TUNAY     İstanbul   

7) Hülya GÜVEN    İzmir   

8) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul  

9)  Namk HAVUTÇA    Balkesir   

10) Gürkut ACAR    Antalya   

11) İhsan ÖZKES     İstanbul   

12) Musa ÇAM     İzmir   

13) Hasan ÖREN     Manisa   

14) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

15) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

16) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

17) Haydar AKAR    Kocaeli  

18)  Osman AYDIN    Aydn   

19) Veli AĞBABA    Malatya   

20) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

21) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

22) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

23) Mehmet Ali EDİBOĞLU   Hatay   

24) Celal DİNÇER    İstanbul 
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25)   Ali SARIBAŞ    Çanakkale 

Gerekçe:  

Kadna yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde, kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlkl-

yoksul, genç-yaşl, ev kadn-çalşan kadn fark olmakszn kadnlarn büyük çoğunluğunun 

yaşadklar ortak sorundur. 2002 yl kaytlarna 66 olarak geçen kadn cinayet says, 2007 

ylnda 1011’dir. 2002-2009 yllar arasnda geçen 7 ylk süreç zarfnda kadna yönelik artan aile 

içi şiddet dolay öldürülen kadn saysnda % 1400 artş gerçekleşmiştir. Kadn cinayetlerinde en 

büyük ortak özellik, öldürenlerin erkekler olmasdr. 

Bir grup orta ve üst snf kadnn % 63,5'unun cinsel tacizin bir türüne maruz kaldğ 

bulgusuna ulaşlmştr. Ayn dönem içinde cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlar 

kapsamnda 478 kadn tecavüze uğramş, 722 kadn taciz edilmiş, aile içi şiddet kapsamnda 6423 

kadn şiddete maruz kalarak hastanelik olmuştur. 

TÜİK verilerine göre tecavüz ve taciz gibi cinsel saldr suçlarnda son beş ylda yüzde 30 

artş meydana gelmiştir. 2005-2010 yllar arasnda, 100 binin üzerinde kadn cinsel saldr 

sonucunda mağdur olmuştur. Mağdur kadnlarn yüzde 40’ hiç şikâyetçi olmamştr. Kadnlarn 

korktuklar için şikâyetçi olamadklar da istatistiklere geçen bilgiler arasndadr. Şikâyetçi 

olmayan mağdur kadnlarn orann yüzde 40 olarak tahmin ediliyor ki, bu oran göz önüne 

alrsak yukarda ki (TÜİK.) istatistiksel verilerinin ancak gerçeğin yarsn ortaya koyduğunu 

göstermektedir. 

Ocak 2009’da yaymlanan Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddet Raporunda ise; en yüksek 

şiddet orannn Kuzeydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’da olduğu belirtilmiştir. Evli kadnlarn 

yüzde 15’i eşinin cinsel şiddetine maruz kaldğ raporda yer almaktadr. En düşük oran yüzde 9 

ile Marmara’da, en yüksek oran ise % 29 ile Kuzeydoğu Anadolu’da. Fiziksel şiddet yaşayan 

kadnlarn oran % 42’i olup en sk 40-59 yaş grubu şiddete maruz kaldğ da raporda 

belirtilmiştir. İlkokul düzeyinde eğitimi olan kadnlarda şiddete maruz kalma oran % 56 iken, 

lise mezunu-üniversite eğitimli olanlarda bu oran % 32’i civarndadr. 

Yine son bir yl içinde erkekler 141 kadna, 8 çocuğa (çocuklardan 2’si hamile kalmştr) 

tecavüz etmiş, 133 kadn taciz etmiş, 77 çocuk istismarda bulunmuştur. Kadn ve çocuklar en 
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Ülke yöneticilerinin iddia ettiklerinin tam aksine, kadna yönelik şiddet olaylarnda 

azalma değil artş yaşandğ ortadadr. Cumhuriyetin getirdiği kazanmlara rağmen kadnn 

ülkemizdeki durumu ve geldiği noktaya bakldğ zaman artan şiddet, tecavüz, taciz, bask ve 

cinayetler görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kadna yönelik artan şiddet, tecavüz ve 

cinayetlerin incelenip araştrlmas ve gerekli önlemlerin alnmas için Anayasa’nn 98'inci ve 

TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince “Meclis Araştrmas” açlmasn önem 

arz etmektedir. 

1) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli  

2) Hurşit GÜNEŞ    Kocaeli   

3) Engin ALTAY    Sinop  

4)  Osman KAPTAN    Antalya   

5) Süleyman ÇELEBİ    İstanbul  

6)  Faik TUNAY     İstanbul   

7) Hülya GÜVEN    İzmir   

8) Mustafa Sezgin TANRIKULU  İstanbul  

9)  Namk HAVUTÇA    Balkesir   

10) Gürkut ACAR    Antalya   

11) İhsan ÖZKES     İstanbul   

12) Musa ÇAM     İzmir   

13) Hasan ÖREN     Manisa   

14) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

15) Mehmet ŞEKER    Gaziantep   

16) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

17) Haydar AKAR    Kocaeli  

18)  Osman AYDIN    Aydn   

19) Veli AĞBABA    Malatya   

20) Ramazan Kerim ÖZKAN   Burdur   

21) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

22) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir   

23) Mehmet Ali EDİBOĞLU   Hatay   

24) Celal DİNÇER    İstanbul 
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25)   Ali SARIBAŞ    Çanakkale 

Gerekçe:  

Kadna yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde, kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlkl-

yoksul, genç-yaşl, ev kadn-çalşan kadn fark olmakszn kadnlarn büyük çoğunluğunun 

yaşadklar ortak sorundur. 2002 yl kaytlarna 66 olarak geçen kadn cinayet says, 2007 

ylnda 1011’dir. 2002-2009 yllar arasnda geçen 7 ylk süreç zarfnda kadna yönelik artan aile 

içi şiddet dolay öldürülen kadn saysnda % 1400 artş gerçekleşmiştir. Kadn cinayetlerinde en 

büyük ortak özellik, öldürenlerin erkekler olmasdr. 

Bir grup orta ve üst snf kadnn % 63,5'unun cinsel tacizin bir türüne maruz kaldğ 

bulgusuna ulaşlmştr. Ayn dönem içinde cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlar 

kapsamnda 478 kadn tecavüze uğramş, 722 kadn taciz edilmiş, aile içi şiddet kapsamnda 6423 

kadn şiddete maruz kalarak hastanelik olmuştur. 

TÜİK verilerine göre tecavüz ve taciz gibi cinsel saldr suçlarnda son beş ylda yüzde 30 

artş meydana gelmiştir. 2005-2010 yllar arasnda, 100 binin üzerinde kadn cinsel saldr 

sonucunda mağdur olmuştur. Mağdur kadnlarn yüzde 40’ hiç şikâyetçi olmamştr. Kadnlarn 

korktuklar için şikâyetçi olamadklar da istatistiklere geçen bilgiler arasndadr. Şikâyetçi 

olmayan mağdur kadnlarn orann yüzde 40 olarak tahmin ediliyor ki, bu oran göz önüne 

alrsak yukarda ki (TÜİK.) istatistiksel verilerinin ancak gerçeğin yarsn ortaya koyduğunu 

göstermektedir. 

Ocak 2009’da yaymlanan Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddet Raporunda ise; en yüksek 

şiddet orannn Kuzeydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’da olduğu belirtilmiştir. Evli kadnlarn 

yüzde 15’i eşinin cinsel şiddetine maruz kaldğ raporda yer almaktadr. En düşük oran yüzde 9 

ile Marmara’da, en yüksek oran ise % 29 ile Kuzeydoğu Anadolu’da. Fiziksel şiddet yaşayan 

kadnlarn oran % 42’i olup en sk 40-59 yaş grubu şiddete maruz kaldğ da raporda 

belirtilmiştir. İlkokul düzeyinde eğitimi olan kadnlarda şiddete maruz kalma oran % 56 iken, 

lise mezunu-üniversite eğitimli olanlarda bu oran % 32’i civarndadr. 

Yine son bir yl içinde erkekler 141 kadna, 8 çocuğa (çocuklardan 2’si hamile kalmştr) 

tecavüz etmiş, 133 kadn taciz etmiş, 77 çocuk istismarda bulunmuştur. Kadn ve çocuklar en 
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çok yaknlarndaki erkekler tarafndan taciz ve tecavüze maruz kalmştr. Bunu yapanlarn çoğu 

ya az ceza almş, ya da serbest kalmştr. Bir yl içinde ki verilerde 253 kadnn, 7 erkeğin ve 5 

çocuğun, erkekler tarafndan yaralandğn ve 83 kadnn ise darp edildiği görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi kaytlarna göre, Şubat 2010-Ağustos 2011 

arasndaki 19 ayda 78 bin 488 aile içi şiddet vakas yaşanmştr. 2011 ylnda koruma talep ettiği, 

savclğa veya polise şikâyette bulunduğu ya da sğnma evlerine yerleştirildiği halde 11 kadn 

öldürülmüş, 3 kadnda ağr yaralanmştr. 201T ylnn Aralk aynda 14 kadn eşi tarafndan 

öldürülmüş, 34 kadn yaralanmş. 15 kadn tecavüze uğramş, 16 kadn ise taciz edilmiştir. 

Ülkemizde ki tüm cinayet, şiddet, taciz, tecavüz olaylar en fazla Marmara bölgesinde ve büyük 

kentlerde görülmektedir.  Gelir düzeyi arttkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadnlarn 

oran düşmektedir. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, 10 yl önce Türkiye’de 15 ve yukar 

yaşta 22 milyon 849 bin kadn bulunuyordu. İstihdam edilen ve işsizlerin toplam anlamna gelen 

kadn işgücü 1999 ylnda 6 milyon 853 bin kişiydi. 2009 ylnn Kasm ay itibaryla 15 ve 

yukar yaştaki kadn says 3 milyon 468 bin kişi artarak, 26 milyon 317 bine ulaşrken, buna 

karşn 1999 ylnda 6 milyon 853 bin olan kadn işgücü says 2 bin kişi azalarak, 2009' da 6 

milyon 851 bin kişiye gerilediği görülmektedir. Buna göre 1999 ylnda kadnlarda % 30 olan 

işgücüne katlma oran 4 puan azalşla 2009 sonunda yüzde 26' ya inmiştir. 

Kadnlarda işgücüne dâhil olmama nedenlerinin başnda ev işleriyle meşgul olmak geldi. 

Bu nedenle çalşma yaşamnn dşnda kalan ev kadnlarnn says 2009 ylnda 12 milyon 101 

bin kişi oldu. 

ILO, EUROSTAT ve TÜİK verilerinden (ilo.org) Dünya genelinde % 74,3 erkeğe karşlk 

% 49,1 kadn istihdam edilirken, Türkiye’deki oran % 64,3 e karşlk % 22,2 olarak 

bildirilmektedir. Dünya genelinde ve yaklaşk olarak her iki cinsin saysal eşitliği dikkate 

alndğnda kadnn istihdam edilme oran Dünya genelinde % 50 iken Türkiye’de bu oran %25’ e 

kadar gerileme eğilimi taşmaktadr.  

xli 
 

20. Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 20 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetle mücadele konusunda alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1136): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam 

hakknn elinden alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen 

çözüm üretilmesi gereken çok önemli bir toplumsal sorundur. Kadna yönelik aile içi şiddetle 

mücadele için yasal düzenlemelerin uygulamadaki aksaklklarnn belirlenmesi; kadna yönelik 

aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn tespit edilmesi ve ortadan 

kaldrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu 

hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygnlaştrlmas için politikalar üretilmesi; şiddete uğrayan 

kadnlarn sosyo-ekonomik olarak nasl güçlendirileceğinin araştrlmas; şiddete uğrayan 

kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere kurumlar ve ilgili 

sektörler aras işbirliği mekanizmalarnn güçlendirilmesi ve kurumsal politikalarn tasarlanmas 

ve uygulanmas amacyla Anayasa'nn 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 

maddeleri gereği, Meclis araştrmas açlmasn arz ederiz.  22.11.2013  

Sayglarmzla. 

1) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  

2) İhsan ÖZKES     İstanbul   

3) Ali SARIBAŞ     Çanakkale   

4) Engin ALTAY    Sinop   

5) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

6) Mehmet HABERAL    Zonguldak   

7) Celal DİNÇER    İstanbul   

8) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

9) Sakine ÖZ     Manisa   

10) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

11) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

12) Mahmut TANAL    İstanbul   

13) Gürkut ACAR    Antalya   
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çok yaknlarndaki erkekler tarafndan taciz ve tecavüze maruz kalmştr. Bunu yapanlarn çoğu 

ya az ceza almş, ya da serbest kalmştr. Bir yl içinde ki verilerde 253 kadnn, 7 erkeğin ve 5 

çocuğun, erkekler tarafndan yaralandğn ve 83 kadnn ise darp edildiği görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi kaytlarna göre, Şubat 2010-Ağustos 2011 

arasndaki 19 ayda 78 bin 488 aile içi şiddet vakas yaşanmştr. 2011 ylnda koruma talep ettiği, 

savclğa veya polise şikâyette bulunduğu ya da sğnma evlerine yerleştirildiği halde 11 kadn 

öldürülmüş, 3 kadnda ağr yaralanmştr. 201T ylnn Aralk aynda 14 kadn eşi tarafndan 

öldürülmüş, 34 kadn yaralanmş. 15 kadn tecavüze uğramş, 16 kadn ise taciz edilmiştir. 

Ülkemizde ki tüm cinayet, şiddet, taciz, tecavüz olaylar en fazla Marmara bölgesinde ve büyük 

kentlerde görülmektedir.  Gelir düzeyi arttkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadnlarn 

oran düşmektedir. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, 10 yl önce Türkiye’de 15 ve yukar 

yaşta 22 milyon 849 bin kadn bulunuyordu. İstihdam edilen ve işsizlerin toplam anlamna gelen 

kadn işgücü 1999 ylnda 6 milyon 853 bin kişiydi. 2009 ylnn Kasm ay itibaryla 15 ve 

yukar yaştaki kadn says 3 milyon 468 bin kişi artarak, 26 milyon 317 bine ulaşrken, buna 

karşn 1999 ylnda 6 milyon 853 bin olan kadn işgücü says 2 bin kişi azalarak, 2009' da 6 

milyon 851 bin kişiye gerilediği görülmektedir. Buna göre 1999 ylnda kadnlarda % 30 olan 

işgücüne katlma oran 4 puan azalşla 2009 sonunda yüzde 26' ya inmiştir. 

Kadnlarda işgücüne dâhil olmama nedenlerinin başnda ev işleriyle meşgul olmak geldi. 

Bu nedenle çalşma yaşamnn dşnda kalan ev kadnlarnn says 2009 ylnda 12 milyon 101 

bin kişi oldu. 

ILO, EUROSTAT ve TÜİK verilerinden (ilo.org) Dünya genelinde % 74,3 erkeğe karşlk 

% 49,1 kadn istihdam edilirken, Türkiye’deki oran % 64,3 e karşlk % 22,2 olarak 

bildirilmektedir. Dünya genelinde ve yaklaşk olarak her iki cinsin saysal eşitliği dikkate 

alndğnda kadnn istihdam edilme oran Dünya genelinde % 50 iken Türkiye’de bu oran %25’ e 

kadar gerileme eğilimi taşmaktadr.  
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20. Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 20 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetle mücadele konusunda alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1136): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna yönelik aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam 

hakknn elinden alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen 

çözüm üretilmesi gereken çok önemli bir toplumsal sorundur. Kadna yönelik aile içi şiddetle 

mücadele için yasal düzenlemelerin uygulamadaki aksaklklarnn belirlenmesi; kadna yönelik 

aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn tespit edilmesi ve ortadan 

kaldrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu 

hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygnlaştrlmas için politikalar üretilmesi; şiddete uğrayan 

kadnlarn sosyo-ekonomik olarak nasl güçlendirileceğinin araştrlmas; şiddete uğrayan 

kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere kurumlar ve ilgili 

sektörler aras işbirliği mekanizmalarnn güçlendirilmesi ve kurumsal politikalarn tasarlanmas 

ve uygulanmas amacyla Anayasa'nn 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 

maddeleri gereği, Meclis araştrmas açlmasn arz ederiz.  22.11.2013  

Sayglarmzla. 

1) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  

2) İhsan ÖZKES     İstanbul   

3) Ali SARIBAŞ     Çanakkale   

4) Engin ALTAY    Sinop   

5) Namk HAVUTÇA    Balkesir   

6) Mehmet HABERAL    Zonguldak   

7) Celal DİNÇER    İstanbul   

8) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

9) Sakine ÖZ     Manisa   

10) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

11) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

12) Mahmut TANAL    İstanbul   

13) Gürkut ACAR    Antalya   
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14) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

15) Recep GÜRKAN    Edirne   

16) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

17) Nurettin DEMİR    Muğla   

18) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

19) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

20) Osman AYDIN    Aydn   

21) Mevlüt DUDU    Hatay 

Gerekçe:  

Kadna yönelik aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam 

hakknn elinden alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen 

çözüm üretilmesi gereken çok önemli bir toplumsal sorundur. 

Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin yllar olarak saysal tespiti düzenli olarak yaplsa 

sorunun boyutunu görmek açsndan çok önemlidir. Türkiye'de ülke genelini kapsayan kadna 

yönelik şiddeti tespit amacyla 2008 ylnda yaplan "Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet 

Araştrmas" sonuçlar dşnda sorunun boyutunu ve önemini gösteren istatiksel veri yoktur. Bu 

rapora göre, ülkemizde kadnlarn %41,9'u eşi veya birlikte olduğu kişilerden yaşamnn herhangi 

bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamştr. 

Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel veya cinsel şiddet yaşamş kadnlarn yerleşim 

yerine göre yüzdesi incelendiğinde, kente göre krda daha fazla kadn şiddet görmektedir. Kentte 

yaşayan kadnlarn %40,3'ii; krda yaşayan kadlarn ise %46,6's yaşamnn herhangi bir 

döneminde fiziksel veya cinsel şiddete uğramştr. Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel 

veya cinsel şiddet yaşamş kadnlarn refah düzeyine göre yüzdesi incelendiğinde, refah düzeyi 

yüksek olan kadnlara göre, refah düzeyi düşük olan kadnlar daha fazla şiddet görmektedir. 

Refah düzeyi yüksek olan kadnlarn %28,7'si; refah düzeyi orta olan kadnlarn %41,6's; refah 

düzeyi düşük olan kadlarn ise %49,9'u yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel 

şiddete uğramştr. Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel veya cinsel şiddet yaşamş 

kadnlarn eğitim durumuna göre yüzdesi incelendiğinde, eğitim düzeyi yüksek olan kadnlara 

göre, eğitim düzeyi düşük olan kadnlar daha fazla şiddet görmektedir. Eğitim düzeyi lise ve 

xliii 
 

üzeri olan kadnlarn %27,2'si; eğitim düzeyi ilköğretim ikinci kademe olan kadnlarn %38,5'i; 

eğitim düzeyi ilköğretim birinci kademe olan kadnlarn %42,2'si; eğitimi olmayan kadnlarn ise 

%55,7'si yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete uğramştr. 

2008 ylnda yaplan araştrma haricinde, yllar itibariyle kadnn yaşadğ şiddeti ortaya 

koyan sağlkl bir veri taban bulunmamaktadr. Emniyet birimlerinde çoğunlukla çiftler 

barştrlmakta, adli vaka olarak bile görünür klnmamaktadr; kadna yönelik şiddet ise her 

geçen gün daha da artmaktadr. 

Kadna yönelik şiddetin ve ayrmclğn önlenmesi için sadece yasal düzenlemeler 

yaplmas yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin getirdiği hak ve sorumluluklarn bilinmesi ve bu 

konuda toplum bilincinin yaratlmas için toplumsal yapy oluşturan bütün kurumlarn işbirliği 

ile çalşmas gerekmektedir. Okul içi eğitimden, medyann bilinçlendirmesine, dini kurumlarn 

yönlendirmesine kadar her kurumun işbirliği ile ortak bir akl yaratlmas gerekmektedir. Sadece 

devletin değil, her bireyin, her kurumun ayn amaç doğrultusunda çalşmas gerekmektedir. Sorun 

artk bir kişiyi değil, toplumun bütününü, toplumsal sağlğn etkilemektedir. 

Kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele için yasal düzenlemelerin uygulamadaki 

aksaklklarnn belirlenmesi; kadna yönelik aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum 

ve davranşlarn tespit edilmesi ve ortadan kaldrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya 

çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygnlaştrlmas 

için politikalar üretilmesi; şiddete uğrayan kadnlarn sosyo-ekonomik olarak nasl 

güçlendirileceğinin araştrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik hizmet 

sunumunu gerçekleştirmek üzere kurumlar ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmalarnn 

güçlendirilmesi ve kurumsal politikalarn tasarlanmas ve uygulanmas amacyla bir Meclis 

Araştrmasna ihtiyaç duyulmaktadr.   
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14) Mehmet Siyam KESİMOĞLU  Krklareli   

15) Recep GÜRKAN    Edirne   

16) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

17) Nurettin DEMİR    Muğla   

18) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

19) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

20) Osman AYDIN    Aydn   

21) Mevlüt DUDU    Hatay 

Gerekçe:  

Kadna yönelik aile içinde yaşanan şiddet olaylar, kadnn en temel hakk olan yaşam 

hakknn elinden alnmak istenmesi ve insanca yaşamasnn önüne engeller çkartlmas acilen 

çözüm üretilmesi gereken çok önemli bir toplumsal sorundur. 

Kadnn aile içinde yaşadğ şiddetin yllar olarak saysal tespiti düzenli olarak yaplsa 

sorunun boyutunu görmek açsndan çok önemlidir. Türkiye'de ülke genelini kapsayan kadna 

yönelik şiddeti tespit amacyla 2008 ylnda yaplan "Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet 

Araştrmas" sonuçlar dşnda sorunun boyutunu ve önemini gösteren istatiksel veri yoktur. Bu 

rapora göre, ülkemizde kadnlarn %41,9'u eşi veya birlikte olduğu kişilerden yaşamnn herhangi 

bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamştr. 

Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel veya cinsel şiddet yaşamş kadnlarn yerleşim 

yerine göre yüzdesi incelendiğinde, kente göre krda daha fazla kadn şiddet görmektedir. Kentte 

yaşayan kadnlarn %40,3'ii; krda yaşayan kadlarn ise %46,6's yaşamnn herhangi bir 

döneminde fiziksel veya cinsel şiddete uğramştr. Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel 

veya cinsel şiddet yaşamş kadnlarn refah düzeyine göre yüzdesi incelendiğinde, refah düzeyi 

yüksek olan kadnlara göre, refah düzeyi düşük olan kadnlar daha fazla şiddet görmektedir. 

Refah düzeyi yüksek olan kadnlarn %28,7'si; refah düzeyi orta olan kadnlarn %41,6's; refah 

düzeyi düşük olan kadlarn ise %49,9'u yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel 

şiddete uğramştr. Eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel veya cinsel şiddet yaşamş 

kadnlarn eğitim durumuna göre yüzdesi incelendiğinde, eğitim düzeyi yüksek olan kadnlara 

göre, eğitim düzeyi düşük olan kadnlar daha fazla şiddet görmektedir. Eğitim düzeyi lise ve 
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üzeri olan kadnlarn %27,2'si; eğitim düzeyi ilköğretim ikinci kademe olan kadnlarn %38,5'i; 

eğitim düzeyi ilköğretim birinci kademe olan kadnlarn %42,2'si; eğitimi olmayan kadnlarn ise 

%55,7'si yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete uğramştr. 

2008 ylnda yaplan araştrma haricinde, yllar itibariyle kadnn yaşadğ şiddeti ortaya 

koyan sağlkl bir veri taban bulunmamaktadr. Emniyet birimlerinde çoğunlukla çiftler 

barştrlmakta, adli vaka olarak bile görünür klnmamaktadr; kadna yönelik şiddet ise her 

geçen gün daha da artmaktadr. 

Kadna yönelik şiddetin ve ayrmclğn önlenmesi için sadece yasal düzenlemeler 

yaplmas yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin getirdiği hak ve sorumluluklarn bilinmesi ve bu 

konuda toplum bilincinin yaratlmas için toplumsal yapy oluşturan bütün kurumlarn işbirliği 

ile çalşmas gerekmektedir. Okul içi eğitimden, medyann bilinçlendirmesine, dini kurumlarn 

yönlendirmesine kadar her kurumun işbirliği ile ortak bir akl yaratlmas gerekmektedir. Sadece 

devletin değil, her bireyin, her kurumun ayn amaç doğrultusunda çalşmas gerekmektedir. Sorun 

artk bir kişiyi değil, toplumun bütününü, toplumsal sağlğn etkilemektedir. 

Kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele için yasal düzenlemelerin uygulamadaki 

aksaklklarnn belirlenmesi; kadna yönelik aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum 

ve davranşlarn tespit edilmesi ve ortadan kaldrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya 

çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygnlaştrlmas 

için politikalar üretilmesi; şiddete uğrayan kadnlarn sosyo-ekonomik olarak nasl 

güçlendirileceğinin araştrlmas; şiddete uğrayan kadnlara ve/veya çocuklarna yönelik hizmet 

sunumunu gerçekleştirmek üzere kurumlar ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmalarnn 

güçlendirilmesi ve kurumsal politikalarn tasarlanmas ve uygulanmas amacyla bir Meclis 

Araştrmasna ihtiyaç duyulmaktadr.   
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21. Van Milletvekili Nazmi GÜR ve 21 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1137): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Ülkemizde yaşanan kadna karş şiddet ve cinayetlerin nedenlerinin araştrlarak, bu 

konuda mevcut hukuksal düzenlemelere ve imzalanan uluslararas sözleşmelere işlerlik 

kazandracak, gerekli mekanizmalarn oluşturulmas yönündeki hususlarn tesbit edilip bu konuda 

kamuoyunun ve meclisin bilgilendirilmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci iç Tüzüğün 104. ve 105. 

maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve talep ederiz. 

1) Nazmi GÜR     Van 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Altan TAN     Diyarbakr   

11) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

12) Emine AYNA     Diyarbakr   

13) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars  

18)  Erol DORA     Mardin   

19) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

20) Demir ÇELİK     Muş   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Özdal ÜÇER     Van  
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Gerekçe:  

Çoğu namus ve töre cinayeti olarak adlandrlan kadn cinayetleri, toplumda olağan 

karşlanan bir olgu haline gelmişti. Ülkemizde yarg, kadn sorunlarna karş yeterli duyarllğ 

göstermezken; kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, düzenlemelerle de ortadan kalkmakta ve 

kadn cinayetleri her yl bir önceki yla göre artarak devam etmektedir. Kadn haklarna ilişkin 

olarak günümüzde alnan kararlar ve uygulanan politikalar kağt üzerinde kalrken, ataerkil 

zihniyetin rahatszlk uyandrmamas, kadna yönelik şiddete karş önlem alnmasnn da önüne 

geçiyor. Türkiye tarafndan 1985 ylnda onaylanan Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Her 

Türlü Ayrmclğn önlenmesi Sözleşmesi öncelikli olmak üzere bu konuda imzalanan 

sözleşmelerin, iç hukukta dikkate alnmas yönünde başar sağlanamamştr. Ülkemizde, her üç 

kadndan biri şiddete maruz kalmaktadr. Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda yaplan 

düzenlemelerin çoğu kağt üzerinde kalrken, bu düzenlemeler görünür, bilinir ve uygulanr 

klnmadğ için bir ifade bulamamştr. Ülkemizde, ayrmclğ ve kadn haklarn korumay 

içeren düzenlemeler hakknda, kadnlarda bilinç oluşturma ve farkndalk oluşturan 

mekanizmalar yetersizken, kadnlarn bu haklar kullanmaya yönelik başvurularna karş da son 

derece duyarsz, kalnmaktadr. Yasa uygulayclarn kadna yönelik ayrmclk ve şiddetle 

mücadelede yeteri ölçüde bilinç sahibi olmamas, yasalar da işlevsiz klmaktadr diyebiliriz. 

Ülkemizde, hükümetlerin, kadna karş şiddeti ve ayrmclğ önlemek adna, devlet politikas 

olarak devreye koyduğu düzenlemeler, bu trajik sonucu değiştirecek ve önleyecek güçte 

olmadğ, yaşanan cinayetlerle de kesinlik kazanmaktadr. Bütünlüklü bir yasal sistem ve bu 

sistemi hayata geçirecek siyasi irade olmadkça, kadn örgütlerinin tek başna verdiği mücadele 

mevcut durumu değiştirmede yetersiz kalacaktr. 

Hükümetler, kadna yönelik şiddeti ve ayrmclğ önleyecek mekanizmalar devreye 

koymak yerine, kadnn aile içindeki rolünü pekiştiren araçlar ön plana çkararak bu konudaki 

yaptklar başvurularda, yetkililerce, kendilerine ailedeki geleneksel rolün hatrladğ ve 

şikayetlerinden vazgeçilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etmektedirler. Bu yönlü 

telkinlerin, karakoldaki görevli memurlardan tutalm da kimi hakimlere kadar şiddetle 

mücadelede bir yönteme dönüştürülmesi, kadn adeta ölümün ve şiddetin kucağna itmektedir. 

Kadnn geleneksel rolünden uzaklaşmş olmas, mahkemelerde kadna yönelik şiddet 

davalarnda, çoğu zaman şiddet uygulayann hakl görülmesine gerekçe gösterilmektedir. 
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21. Van Milletvekili Nazmi GÜR ve 21 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1137): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Ülkemizde yaşanan kadna karş şiddet ve cinayetlerin nedenlerinin araştrlarak, bu 

konuda mevcut hukuksal düzenlemelere ve imzalanan uluslararas sözleşmelere işlerlik 

kazandracak, gerekli mekanizmalarn oluşturulmas yönündeki hususlarn tesbit edilip bu konuda 

kamuoyunun ve meclisin bilgilendirilmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci iç Tüzüğün 104. ve 105. 

maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve talep ederiz. 

1) Nazmi GÜR     Van 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr SAKİK     Muş   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Altan TAN     Diyarbakr   

11) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

12) Emine AYNA     Diyarbakr   

13) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

16) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

17) Mülkiye BİRTANE    Kars  

18)  Erol DORA     Mardin   

19) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

20) Demir ÇELİK     Muş   

21) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

22) Özdal ÜÇER     Van  
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Gerekçe:  

Çoğu namus ve töre cinayeti olarak adlandrlan kadn cinayetleri, toplumda olağan 

karşlanan bir olgu haline gelmişti. Ülkemizde yarg, kadn sorunlarna karş yeterli duyarllğ 

göstermezken; kadna yönelik şiddet ve ayrmclk, düzenlemelerle de ortadan kalkmakta ve 

kadn cinayetleri her yl bir önceki yla göre artarak devam etmektedir. Kadn haklarna ilişkin 

olarak günümüzde alnan kararlar ve uygulanan politikalar kağt üzerinde kalrken, ataerkil 

zihniyetin rahatszlk uyandrmamas, kadna yönelik şiddete karş önlem alnmasnn da önüne 

geçiyor. Türkiye tarafndan 1985 ylnda onaylanan Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Her 

Türlü Ayrmclğn önlenmesi Sözleşmesi öncelikli olmak üzere bu konuda imzalanan 

sözleşmelerin, iç hukukta dikkate alnmas yönünde başar sağlanamamştr. Ülkemizde, her üç 

kadndan biri şiddete maruz kalmaktadr. Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda yaplan 

düzenlemelerin çoğu kağt üzerinde kalrken, bu düzenlemeler görünür, bilinir ve uygulanr 

klnmadğ için bir ifade bulamamştr. Ülkemizde, ayrmclğ ve kadn haklarn korumay 

içeren düzenlemeler hakknda, kadnlarda bilinç oluşturma ve farkndalk oluşturan 

mekanizmalar yetersizken, kadnlarn bu haklar kullanmaya yönelik başvurularna karş da son 

derece duyarsz, kalnmaktadr. Yasa uygulayclarn kadna yönelik ayrmclk ve şiddetle 

mücadelede yeteri ölçüde bilinç sahibi olmamas, yasalar da işlevsiz klmaktadr diyebiliriz. 

Ülkemizde, hükümetlerin, kadna karş şiddeti ve ayrmclğ önlemek adna, devlet politikas 

olarak devreye koyduğu düzenlemeler, bu trajik sonucu değiştirecek ve önleyecek güçte 

olmadğ, yaşanan cinayetlerle de kesinlik kazanmaktadr. Bütünlüklü bir yasal sistem ve bu 

sistemi hayata geçirecek siyasi irade olmadkça, kadn örgütlerinin tek başna verdiği mücadele 

mevcut durumu değiştirmede yetersiz kalacaktr. 

Hükümetler, kadna yönelik şiddeti ve ayrmclğ önleyecek mekanizmalar devreye 

koymak yerine, kadnn aile içindeki rolünü pekiştiren araçlar ön plana çkararak bu konudaki 

yaptklar başvurularda, yetkililerce, kendilerine ailedeki geleneksel rolün hatrladğ ve 

şikayetlerinden vazgeçilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etmektedirler. Bu yönlü 

telkinlerin, karakoldaki görevli memurlardan tutalm da kimi hakimlere kadar şiddetle 

mücadelede bir yönteme dönüştürülmesi, kadn adeta ölümün ve şiddetin kucağna itmektedir. 

Kadnn geleneksel rolünden uzaklaşmş olmas, mahkemelerde kadna yönelik şiddet 

davalarnda, çoğu zaman şiddet uygulayann hakl görülmesine gerekçe gösterilmektedir. 
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Başbakanlk Kadn Statü Genel Müdürlüğü tarafndan, 2008 ylnda yaplan Türkiye’de 

Kadna Yönelik Aile içi Şiddet Araştrmasnn sonuçlarna göre, kentte yaşayan kadnlarn 

%40,3'ü, krsal kesimde yaşayan kadnlarn da %46,6’s, Türkiye genelinde ise, kadnlarn 

%41,9’u eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldğn ortaya 

koymaktadr. Gerekçede belirtmiş olduğumuz bu nedenlerden dolay bir meclis araştrma 

komisyonun kurulmasn gerekli görmekteyiz.  

22. Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, kadn cinayeti ve 

kadn intiharlarnda erken yaşta evliliklerin etkisinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1138): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yaşanan kadn cinayetleri ve kadn intiharlarnda erken yaşta evliliklerin etkisinin 

araştrlarak tedbir alnmas ve sonuçlarnn hukuki düzenlemeler için belirleyici olmas amacyla 

Anayasann 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 'nün 104 ve 105 inci maddeleri 

uyarnca Meclis araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 

1) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr SAKİK     Muş   

4) İdris BALUKEN    Bingöl   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Altan TAN     Diyarbakr   

11) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

12) Emine AYNA     Diyarbakr   

13) Esat CANAN     Hakkâri   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   
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16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Son yllarda artş gösteren ve hemen her gün bir kadnn katledildiği Türkiye’de bu 

sorunun kz çocuklarnn erken yaşta evlendirilmesi ile doğru orantl olduğu ayn zamanda somut 

verilerle desteklenmiştir. 

Sadece 2013 yl içerinde 237 kadnn katledilmiştir. Yine 2008 ylnda 61 kadn, yine 

2009'da 109. 2010'da 180, 2011 ‘de 120 ve 2012 ylnda 210 kadn katledilmiştir. Yllara göre 

giderek katlanan bu katliam yaşanan kadn krmlarnn da hangi boyutta olduğunu 

göstermekledir. Türkiye son 5 ylda kadna yönelik şiddete tam 937 kurban vermiştir. 2013 

ylnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, kadn aile içinde hapsedecek politikalara imza 

attkça, ne yazk ki kadnlar hapsedildikleri aile içinde öldürülmeye devam edecektir. 

Özellikle kadnlarn büyük bir ksmnn boşanmak veya ayrlmak istediği için öldürülmesi 

kadn politikalarnn sadece ‘Annelik’ üzerinden kurgulanmas ve bu şekilde hayata geçirilmeye 

çalşlmas kadna karş oluşturulmaya çalşlan toplumsal algnn da AKP iktidar tarafndan 

beslenerek güçlenmesine ve yine bu şekilde kadn katliamlarnn meşrulaştrlmasna sebep 

olmaktadr. 

Yakn zamanda Urfa'nn Viranşehir ilçesinde akrabalar tarafndan katledilerek bir kuyuya 

atlan 8 aylk hamile kadn Hacire Göv hamile kaldğn anladktan sonra birçok sağlk kurumuna 

başvurmuş ancak kürtaj talebi keyfi bir şekilde reddedilmiştir. Var olan bu keyfi tutum ayn 

zamanda kanunlarda da kendine yer bulmaktadr. Herhangi bir suç sonucu mağdur olan bireyin 

hamileliğinin ancak 20 halta iken sonlandrlabileceği belirtilmektedir. Oysa bu durumla birlikte 

suçun kantlanmas sürecinin Türkiye koşullarnda hayli bir zaman alacağ göz önünde 
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Başbakanlk Kadn Statü Genel Müdürlüğü tarafndan, 2008 ylnda yaplan Türkiye’de 

Kadna Yönelik Aile içi Şiddet Araştrmasnn sonuçlarna göre, kentte yaşayan kadnlarn 

%40,3'ü, krsal kesimde yaşayan kadnlarn da %46,6’s, Türkiye genelinde ise, kadnlarn 

%41,9’u eşi veya birlikte olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldğn ortaya 

koymaktadr. Gerekçede belirtmiş olduğumuz bu nedenlerden dolay bir meclis araştrma 

komisyonun kurulmasn gerekli görmekteyiz.  

22. Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, kadn cinayeti ve 

kadn intiharlarnda erken yaşta evliliklerin etkisinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1138): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yaşanan kadn cinayetleri ve kadn intiharlarnda erken yaşta evliliklerin etkisinin 

araştrlarak tedbir alnmas ve sonuçlarnn hukuki düzenlemeler için belirleyici olmas amacyla 

Anayasann 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 'nün 104 ve 105 inci maddeleri 

uyarnca Meclis araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 

1) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr 

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr SAKİK     Muş   

4) İdris BALUKEN    Bingöl   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Halil AKSOY     Ağr   

7) Ayla AKAT ATA    Batman   

8) Hasip KAPLAN    Şrnak   

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

10) Altan TAN     Diyarbakr   

11) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

12) Emine AYNA     Diyarbakr   

13) Esat CANAN     Hakkâri   

14) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

15) Sebahat TUNCEL    İstanbul   
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16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

19) Demir ÇELİK     Muş   

20) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) Nazmi GÜR     Van   

22) Özdal ÜÇER     Van 

Gerekçe:  

Son yllarda artş gösteren ve hemen her gün bir kadnn katledildiği Türkiye’de bu 

sorunun kz çocuklarnn erken yaşta evlendirilmesi ile doğru orantl olduğu ayn zamanda somut 

verilerle desteklenmiştir. 

Sadece 2013 yl içerinde 237 kadnn katledilmiştir. Yine 2008 ylnda 61 kadn, yine 

2009'da 109. 2010'da 180, 2011 ‘de 120 ve 2012 ylnda 210 kadn katledilmiştir. Yllara göre 

giderek katlanan bu katliam yaşanan kadn krmlarnn da hangi boyutta olduğunu 

göstermekledir. Türkiye son 5 ylda kadna yönelik şiddete tam 937 kurban vermiştir. 2013 

ylnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, kadn aile içinde hapsedecek politikalara imza 

attkça, ne yazk ki kadnlar hapsedildikleri aile içinde öldürülmeye devam edecektir. 

Özellikle kadnlarn büyük bir ksmnn boşanmak veya ayrlmak istediği için öldürülmesi 

kadn politikalarnn sadece ‘Annelik’ üzerinden kurgulanmas ve bu şekilde hayata geçirilmeye 

çalşlmas kadna karş oluşturulmaya çalşlan toplumsal algnn da AKP iktidar tarafndan 

beslenerek güçlenmesine ve yine bu şekilde kadn katliamlarnn meşrulaştrlmasna sebep 

olmaktadr. 

Yakn zamanda Urfa'nn Viranşehir ilçesinde akrabalar tarafndan katledilerek bir kuyuya 

atlan 8 aylk hamile kadn Hacire Göv hamile kaldğn anladktan sonra birçok sağlk kurumuna 

başvurmuş ancak kürtaj talebi keyfi bir şekilde reddedilmiştir. Var olan bu keyfi tutum ayn 

zamanda kanunlarda da kendine yer bulmaktadr. Herhangi bir suç sonucu mağdur olan bireyin 

hamileliğinin ancak 20 halta iken sonlandrlabileceği belirtilmektedir. Oysa bu durumla birlikte 

suçun kantlanmas sürecinin Türkiye koşullarnda hayli bir zaman alacağ göz önünde 
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bulundurulduğunda kanunlarn kadn cinayetlerinin en büyük sorumlusu olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Yine yakn zamanda Siirt Pervari'de yaşamn yitiren 14 yaşndaki Kader Erten’in durumu 

erken yaşta zorla evlendirilen kz çocuklarnn dramn çok somut bir şekilde ortaya koymuştur. 

Ancak bu dramn bir de devlet eliyle meşrulaştrlmas sorunu vardr ki bu aslnda kadn 

cinayetlerinde gerçek suçlunun ve sorumlunun kim olduğunu somut bir şekilde göstermektedir. 

Kadn 'anne, bac' olarak gören bir anlayşn kadna yönelik politikalarnda daha insani 

davranmasn, yine kadn sadece birey olarak ele alp kadnlarn sorunlarn da ona göre 

çözmesini beklemek hakszlk olacaktr elbet. AKP hükümeti mevcut politikalarnda kadna birey 

olarak yaklaştğ sürece kadn cinayetleri ve kadn intiharlar da bu turumdan muhakkak 

etkilenecektir. 

Barş ve Demokrasi Partisi olarak kadn intiharlar ve yine kadn cinayetlerinin 

önlenmesine yönelik yaplacak olan hukuki düzenlemelerin belirlenmesi amacyla bir meclis 

araştrmas açlmasn talep ediyoruz.  

23. Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 22 Milletvekilinin, kadn sğnma 

evlerinin kapasitesinin artrlmas ve kadnlar korumaya yönelik tedbirlerin araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna 

ilişkin önergesi (10/1139): 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Sğnma evlerinde kalan kadnlarmzn says her gecen gün ciddi şekilde artmaktadr. 

2014'ün ilk iki aynda belediyelere bağl kadn sğnma evlerinde kalan mağdur kadnlarmzn 

says geçen yl sğnma evinde kalan toplam saysnn iki katna ulaşt. 2013 ylnda belediye 

sğnma evlerinde 2 bin 519 kadn kalrken, 2014'ün ilk iki aynda 4 bin 59 kadn sğnma evinde 

kalmştr. 2013'te toplam bin 640 çocuk kalrken, yln ilk iki ay anneleri ile sğnma evinde 

kalan çocuk says 614 oldu. 

Bakanlğa bağl kadn sğnma evlerinde ise geçen yl 8 bin 844 kadn, 3 bin 804 çocuk 

olmak üzere toplam 12 bin 648 kişi kalrken, bu yln ilk iki aynda 2 bin 331 kadn ve 969 çocuk 

olmak üzere toplam 3 bin 300 kişi sğnma evlerinde barnmştr. 
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Belediye ve bakanlk sğnma evlerinde bu yln ilk iki aynda toplam kalan kadn says 6 

bin 390'dr. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ verilerine göre bakanlğa bağl 2 bin 441 kişi 

kapasiteli, 90 kadn sğnma evi bulunurken; yerel yönetimlere bağl 779 kapasiteli 32 kadn 

sğnma evi ve sivil toplum kuruluşlarna bağl 36 kişi kapasiteli 3 sğnma evi bulunmaktadr. Bu 

veriler şğnda ülkemizde yalnzca 3 bin 256 kapasiteli 125 kadn sğnma evi olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Üstelik 6 ilde (Bartn, Bitlis, Muş, Niğde, Rize ve Sinop) kadnlarn sğnabileceği 

bakanlğn, belediyelerin veya sivil toplumun sğnma evi bulunmazken, İstanbul kadar yoğun 

nüfuslu bir yerde ise yalnzca 17 sğnma evi mevcuttur. 

Kadn cinayetlerinin her gün medyada haber olduğu ülkemizde, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ kadnlarmz korumakta yetersiz kalmaktadr. Bakanlğn kadn ve aileyi korumas 

gerekirken, kadn cinayetleri 12 yllk AKP iktidarnda kadn cinayetlerinin orannn yüzde bin 

400 artğ ortadadr. 

Hükümetin bir kadn politikasnn olmadğ gibi kadn sğnma evleri politikas da yoktur. 

Mart 2014 verilerine göre Türkiye'de yaklaşk 37,5 milyon kadn bulunmaktadr. 0-14 yaş aras 

yüzde 24,4 ile 65 yaş üstü yüzde 8,5 kadn bu toplamdan çkarldğnda yaklaşk 25,2 milyon 

kadn mağdur olma riski taşmaktadr. Ancak sğnma evlerinin kapasitesi yalnzca 3 bin 256'dr.  

Ülkemizin bir kadn politikasnn oluşturulmas, koruyucu ve kollayc tedbirlerin 

alnmas amacyle Anayasamzn 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince 

bir araştrma komisyonu kurularak konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz 

ederiz. 

1) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

2) Turgut DİBEK    Krklareli   

3) Mahmut TANAL    İstanbul   

4) Candan YÜCEER    Tekirdağ   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

7) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   
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bulundurulduğunda kanunlarn kadn cinayetlerinin en büyük sorumlusu olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Yine yakn zamanda Siirt Pervari'de yaşamn yitiren 14 yaşndaki Kader Erten’in durumu 

erken yaşta zorla evlendirilen kz çocuklarnn dramn çok somut bir şekilde ortaya koymuştur. 

Ancak bu dramn bir de devlet eliyle meşrulaştrlmas sorunu vardr ki bu aslnda kadn 

cinayetlerinde gerçek suçlunun ve sorumlunun kim olduğunu somut bir şekilde göstermektedir. 

Kadn 'anne, bac' olarak gören bir anlayşn kadna yönelik politikalarnda daha insani 

davranmasn, yine kadn sadece birey olarak ele alp kadnlarn sorunlarn da ona göre 

çözmesini beklemek hakszlk olacaktr elbet. AKP hükümeti mevcut politikalarnda kadna birey 

olarak yaklaştğ sürece kadn cinayetleri ve kadn intiharlar da bu turumdan muhakkak 

etkilenecektir. 

Barş ve Demokrasi Partisi olarak kadn intiharlar ve yine kadn cinayetlerinin 

önlenmesine yönelik yaplacak olan hukuki düzenlemelerin belirlenmesi amacyla bir meclis 

araştrmas açlmasn talep ediyoruz.  

23. Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 22 Milletvekilinin, kadn sğnma 

evlerinin kapasitesinin artrlmas ve kadnlar korumaya yönelik tedbirlerin araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna 

ilişkin önergesi (10/1139): 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Sğnma evlerinde kalan kadnlarmzn says her gecen gün ciddi şekilde artmaktadr. 

2014'ün ilk iki aynda belediyelere bağl kadn sğnma evlerinde kalan mağdur kadnlarmzn 

says geçen yl sğnma evinde kalan toplam saysnn iki katna ulaşt. 2013 ylnda belediye 

sğnma evlerinde 2 bin 519 kadn kalrken, 2014'ün ilk iki aynda 4 bin 59 kadn sğnma evinde 

kalmştr. 2013'te toplam bin 640 çocuk kalrken, yln ilk iki ay anneleri ile sğnma evinde 

kalan çocuk says 614 oldu. 

Bakanlğa bağl kadn sğnma evlerinde ise geçen yl 8 bin 844 kadn, 3 bin 804 çocuk 

olmak üzere toplam 12 bin 648 kişi kalrken, bu yln ilk iki aynda 2 bin 331 kadn ve 969 çocuk 

olmak üzere toplam 3 bin 300 kişi sğnma evlerinde barnmştr. 
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Belediye ve bakanlk sğnma evlerinde bu yln ilk iki aynda toplam kalan kadn says 6 

bin 390'dr. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ verilerine göre bakanlğa bağl 2 bin 441 kişi 

kapasiteli, 90 kadn sğnma evi bulunurken; yerel yönetimlere bağl 779 kapasiteli 32 kadn 

sğnma evi ve sivil toplum kuruluşlarna bağl 36 kişi kapasiteli 3 sğnma evi bulunmaktadr. Bu 

veriler şğnda ülkemizde yalnzca 3 bin 256 kapasiteli 125 kadn sğnma evi olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Üstelik 6 ilde (Bartn, Bitlis, Muş, Niğde, Rize ve Sinop) kadnlarn sğnabileceği 

bakanlğn, belediyelerin veya sivil toplumun sğnma evi bulunmazken, İstanbul kadar yoğun 

nüfuslu bir yerde ise yalnzca 17 sğnma evi mevcuttur. 

Kadn cinayetlerinin her gün medyada haber olduğu ülkemizde, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ kadnlarmz korumakta yetersiz kalmaktadr. Bakanlğn kadn ve aileyi korumas 

gerekirken, kadn cinayetleri 12 yllk AKP iktidarnda kadn cinayetlerinin orannn yüzde bin 

400 artğ ortadadr. 

Hükümetin bir kadn politikasnn olmadğ gibi kadn sğnma evleri politikas da yoktur. 

Mart 2014 verilerine göre Türkiye'de yaklaşk 37,5 milyon kadn bulunmaktadr. 0-14 yaş aras 

yüzde 24,4 ile 65 yaş üstü yüzde 8,5 kadn bu toplamdan çkarldğnda yaklaşk 25,2 milyon 

kadn mağdur olma riski taşmaktadr. Ancak sğnma evlerinin kapasitesi yalnzca 3 bin 256'dr.  

Ülkemizin bir kadn politikasnn oluşturulmas, koruyucu ve kollayc tedbirlerin 

alnmas amacyle Anayasamzn 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince 

bir araştrma komisyonu kurularak konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz 

ederiz. 

1) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

2) Turgut DİBEK    Krklareli   

3) Mahmut TANAL    İstanbul   

4) Candan YÜCEER    Tekirdağ   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

7) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   
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8) Haydar AKAR    Kocaeli   

9) Celal DİNÇER    İstanbul   

10) Doğan ŞAFAK    Niğde   

11) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

12) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

13) Hasan ÖREN     Manisa   

14) Ali SARIBAŞ     Çanakkale  

15)  Rahmi Aşkn TÜRELİ   İzmir   

16) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

17) İhsan ÖZKES     İstanbul   

18) Hülya GÜVEN    İzmir   

19) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

20) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun  

21)  Mehmet HABERAL    Zonguldak   

22) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul 

24. Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve 20 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

artmasnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1140): 

Türkiye’de kadna yönelik şiddet, bask ve devamnda gelen kadn cinayetlerinin hiç 

durmadan giderek artmasnn nedenlerinin araştrlarak, alnmas gereken önlemlerin tespiti 

konusunda Anayasann 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe 

çerçevesinde Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 29.04.2014 

1) Ali ÖZ     Mersin 

2) Atila KAYA     İstanbul   

3) Durmuşali TORLAK    İstanbul   

4) Edip Semih YALÇIN    Gaziantep   

5) Oktay ÖZTÜRK    Erzurum   

6) Zühal TOPCU    Ankara   

7) Murat BAŞESGİOĞLU   İstanbul   

8) Emin ÇINAR     Kastamonu   

li 
 

9) Sinan OĞAN     Iğdr   

10) Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU  Osmaniye   

11) Mehmet ERDOĞAN    Muğla   

12) Seyfettin YILMAZ    Adana   

13) Cemalettin ŞİMŞEK    Samsun   

14) Necati ÖZENSOY    Bursa   

15) Koray AYDIN    Trabzon   

16) Özcan YENİÇERİ    Ankara   

17) Alim IŞIK     Kütahya   

18) Mesut DEDEOĞLU    Kahramanmaraş   

19) Celal ADAN     İstanbul   

20) Mustafa ERDEM    Ankara   

21) Ali HALAMAN    Adana 

Gerekçe:  

Türkiye Cumhuriyeti anayasasna göre, ülke snrlar içinde yaşayan herkesin sağlkl bir 

çevrede yaşayabilmesi devletin görevidir. Biyolojik ve fiziksel çevrenin yannda sosyal çevrenin 

de sağlkl olmas bireyin en temel anayasal hakkdr. Sağlkl bir sosyal çevrenin oluşmas ve 

sürdürülebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bireysel ve toplumsal şiddettir. 

Toplumsal cinsiyete dayanan roller iktidar ilişkilerini yanstmakta ve erkeğin kadna 

hükmetmesini meşrulaştrmaktadr. Erkek egemen dil ve kültür ortam, hem özel hem toplumsal 

alanda cinsiyete dayal ayrmclğn bir araç olarak kullanlmasnn ve yeniden üretilmesinin 

temel taşyclar olmuştur. Devletin, hem özel hem kamusal alanda mevcut olan şiddeti 

görmezden gelmesi, yok saymas, toplumsal cinsiyet ayrmclğna karş etkili politikalar 

geliştirmemiş olmas, kadna yönelik şiddeti sürekli klmaktadr. Bu şiddetin, erkekler ve kadnlar 

arasndaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir göstergesi, kadnlar zorla bağml bir konuma 

sokmann toplumsal mekanizmalarndan biri olarak, kadn ekonomik ihtiyaçlarndan, sosyal 

haklarndan yoksun brakmaktadr. 

Ülkemizde yasalar, kadna karş şiddetle mücadele için yeterli hükümlere sahip değil mi? 

Şiddet azalacağna, niçin artmaktadr? Son yllardaki artş yüzde binlerle ifade edilecek rakamlara 
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8) Haydar AKAR    Kocaeli   

9) Celal DİNÇER    İstanbul   

10) Doğan ŞAFAK    Niğde   

11) Mustafa Serdar SOYDAN   Çanakkale   

12) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

13) Hasan ÖREN     Manisa   

14) Ali SARIBAŞ     Çanakkale  

15)  Rahmi Aşkn TÜRELİ   İzmir   

16) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

17) İhsan ÖZKES     İstanbul   

18) Hülya GÜVEN    İzmir   

19) Erdal AKSÜNGER    İzmir   

20) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun  

21)  Mehmet HABERAL    Zonguldak   

22) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul 

24. Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve 20 Milletvekilinin, kadna yönelik şiddetin 

artmasnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1140): 

Türkiye’de kadna yönelik şiddet, bask ve devamnda gelen kadn cinayetlerinin hiç 

durmadan giderek artmasnn nedenlerinin araştrlarak, alnmas gereken önlemlerin tespiti 

konusunda Anayasann 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe 

çerçevesinde Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 29.04.2014 

1) Ali ÖZ     Mersin 

2) Atila KAYA     İstanbul   

3) Durmuşali TORLAK    İstanbul   

4) Edip Semih YALÇIN    Gaziantep   

5) Oktay ÖZTÜRK    Erzurum   

6) Zühal TOPCU    Ankara   

7) Murat BAŞESGİOĞLU   İstanbul   

8) Emin ÇINAR     Kastamonu   

li 
 

9) Sinan OĞAN     Iğdr   

10) Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU  Osmaniye   

11) Mehmet ERDOĞAN    Muğla   

12) Seyfettin YILMAZ    Adana   

13) Cemalettin ŞİMŞEK    Samsun   

14) Necati ÖZENSOY    Bursa   

15) Koray AYDIN    Trabzon   

16) Özcan YENİÇERİ    Ankara   

17) Alim IŞIK     Kütahya   

18) Mesut DEDEOĞLU    Kahramanmaraş   

19) Celal ADAN     İstanbul   

20) Mustafa ERDEM    Ankara   

21) Ali HALAMAN    Adana 

Gerekçe:  

Türkiye Cumhuriyeti anayasasna göre, ülke snrlar içinde yaşayan herkesin sağlkl bir 

çevrede yaşayabilmesi devletin görevidir. Biyolojik ve fiziksel çevrenin yannda sosyal çevrenin 

de sağlkl olmas bireyin en temel anayasal hakkdr. Sağlkl bir sosyal çevrenin oluşmas ve 

sürdürülebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bireysel ve toplumsal şiddettir. 

Toplumsal cinsiyete dayanan roller iktidar ilişkilerini yanstmakta ve erkeğin kadna 

hükmetmesini meşrulaştrmaktadr. Erkek egemen dil ve kültür ortam, hem özel hem toplumsal 

alanda cinsiyete dayal ayrmclğn bir araç olarak kullanlmasnn ve yeniden üretilmesinin 

temel taşyclar olmuştur. Devletin, hem özel hem kamusal alanda mevcut olan şiddeti 

görmezden gelmesi, yok saymas, toplumsal cinsiyet ayrmclğna karş etkili politikalar 

geliştirmemiş olmas, kadna yönelik şiddeti sürekli klmaktadr. Bu şiddetin, erkekler ve kadnlar 

arasndaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir göstergesi, kadnlar zorla bağml bir konuma 

sokmann toplumsal mekanizmalarndan biri olarak, kadn ekonomik ihtiyaçlarndan, sosyal 

haklarndan yoksun brakmaktadr. 

Ülkemizde yasalar, kadna karş şiddetle mücadele için yeterli hükümlere sahip değil mi? 

Şiddet azalacağna, niçin artmaktadr? Son yllardaki artş yüzde binlerle ifade edilecek rakamlara 
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ulaşmştr. Türkiye'de 2014 ylnn ilk 100 gününde 61 kadn şiddet sonucu yaşamn yitirmiştir. 

Ne hoştur ki Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesini ilk imzalayan ve onaylayan ülke Türkiye olmuştur. 

Sorunun kökenine inerek, kadnlarn bilinç üstünde olmasa da bilinçaltnda neden 

erkekleri bir anlamda “daha üstün” saydklarn araştrmak, çözüm önerileri üretmeyi 

kolaylaştracaktr. 

Erkek merkezli, yanlş bakş açsnn nedenleri üç başlkta incelenebilir: 

− Aile Faktörü 

− Eğitim Sistemi 

− Toplumsal Kalplar 

Erkek Egemen Toplumun göz ard edilmeye çalşlmasna rağmen, aslnda kadnlar kadar 

erkekler de bu çarpk sistemin mağdurudurlar. Bunun içindir ki Erkek Egemen Toplum bakş 

açsnn aşlmas, kadnlarn olduğu kadar erkeklerin de yaşam standartlarn yükseltecektir. 

Şiddet konusunda bilgilendirmek, tedbirler getirmekle ancak toplumda bir farkndalk 

yaratld; medya araclğyla yaygnlaştrld. Çözüm için çok yönlü çalşmalar yapld; yaplyor 

fakat olumlu bir gelişme sağlanamyor. Çünkü sorunu çözmek için bir yan eksik kalyor. 

Şiddetle mücadele için 6284 sayl Kanun yürürlükte. Ancak, yasann amaca uygun 

uygulanmasn destekleyecek altyaps henüz oluşturulmad. Şiddeti Önleme İzleme Merkezleri 

ülke çapnda kurulmad, yönetmeliği çkarlmad. Bir toplumsal sorun olan kadna yönelik şiddet 

ancak kararl bir devlet politikas uygulanmasyla sona erdirilebilir. 

Yoksunluk ve bask şiddetin ortaya çkşnda önemlidir. Düşük gelir düzeyi ile 

beraberinde yaşanan stres ve kstl kaynaklar şiddet riskini arttrmaktadr. Şiddet, işsiz veya 

prestiji düşük işlerde çalşanlar arasnda daha dramatik olmaktadr 

Tüm toplumda var olan kemikleşmiş kültür özellikleri, şiddetle mücadele ile görevli 

mesleklerin alt kültürü ile pekiştirildiğinden bunlarn değiştirilmesi güçtür ancak imkânsz 

değildir. Hem tüm topluma, hem kadnlarn kendilerine, hem de kolluk ve yargçlara srarla 

eğitici ve bilinçlendirici mesajlar verilmeli, yoğun kurs ve medya desteği ile bu vahşet ile 

mücadele daha etkin bir şekilde yaplmaldr. 
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Uygar toplum, kadn ve erkeğin omuzlarnda yükselecek ve geleceğe taşnacaktr. Konuya 

bu bilinçle yaklaşldğnda toplumda her iki cinsin özellikle de kadnn yeri, etkinliği, donanm 

ve gereksinimleri, daha fazla önem ve değer kazanacaktr. Bu gerçeği kavrayp benimseyen ve 

gereğini tam olarak yerine getirebilen uluslar, sadece kendi geleceklerini kurmakla kalmayp, 

diğer uluslarn yarnlarnda da söz sahibi olacaklardr. 

Bireysel ve toplumsal şiddetin izlerini derinden yaşayan ülkemizde, “ŞİDDET” 

konusunda daha yaplacak çok şey, söylenecek çok söz vardr.  

25. Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 29 Milletvekilinin, kadn cinayetleri 

konusunda alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/1141): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Türkiye'de cins krmna dönüşen kadn cinayetleri hakknda alnacak önlemlerin 

belirlenmesi amacyla Anayasamn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis 

Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz. 

1) Mülkiye BİRTANE    Kars  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

7) Halil AKSOY     Ağr   

8) Ayla AKAT ATA    Batman   

9) Bengi YILDIZ    Batman   

10) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Abdullah Levent TÜZEL  İstanbul   
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ulaşmştr. Türkiye'de 2014 ylnn ilk 100 gününde 61 kadn şiddet sonucu yaşamn yitirmiştir. 

Ne hoştur ki Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesini ilk imzalayan ve onaylayan ülke Türkiye olmuştur. 

Sorunun kökenine inerek, kadnlarn bilinç üstünde olmasa da bilinçaltnda neden 

erkekleri bir anlamda “daha üstün” saydklarn araştrmak, çözüm önerileri üretmeyi 

kolaylaştracaktr. 

Erkek merkezli, yanlş bakş açsnn nedenleri üç başlkta incelenebilir: 

− Aile Faktörü 

− Eğitim Sistemi 

− Toplumsal Kalplar 

Erkek Egemen Toplumun göz ard edilmeye çalşlmasna rağmen, aslnda kadnlar kadar 

erkekler de bu çarpk sistemin mağdurudurlar. Bunun içindir ki Erkek Egemen Toplum bakş 

açsnn aşlmas, kadnlarn olduğu kadar erkeklerin de yaşam standartlarn yükseltecektir. 

Şiddet konusunda bilgilendirmek, tedbirler getirmekle ancak toplumda bir farkndalk 

yaratld; medya araclğyla yaygnlaştrld. Çözüm için çok yönlü çalşmalar yapld; yaplyor 

fakat olumlu bir gelişme sağlanamyor. Çünkü sorunu çözmek için bir yan eksik kalyor. 

Şiddetle mücadele için 6284 sayl Kanun yürürlükte. Ancak, yasann amaca uygun 

uygulanmasn destekleyecek altyaps henüz oluşturulmad. Şiddeti Önleme İzleme Merkezleri 

ülke çapnda kurulmad, yönetmeliği çkarlmad. Bir toplumsal sorun olan kadna yönelik şiddet 

ancak kararl bir devlet politikas uygulanmasyla sona erdirilebilir. 

Yoksunluk ve bask şiddetin ortaya çkşnda önemlidir. Düşük gelir düzeyi ile 

beraberinde yaşanan stres ve kstl kaynaklar şiddet riskini arttrmaktadr. Şiddet, işsiz veya 

prestiji düşük işlerde çalşanlar arasnda daha dramatik olmaktadr 

Tüm toplumda var olan kemikleşmiş kültür özellikleri, şiddetle mücadele ile görevli 

mesleklerin alt kültürü ile pekiştirildiğinden bunlarn değiştirilmesi güçtür ancak imkânsz 

değildir. Hem tüm topluma, hem kadnlarn kendilerine, hem de kolluk ve yargçlara srarla 

eğitici ve bilinçlendirici mesajlar verilmeli, yoğun kurs ve medya desteği ile bu vahşet ile 

mücadele daha etkin bir şekilde yaplmaldr. 
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Uygar toplum, kadn ve erkeğin omuzlarnda yükselecek ve geleceğe taşnacaktr. Konuya 

bu bilinçle yaklaşldğnda toplumda her iki cinsin özellikle de kadnn yeri, etkinliği, donanm 

ve gereksinimleri, daha fazla önem ve değer kazanacaktr. Bu gerçeği kavrayp benimseyen ve 

gereğini tam olarak yerine getirebilen uluslar, sadece kendi geleceklerini kurmakla kalmayp, 

diğer uluslarn yarnlarnda da söz sahibi olacaklardr. 

Bireysel ve toplumsal şiddetin izlerini derinden yaşayan ülkemizde, “ŞİDDET” 

konusunda daha yaplacak çok şey, söylenecek çok söz vardr.  

25. Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 29 Milletvekilinin, kadn cinayetleri 

konusunda alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/1141): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Türkiye'de cins krmna dönüşen kadn cinayetleri hakknda alnacak önlemlerin 

belirlenmesi amacyla Anayasamn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis 

Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz. 

1) Mülkiye BİRTANE    Kars  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) İdris BALUKEN    Bingöl   

4) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

5) Murat BOZLAK    Adana   

6) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

7) Halil AKSOY     Ağr   

8) Ayla AKAT ATA    Batman   

9) Bengi YILDIZ    Batman   

10) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Abdullah Levent TÜZEL  İstanbul   
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16) Erol DORA     Mardin   

17) Gülser YILDIRIM    Mardin   

18) Demir ÇELİK     Muş   

19) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

20) İbrahim AYHAN    Şanlurfa   

21) Hasip KAPLAN    Şrnak  

22)  Selma IRMAK    Şrnak   

23) Faysal SARIYILDIZ    Şrnak  

24)  Özdal ÜÇER     Van   

25) Nazmi GÜR     Van   

26) Leyla ZANA     Diyarbakr   

27) Aysel TUĞLUK    Van   

28) Kemal AKTAŞ    Van   

29) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

30) Emine AYNA     Diyarbakr 

Gerekçe:  

Şu an kadn cinayetlerinin vardğ boyut, kadna dönük şiddeti önlemek hakknda 

çkarlan koruma kararlarn ve mevcut düzenlemeleri aşan, devletin bütünlüklü bir politika ile 

soruna acil olarak eğilmesini kaçnlmaz klmaktadr. 

Çünkü Türkiye, bir günde 4-5 kadn cinayetinin yaşandğ, kadn cinayetlerinin cins 

krmna dönüştüğü bir ülke haline gelmiştir. Karin Sucu, Fatma Büyükertaç, Nazliye Sincar ve 

Zerrin Canol adndaki 4 kadn 1 Eylül 2013 tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir. 

Serpil Erfndk, Melek Yalçn, Cemile Torbal ve Nejla Aslan adndaki 4 kadn 18 Aralk 

2013 tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir 

Sibel Kazankaya, Dilek Balsak ve Şadiye Aslan adndaki 3 kadn, 2 Temmuz 2014 

tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir. 

Tablo, devletin kadn cinayetlerini önlemeye dönük yasal düzenlemelerinin yetersiz 

olduğu kadar uygulamalarnn da eksik, özensiz ve sonuca etki etmeyen önlemler olarak kaldğn 
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göstermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ da açklamalar ile kadna dönük şiddetti 

ortadan kaldrmak için samimi bir çaba içerisinde olmadğn göstermektedir.Soru önergeleri 

geçiştiriliyor. Bakanlk kadn cinayetlerini önlemeye ya da azaltmaya dönük ciddi bir irade ortaya 

koyamadğ gibi kadna dönük şiddet hakkndaki verileri dahi ya tutmuyor ya da kamuoyundan 

saklyor. 

Türkiye'de onlarca kadn koruma altnda iken cinayete kurban gitmiştir. Sadece basma 

yansyan haberlere göre 2014 ylnn ilk 6 aynda Mukaddes Tüfekçi, Ümmühan Ylmaz, Gülay 

Gliçlücan, Gönül Çiçek, Mercan Şahan, Elif Akcan, Şeyda Şegül, Yasemin Yalçn ve Tülay E. 

adndaki kadnlar koruma altnda katledilmiştir. Ayn şekilde Hatice Paha, Muhterem Göçmen, 

Nermin Şen adndaki kadnlar da koruma altnda iken cinayete kurban gitmiştir. 

7 Temmuz 2014 tarihinde, silahla vurularak öldürülen Şefka Söylemez hakknda da resmi 

olarak koruma tedbiri bulunuyordu. Bu çerçevede de eşi hakknda uzaklaştrma karar verilmiştir. 

Güya hakknda uzaklaştrma karar olan Yusuf Söylemez, Şefka Söylemez'in kaldğ eve kadar 

gitmiş ve onu devlet korumas altnda katletmiştir. 

Bu örnekler koruma tedbirlerinin göstermelik olduğunu, devletin bu konuda etkin takip ve 

denetim mekanizmalarn işletmediğini gösteriyor. Kadn cinayetleri, devletin, kadnlarn hayatn 

korumaya dönük bir çabas olmadğn kantlyor. 

Koruma altnda iken öldürülen kadnlarn yannda, can güvenliği olmadğ için koruma 

talep eden ancak bu talepleri reddedilen yüzlerce kadn da bulunmaktadr. Gülşah Aktiirk cinayeti 

bu konudaki en çarpc örnektir.  

Kadn cinayetleri şu an en büyük toplumsal sorunlardan biridir. Devletin bu konudaki 

sorumluluğu ise son derece açktr. Devlet bu cinayetlerin önüne geçmek zorundadr. Her 

vatandaşn olduğu gibi her kadnn yaşamn da güvence altna almak devletin kaçnlmaz 

yükümlülüğüdür. 

Şu an yaplmas gereken konuyu acilen TBMM gündemine getirmektir. Bu kapsamda da 

sivil toplum örgütleri, kadn örgütleri ve uzmanlarla yürütülecek tartşma sonucu ülke genelinde 

kadn cinayetlerini önlemeye dönük bir eylem plan oluşturulmaldr. Kadn cinayetlerinin vardğ 
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16) Erol DORA     Mardin   

17) Gülser YILDIRIM    Mardin   

18) Demir ÇELİK     Muş   

19) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

20) İbrahim AYHAN    Şanlurfa   

21) Hasip KAPLAN    Şrnak  

22)  Selma IRMAK    Şrnak   

23) Faysal SARIYILDIZ    Şrnak  

24)  Özdal ÜÇER     Van   

25) Nazmi GÜR     Van   

26) Leyla ZANA     Diyarbakr   

27) Aysel TUĞLUK    Van   

28) Kemal AKTAŞ    Van   

29) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

30) Emine AYNA     Diyarbakr 

Gerekçe:  

Şu an kadn cinayetlerinin vardğ boyut, kadna dönük şiddeti önlemek hakknda 

çkarlan koruma kararlarn ve mevcut düzenlemeleri aşan, devletin bütünlüklü bir politika ile 

soruna acil olarak eğilmesini kaçnlmaz klmaktadr. 

Çünkü Türkiye, bir günde 4-5 kadn cinayetinin yaşandğ, kadn cinayetlerinin cins 

krmna dönüştüğü bir ülke haline gelmiştir. Karin Sucu, Fatma Büyükertaç, Nazliye Sincar ve 

Zerrin Canol adndaki 4 kadn 1 Eylül 2013 tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir. 

Serpil Erfndk, Melek Yalçn, Cemile Torbal ve Nejla Aslan adndaki 4 kadn 18 Aralk 

2013 tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir 

Sibel Kazankaya, Dilek Balsak ve Şadiye Aslan adndaki 3 kadn, 2 Temmuz 2014 

tarihinde ayn gün cinayete kurban gitmiştir. 

Tablo, devletin kadn cinayetlerini önlemeye dönük yasal düzenlemelerinin yetersiz 

olduğu kadar uygulamalarnn da eksik, özensiz ve sonuca etki etmeyen önlemler olarak kaldğn 
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göstermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ da açklamalar ile kadna dönük şiddetti 

ortadan kaldrmak için samimi bir çaba içerisinde olmadğn göstermektedir.Soru önergeleri 

geçiştiriliyor. Bakanlk kadn cinayetlerini önlemeye ya da azaltmaya dönük ciddi bir irade ortaya 

koyamadğ gibi kadna dönük şiddet hakkndaki verileri dahi ya tutmuyor ya da kamuoyundan 

saklyor. 

Türkiye'de onlarca kadn koruma altnda iken cinayete kurban gitmiştir. Sadece basma 

yansyan haberlere göre 2014 ylnn ilk 6 aynda Mukaddes Tüfekçi, Ümmühan Ylmaz, Gülay 

Gliçlücan, Gönül Çiçek, Mercan Şahan, Elif Akcan, Şeyda Şegül, Yasemin Yalçn ve Tülay E. 

adndaki kadnlar koruma altnda katledilmiştir. Ayn şekilde Hatice Paha, Muhterem Göçmen, 

Nermin Şen adndaki kadnlar da koruma altnda iken cinayete kurban gitmiştir. 

7 Temmuz 2014 tarihinde, silahla vurularak öldürülen Şefka Söylemez hakknda da resmi 

olarak koruma tedbiri bulunuyordu. Bu çerçevede de eşi hakknda uzaklaştrma karar verilmiştir. 

Güya hakknda uzaklaştrma karar olan Yusuf Söylemez, Şefka Söylemez'in kaldğ eve kadar 

gitmiş ve onu devlet korumas altnda katletmiştir. 

Bu örnekler koruma tedbirlerinin göstermelik olduğunu, devletin bu konuda etkin takip ve 

denetim mekanizmalarn işletmediğini gösteriyor. Kadn cinayetleri, devletin, kadnlarn hayatn 

korumaya dönük bir çabas olmadğn kantlyor. 

Koruma altnda iken öldürülen kadnlarn yannda, can güvenliği olmadğ için koruma 

talep eden ancak bu talepleri reddedilen yüzlerce kadn da bulunmaktadr. Gülşah Aktiirk cinayeti 

bu konudaki en çarpc örnektir.  

Kadn cinayetleri şu an en büyük toplumsal sorunlardan biridir. Devletin bu konudaki 

sorumluluğu ise son derece açktr. Devlet bu cinayetlerin önüne geçmek zorundadr. Her 

vatandaşn olduğu gibi her kadnn yaşamn da güvence altna almak devletin kaçnlmaz 

yükümlülüğüdür. 

Şu an yaplmas gereken konuyu acilen TBMM gündemine getirmektir. Bu kapsamda da 

sivil toplum örgütleri, kadn örgütleri ve uzmanlarla yürütülecek tartşma sonucu ülke genelinde 

kadn cinayetlerini önlemeye dönük bir eylem plan oluşturulmaldr. Kadn cinayetlerinin vardğ 
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boyutlar göz önüne alnarak, alnacak tüm önlemlerin belirlenmesi amacyla bir meclis 

araştrmas açlmas elzemdir.  

26. Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde kadn 

politikas oluşturulmas ve kollayc tedbirlerin alnmas için konunun araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/1142): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Ülkemizde her geçen gün bir kadn cinayeti yaşanmaktadr. Yalnzca 2014 ylnn ilk 9 

aynda 207 kadn öldürülmüştür. Bu 207 cinayetin 23'ü geçen ay olan eylül aynda meydana 

gelmiştir. 

2013 ylnda 214 kadn, 2012'de 135 kadn, 2011'de 121 kadn, 2010 ylnda 165 kadn ve 

2009'da ise 105 kadn cinayete kurban gitmiştir. 

Cinayetlerin bölgelere göre dağlmna baktğmzda ise, Marmara bölgesinin birinci, Ege 

ve Akdeniz bölgelerinin ise 2. ve 3. srada yer aldklar görülmektedir. Bu da okuma yazma oran 

en yüksek ilk üç bölgede bu cinayetlerin yaşandğ gerçeğini ortaya koymaktadr. Okumuş olmak 

ile de cinayetlerin önüne geçilememesi, sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne 

sermektedir. 

Şiddete maruz kalan kadnlar hakknda devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz 

önüne alnarak her türlü önlemi almasn öngören "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi", 1 

Ağustos'ta yürürlüğe girmesine ve Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun'a rağmen, uygulamada yaşanan skntlar nedeniyle erkek şiddeti ve kadn cinayetleri 

artarak devam etmektedir. 

Hükümetin bir kadn politikasnn olmadğ gibi kadn cinayetlerinin önlenmesine katkda 

bulunacak, şiddete maruz kalan kadnlar hakknda devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz 

önüne alnarak her türlü önlemi almasn öngören "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi" 

hükümlerini de yerine getirmemektedir. Çkarlan Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun'a rağmen gerekli ve yeterli önlemler halen alnamamaktadr. Her geçen 

sene bir önceki seneye göre kadn cinayeti says artmaktadr. 
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Ülkemizin bir kadn politikasnn oluşturulmas, koruyucu ve kollayc tedbirlerin 

alnmas amac ile Anayasamzn 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince 

bir Araştrma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz 

ederiz. 

1) Turgut DİBEK    Krklareli  

2)  Ali Haydar ÖNER    Isparta   

3) İhsan ÖZKES     İstanbul   

4) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Haydar AKAR    Kocaeli   

7) Ramis TOPAL    Amasya   

8) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun  

9)  Ali SARIBAŞ    Çanakkale   

10) Mahmut TANAL    İstanbul   

11) Celal DİNÇER    İstanbul   

12) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

13) Ali DEMİRÇALI    Adana   

14) Hülya GÜVEN    İzmir   

15) Bülent TEZCAN    Aydn   

16) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

17) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

18) Mevlüt DUDU    Hatay   

19) Süleyman ÇELEBİ   İstanbul   

20) Osman KAPTAN    Antalya   

21) Turgay DEVELİ    Adana   

22) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  
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boyutlar göz önüne alnarak, alnacak tüm önlemlerin belirlenmesi amacyla bir meclis 

araştrmas açlmas elzemdir.  

26. Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde kadn 

politikas oluşturulmas ve kollayc tedbirlerin alnmas için konunun araştrlarak 

alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/1142): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Ülkemizde her geçen gün bir kadn cinayeti yaşanmaktadr. Yalnzca 2014 ylnn ilk 9 

aynda 207 kadn öldürülmüştür. Bu 207 cinayetin 23'ü geçen ay olan eylül aynda meydana 

gelmiştir. 

2013 ylnda 214 kadn, 2012'de 135 kadn, 2011'de 121 kadn, 2010 ylnda 165 kadn ve 

2009'da ise 105 kadn cinayete kurban gitmiştir. 

Cinayetlerin bölgelere göre dağlmna baktğmzda ise, Marmara bölgesinin birinci, Ege 

ve Akdeniz bölgelerinin ise 2. ve 3. srada yer aldklar görülmektedir. Bu da okuma yazma oran 

en yüksek ilk üç bölgede bu cinayetlerin yaşandğ gerçeğini ortaya koymaktadr. Okumuş olmak 

ile de cinayetlerin önüne geçilememesi, sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne 

sermektedir. 

Şiddete maruz kalan kadnlar hakknda devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz 

önüne alnarak her türlü önlemi almasn öngören "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi", 1 

Ağustos'ta yürürlüğe girmesine ve Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun'a rağmen, uygulamada yaşanan skntlar nedeniyle erkek şiddeti ve kadn cinayetleri 

artarak devam etmektedir. 

Hükümetin bir kadn politikasnn olmadğ gibi kadn cinayetlerinin önlenmesine katkda 

bulunacak, şiddete maruz kalan kadnlar hakknda devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz 

önüne alnarak her türlü önlemi almasn öngören "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi" 

hükümlerini de yerine getirmemektedir. Çkarlan Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun'a rağmen gerekli ve yeterli önlemler halen alnamamaktadr. Her geçen 

sene bir önceki seneye göre kadn cinayeti says artmaktadr. 

lvii 
 

Ülkemizin bir kadn politikasnn oluşturulmas, koruyucu ve kollayc tedbirlerin 

alnmas amac ile Anayasamzn 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince 

bir Araştrma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz 

ederiz. 

1) Turgut DİBEK    Krklareli  

2)  Ali Haydar ÖNER    Isparta   

3) İhsan ÖZKES     İstanbul   

4) Haluk EYİDOĞAN    İstanbul   

5) Gürkut ACAR    Antalya   

6) Haydar AKAR    Kocaeli   

7) Ramis TOPAL    Amasya   

8) Selahattin KARAAHMETOĞLU  Giresun  

9)  Ali SARIBAŞ    Çanakkale   

10) Mahmut TANAL    İstanbul   

11) Celal DİNÇER    İstanbul   

12) Haluk Ahmet GÜMÜŞ   Balkesir   

13) Ali DEMİRÇALI    Adana   

14) Hülya GÜVEN    İzmir   

15) Bülent TEZCAN    Aydn   

16) Mehmet Şevki KULKULOĞLU  Kayseri   

17) Ahmet İhsan KALKAVAN   Samsun   

18) Mevlüt DUDU    Hatay   

19) Süleyman ÇELEBİ   İstanbul   

20) Osman KAPTAN    Antalya   

21) Turgay DEVELİ    Adana   

22) Ayşe Nedret AKOVA   Balkesir  
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27. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili ve Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n 

kadn cinayetlerinin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1143): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadn katliamna dönüşen kadn cinayetleri başta olmak üzere kadna yönelik her türlü 

cinsel ve fiziksel şiddetin nedenlerinin araştrlarak, bu konuda mevcut hukuksal düzenlemelere 

ve imzalanan uluslararas sözleşmelere işlerlik kazandracak, gerekli mekanizmalarn 

oluşturulmas yönündeki hususlarn tespit edilip bu yönlü tedbir alnmas ve bu konuda 

kamuoyunun ve meclisin bilgilendirilmesi amacyla Anayasann 98. Ve İç Tüzüğün 104. ve 105. 

Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas için gereğini arz ve talep 

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe:  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en temel ve en keskin çelişkilerden biri olduğu 21. 

yüzyl, kapitalist modernitenin erkek egemen zihniyetle eklemlendiği, birbirini karşlkl beslediği 

ve bunun kadna yönelik yapsal şiddet olarak döndüğü bir yüzyl olmuştur. Özellikle 

yaşadğmz coğrafyann cinsiyetçi, baskc, otoriter ve muhafazakâr yönetimlerin iktidar sahas 

haline getirilmesi, kadna yönelik şiddetin bütün türlerini bir arada ve çok yoğun bir şekilde 

yaşanmasna neden olmaktadr. 

Kadnlara yönelik hak ihlalleri konusunda dünya sralamasnda ilk sralarda, kadn hak ve 

özgürlükleri noktasnda ise son sralarda yer alan Türkiye, bu yapsal şiddetin en yoğun 

görüldüğü, kadna yönelik her türlü cinsel ve fiziksel şiddetin dünya ortalamasnn çok üzerinde 

olduğu ve kadnn şiddetten bağmsz düşünülemez hale geldiği bir ülke haline gelmiştir. 

Kadnlarn öldürülmediği tek bir günün bile yaşanmadğ günümüzde, kadn cinayetleri hzla 

artarak bir kadn katliamna, bir cins krmna dönüşmüştür. Resmi rakamlara göre, son on ylda 

kadna yönelik şiddet yüzde bin 400 artmş durumdadr. Günde ortalama beş kadn erkekler 

tarafndan katledilmekte, bir o kadar da ağr yaralanmalara, taciz ve tecavüze maruz kalmaktadr. 

Her yl onlarca kadn devlet korumas altnda olmasna rağmen katledilmektedir. 

lix 
 

Kadnlara yönelik şiddetin çetelesini tutan kadn kurumlanln verilerine göre; 2008 

ylnda 61, 2009’da 105, 2010’da 165, 2011 ’de 121, 2012’de 139, 2013’de 229 ve 2014’ün ilk 

11 aynda 242 kadn katledilmiştir. Yine ayn verilere göre 2010 ylnda en az 207, 2011' de en az 

161, 2012’de 150, 2013’te 167, 2014’ün ilk 11 aynda ise 300’yakn kadn ve kz çocuğu 

tecavüze uğramştr. Yaralanma veya şiddet sonucu sakat kalan, tacize ve hakarete uğrayan 

binlerce kadnn istatistiğini tutmak ise imkânsz hale gelmiştir. 

İnsan dehşete düşüren bu korkunç tablo ve rakamlar sadece adli mercilere ve basma 

intikal etmiş olanlardr. Zira yaşanan gerçek durumun, görünenin çok daha ötesinde olduğu 

bilinen bir gerçektir. Tüm bunlar bize bu ülkede, en temel hak olan kadnlarn yaşam hakknn 

bile korunmadğ, bunun için kapsaml ve etkin politikalar geliştirilmediği gerçeğini bir kez daha 

göstermektedir. 

Son yllarda kadna yönelik şiddeti önleme konusunda, 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunun çkarlmas ve İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmas 

gibi baz iyi niyetli girişimler olmasna rağmen, bunlarn pratiğe dökülmemesi, somut, etkin ve 

çok yönlü bir politika çerçevesinde uygulanmamas, şiddeti önleme konusunda yetersiz kalmştr. 

Erkek egemen sistem toplumun her alannda kök salmş sistematik bir egemenlik biçimi 

olarak; kadnn bedenini, cinselliğini, iradesini denetlemek ve kadnlar üzerinde erkeğin mutlak 

tahakkümünü kurmak için kadnlara karş sistematik bir şekilde yürüttüğü şiddetin, 

uygulanmayan ve sadece kağt üzerinde kalan yasalarla önlenemeyeceği açktr. Dolaysyla 

kadna yönelik şiddeti önlemek konusunda çkarlan koruma kararlarn ve mevcut düzenlemeleri 

aşan, bütünlüklü bir politika ile soruna acil olarak eğilinmesi gerekmektedir. Bu konuda devletin 

sorumluluğu ise son derece açk, önemli ve belirleyicidir. Katliam boyutuna ulaşmş kadn 

cinayetlerinin önüne geçmek ve her vatandaşn olduğu gibi, her kadnn da yaşam hakkn 

güvence altna almak, devletin kaçnlmaz yetki ve sorumluluğundadr. 

Kadn cinayetlerini önlemek için acil olarak yaplmas gereken, bu konuda şimdiye kadar 

gerekli hassasiyeti ve duyarllğ gösteremeyen ve kendi sorumluluğunu gerektiği kadar yerine 

getiremeyen TBMM’nin bu konuyu bir an önce gündemine almasdr. Bu kapsamda kadn 

hareketi, sivil toplum örgütleri ve bu konuda çalşan- ilgili tüm kurumlarla yürütülecek tartşma 

sonucu ülke genelinde kadn cinayetlerini önlemeye dönük bir eylem plan oluşturulmaldr. 
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27. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili ve Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n 

kadn cinayetlerinin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1143): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadn katliamna dönüşen kadn cinayetleri başta olmak üzere kadna yönelik her türlü 

cinsel ve fiziksel şiddetin nedenlerinin araştrlarak, bu konuda mevcut hukuksal düzenlemelere 

ve imzalanan uluslararas sözleşmelere işlerlik kazandracak, gerekli mekanizmalarn 

oluşturulmas yönündeki hususlarn tespit edilip bu yönlü tedbir alnmas ve bu konuda 

kamuoyunun ve meclisin bilgilendirilmesi amacyla Anayasann 98. Ve İç Tüzüğün 104. ve 105. 

Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas için gereğini arz ve talep 

1) Pervin BULDAN  HDP Grup Başkanvekili  Iğdr 

Gerekçe:  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en temel ve en keskin çelişkilerden biri olduğu 21. 

yüzyl, kapitalist modernitenin erkek egemen zihniyetle eklemlendiği, birbirini karşlkl beslediği 

ve bunun kadna yönelik yapsal şiddet olarak döndüğü bir yüzyl olmuştur. Özellikle 

yaşadğmz coğrafyann cinsiyetçi, baskc, otoriter ve muhafazakâr yönetimlerin iktidar sahas 

haline getirilmesi, kadna yönelik şiddetin bütün türlerini bir arada ve çok yoğun bir şekilde 

yaşanmasna neden olmaktadr. 

Kadnlara yönelik hak ihlalleri konusunda dünya sralamasnda ilk sralarda, kadn hak ve 

özgürlükleri noktasnda ise son sralarda yer alan Türkiye, bu yapsal şiddetin en yoğun 

görüldüğü, kadna yönelik her türlü cinsel ve fiziksel şiddetin dünya ortalamasnn çok üzerinde 

olduğu ve kadnn şiddetten bağmsz düşünülemez hale geldiği bir ülke haline gelmiştir. 

Kadnlarn öldürülmediği tek bir günün bile yaşanmadğ günümüzde, kadn cinayetleri hzla 

artarak bir kadn katliamna, bir cins krmna dönüşmüştür. Resmi rakamlara göre, son on ylda 

kadna yönelik şiddet yüzde bin 400 artmş durumdadr. Günde ortalama beş kadn erkekler 

tarafndan katledilmekte, bir o kadar da ağr yaralanmalara, taciz ve tecavüze maruz kalmaktadr. 

Her yl onlarca kadn devlet korumas altnda olmasna rağmen katledilmektedir. 

lix 
 

Kadnlara yönelik şiddetin çetelesini tutan kadn kurumlanln verilerine göre; 2008 

ylnda 61, 2009’da 105, 2010’da 165, 2011 ’de 121, 2012’de 139, 2013’de 229 ve 2014’ün ilk 

11 aynda 242 kadn katledilmiştir. Yine ayn verilere göre 2010 ylnda en az 207, 2011' de en az 

161, 2012’de 150, 2013’te 167, 2014’ün ilk 11 aynda ise 300’yakn kadn ve kz çocuğu 

tecavüze uğramştr. Yaralanma veya şiddet sonucu sakat kalan, tacize ve hakarete uğrayan 

binlerce kadnn istatistiğini tutmak ise imkânsz hale gelmiştir. 

İnsan dehşete düşüren bu korkunç tablo ve rakamlar sadece adli mercilere ve basma 

intikal etmiş olanlardr. Zira yaşanan gerçek durumun, görünenin çok daha ötesinde olduğu 

bilinen bir gerçektir. Tüm bunlar bize bu ülkede, en temel hak olan kadnlarn yaşam hakknn 

bile korunmadğ, bunun için kapsaml ve etkin politikalar geliştirilmediği gerçeğini bir kez daha 

göstermektedir. 

Son yllarda kadna yönelik şiddeti önleme konusunda, 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunun çkarlmas ve İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmas 

gibi baz iyi niyetli girişimler olmasna rağmen, bunlarn pratiğe dökülmemesi, somut, etkin ve 

çok yönlü bir politika çerçevesinde uygulanmamas, şiddeti önleme konusunda yetersiz kalmştr. 

Erkek egemen sistem toplumun her alannda kök salmş sistematik bir egemenlik biçimi 

olarak; kadnn bedenini, cinselliğini, iradesini denetlemek ve kadnlar üzerinde erkeğin mutlak 

tahakkümünü kurmak için kadnlara karş sistematik bir şekilde yürüttüğü şiddetin, 

uygulanmayan ve sadece kağt üzerinde kalan yasalarla önlenemeyeceği açktr. Dolaysyla 

kadna yönelik şiddeti önlemek konusunda çkarlan koruma kararlarn ve mevcut düzenlemeleri 

aşan, bütünlüklü bir politika ile soruna acil olarak eğilinmesi gerekmektedir. Bu konuda devletin 

sorumluluğu ise son derece açk, önemli ve belirleyicidir. Katliam boyutuna ulaşmş kadn 

cinayetlerinin önüne geçmek ve her vatandaşn olduğu gibi, her kadnn da yaşam hakkn 

güvence altna almak, devletin kaçnlmaz yetki ve sorumluluğundadr. 

Kadn cinayetlerini önlemek için acil olarak yaplmas gereken, bu konuda şimdiye kadar 

gerekli hassasiyeti ve duyarllğ gösteremeyen ve kendi sorumluluğunu gerektiği kadar yerine 

getiremeyen TBMM’nin bu konuyu bir an önce gündemine almasdr. Bu kapsamda kadn 

hareketi, sivil toplum örgütleri ve bu konuda çalşan- ilgili tüm kurumlarla yürütülecek tartşma 

sonucu ülke genelinde kadn cinayetlerini önlemeye dönük bir eylem plan oluşturulmaldr. 
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Kadn cinayetlerinin vardğ boyutlar göz önünde bulundurularak alnacak tüm önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanmas amacyla bir meclis araştrmas açlmas elzemdir.  

28. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK ve 20 Milletvekilinin, kadnlarn maruz 

kaldğ şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1144): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadnlarmzn maruz kaldğ şiddet ülkemizin en ac ve kalc hale gelmiş sorunlarndan 

birisini oluşturmaktadr. Her yl yüzlerce kadnmz kör bir şiddetin kurban olmakta ve canlarn 

kaybetmektedir. Canlarna kylan kadnlarmzn yan sra resmi makamlara da yansyan on 

binlerce şiddet olay vuku bulmaktadr. 

Bu şiddetin önüne geçilebilmesi amacyla kanunlar çkarlmş, uluslararas sözleşmeler 

imzalanmş olsa da toplumsal zihniyet kalplar ve uygulamadaki hatalar nedeniyle şiddetle 

mücadele konusunda ilerleme sağlanamamş, kadnlarmzn maruz kaldklar şiddet etkisini 

artrarak devam etmiştir. Kadnlarmza yönelik şiddetin ve kadn cinayetlerinin sonlandrlmas 

için kararl bir mücadele stratejisine ve toplumsal zihniyet kalplarn kracak kararl bir irade 

sergilenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle ülkemizde yaşayan kadnlara yönelik şiddet ve kadn cinayetleri ile ilgili 

sorunlarn ve alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasann 98 inci İç Tüzüğün 

104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 19.11.2014 

1) Sedef KÜÇÜK    İstanbul 

2) Veli AĞBABA    Malatya   

3) Özgür ÖZEL     Manisa   

4) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

5) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

6) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

7) Emre KÖPRÜLÜ    Tekirdağ   

8) Ercan CENGİZ    İstanbul   

9) Turhan TAYAN    Bursa   

10) Mehmet HABERAL    Zonguldak   

lxi 
 

11) Osman Taney KORUTÜRK   İstanbul   

12) Osman Oktay EKŞİ    İstanbul   

13) Turgay DEVELİ    Adana   

14) Haydar AKAR    Kocaeli   

15) Sena KALELİ     Bursa   

16) Binnaz TOPRAK    İstanbul   

17) Gürkut ACAR    Antalya   

18) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

19) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

20) Sinan Aydn AYGÜN   Ankara   

21) Aydn Ağan AYAYDIN   İstanbul 

Gerekçe:  

Ülkemiz ''Kadnlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" (İstanbul Sözleşmesi) ve "BM Kadnlara Karş 

Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Uluslararas Sözleşmesini imzalamş, 6284 sayl "Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu" Meclisimizden geçirmiştir. Söz 

konusu sözleşmelerle taraf Devletler "kadnlar karş her türlü şiddetten korumak, aile içi şiddeti 

önlemek, kovuşturmak ve tadan kaldrmakla" yükümlü klnmştr. Ancak uluslararas 

sözleşmelerin anlan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve 6284 sayl kanunun 

uygulanmasnda yaşanan aksaklklar nedeniyle kadnlarmza yeterli bir güvenlik şemsiyesi 

sağlanamamş ve kadnlarmzn şiddet görmesinin, canlarna kylmasnn önüne geçilememiştir. 

Cinayetlere kurban verdiğimiz kadnlar ve şiddet mağduru kadnlar genellikle aile içi 

şiddetin kurban olmaktadr. Aile içi şiddet nedeniyle bireysel ve toplumsal bozukluklar ortaya 

çkabilmekte, bir şiddet sarmal doğmasna neden olmakta, gelecek kuşaklarn da şiddete eğilimli 

olmas sonucu doğurmakta ve toplumsal bir tehdit halini almaktadr. Bu açdan kadnlarmzn 

maruz kaldğ şiddet ile mücadelenin taviz vermeden sürdürülmesi gereği vardr. Ancak kimi 

kamu görevlilerinin bu mücadele konusunda yeterince kararllk göstermedikleri, şiddeti aile içi 

bir mesele olarak algladklar gözlenmektedir. Diğer yandan kimi kamu görevlileri kadna şiddet 

konusunda en önemli etkenlerden biri olan geleneksel- toplumsal zihniyet kalplar ile mücadele 

konusunda isteksiz davranmaktadr. Oysa diğer ülke uygulamalar kadna yönelik şiddetin 
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Kadn cinayetlerinin vardğ boyutlar göz önünde bulundurularak alnacak tüm önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanmas amacyla bir meclis araştrmas açlmas elzemdir.  

28. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK ve 20 Milletvekilinin, kadnlarn maruz 

kaldğ şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1144): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadnlarmzn maruz kaldğ şiddet ülkemizin en ac ve kalc hale gelmiş sorunlarndan 

birisini oluşturmaktadr. Her yl yüzlerce kadnmz kör bir şiddetin kurban olmakta ve canlarn 

kaybetmektedir. Canlarna kylan kadnlarmzn yan sra resmi makamlara da yansyan on 

binlerce şiddet olay vuku bulmaktadr. 

Bu şiddetin önüne geçilebilmesi amacyla kanunlar çkarlmş, uluslararas sözleşmeler 

imzalanmş olsa da toplumsal zihniyet kalplar ve uygulamadaki hatalar nedeniyle şiddetle 

mücadele konusunda ilerleme sağlanamamş, kadnlarmzn maruz kaldklar şiddet etkisini 

artrarak devam etmiştir. Kadnlarmza yönelik şiddetin ve kadn cinayetlerinin sonlandrlmas 

için kararl bir mücadele stratejisine ve toplumsal zihniyet kalplarn kracak kararl bir irade 

sergilenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle ülkemizde yaşayan kadnlara yönelik şiddet ve kadn cinayetleri ile ilgili 

sorunlarn ve alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasann 98 inci İç Tüzüğün 

104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 19.11.2014 

1) Sedef KÜÇÜK    İstanbul 

2) Veli AĞBABA    Malatya   

3) Özgür ÖZEL     Manisa   

4) Kadir Gökmen ÖĞÜT   İstanbul   

5) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

6) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

7) Emre KÖPRÜLÜ    Tekirdağ   

8) Ercan CENGİZ    İstanbul   

9) Turhan TAYAN    Bursa   

10) Mehmet HABERAL    Zonguldak   
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11) Osman Taney KORUTÜRK   İstanbul   

12) Osman Oktay EKŞİ    İstanbul   

13) Turgay DEVELİ    Adana   

14) Haydar AKAR    Kocaeli   

15) Sena KALELİ     Bursa   

16) Binnaz TOPRAK    İstanbul   

17) Gürkut ACAR    Antalya   

18) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

19) Ali Haydar ÖNER    Isparta   

20) Sinan Aydn AYGÜN   Ankara   

21) Aydn Ağan AYAYDIN   İstanbul 

Gerekçe:  

Ülkemiz ''Kadnlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" (İstanbul Sözleşmesi) ve "BM Kadnlara Karş 

Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Uluslararas Sözleşmesini imzalamş, 6284 sayl "Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu" Meclisimizden geçirmiştir. Söz 

konusu sözleşmelerle taraf Devletler "kadnlar karş her türlü şiddetten korumak, aile içi şiddeti 

önlemek, kovuşturmak ve tadan kaldrmakla" yükümlü klnmştr. Ancak uluslararas 

sözleşmelerin anlan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve 6284 sayl kanunun 

uygulanmasnda yaşanan aksaklklar nedeniyle kadnlarmza yeterli bir güvenlik şemsiyesi 

sağlanamamş ve kadnlarmzn şiddet görmesinin, canlarna kylmasnn önüne geçilememiştir. 

Cinayetlere kurban verdiğimiz kadnlar ve şiddet mağduru kadnlar genellikle aile içi 

şiddetin kurban olmaktadr. Aile içi şiddet nedeniyle bireysel ve toplumsal bozukluklar ortaya 

çkabilmekte, bir şiddet sarmal doğmasna neden olmakta, gelecek kuşaklarn da şiddete eğilimli 

olmas sonucu doğurmakta ve toplumsal bir tehdit halini almaktadr. Bu açdan kadnlarmzn 

maruz kaldğ şiddet ile mücadelenin taviz vermeden sürdürülmesi gereği vardr. Ancak kimi 

kamu görevlilerinin bu mücadele konusunda yeterince kararllk göstermedikleri, şiddeti aile içi 

bir mesele olarak algladklar gözlenmektedir. Diğer yandan kimi kamu görevlileri kadna şiddet 

konusunda en önemli etkenlerden biri olan geleneksel- toplumsal zihniyet kalplar ile mücadele 

konusunda isteksiz davranmaktadr. Oysa diğer ülke uygulamalar kadna yönelik şiddetin 
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önlenmesi konusunda en önemli mücadelenin toplumsal zihniyet kalplarna karş olan mücadele 

olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim altnda imzamz olan uluslararas sözleşmeler imzac 

devletleri cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalplar ile mücadele etmeye zorunlu klmaktadr. 

Kadnlarn ikinci snf olduğu ve erkeklerle eşit olmadğna yönelik çarpk toplumsal alg 

kadnlarmzn maruz kaldklar şiddetin en temel belirleyicisidir. Bu çarpk alg ile mücadele 

edilmeden kadna yönelik şiddetin engellenmesi mümkün görünmemektedir. Bu konuda asl 

önlem almas ve kanunla belirlenmiş hükümlerin uygulanmas kamunun görevidir. Ancak Kamu 

otoriteleri tarafndan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramnn yeterince vurgulanmamakta ve şiddet 

ile mücadele konusunda yeterince aktif olunmamaktadr. 

Yukarda belirtilen gerekçelerle, kadnlara yönelik şiddetin ve kadn cinayetlerinin 

araştrlmas ve alnacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacyla bir Meclis Araştrmas 

açlmasnn yerinde olacağ düşüncesindeyiz.  

29. İstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK ve 23 Milletvekilinin, kadn cinayetlerinin 

ve kadna yönelik şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1145): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadn cinayetlerinin ve kadna karş şiddetin sonlandrlmas konusunda Anayasann 98., 

İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 

Sayglarmzla,  

1) Binnaz TOPRAK    İstanbul  

2) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

3) Vahap SEÇER    Mersin   

4) Engin ÖZKOÇ    Sakarya   

5) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

6) Adnan KESKİN    Denizli   

7) Musa ÇAM     İzmir   

8) Aytuğ ATICI     Mersin   

9) Özgür ÖZEL     Manisa   
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10) Nurettin DEMİR    Muğla   

11) Haydar AKAR    Kocaeli   

12) Atilla KART     Konya  

13)  Sena KALELİ    Bursa   

14) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

15) Gürkut ACAR    Antalya  

16)  Ali Haydar ÖNER    Isparta   

17) Mahmut TANAL    İstanbul   

18) Celal DİNÇER    İstanbul   

19) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

20) Ahmet TOPTAŞ    Afyonkarahisar   

21) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

22) Rza Mahmut TÜRMEN   İzmir   

23) Osman Taney KORUTÜRK   İstanbul   

24) Müslim SARI     İstanbul 

Gerekçe: 

Kadn cinayetleri ve kadna karş şiddet son yllarda Türkiye’nin en önemli sorunlarndan 

biri haline gelmiştir. Bu sorunla mücadele etmek için çeşitli kanun ve yönetmelikler yürürlüğe 

girmiş olsa da geldiğimiz nokta bu sorunun bütün şiddetiyle devam ettiğini göstermektedir. 

Bunun en temel nedeni bu sorunun sadece kanunlarla çözülebileceğine inanan kadn özne olarak 

değil ailenin bir üyesi olarak kabul eden erkek egemen zihniyettir. 

Bu erkek egemen zihniyetin sonucu olarak 2014 ylnn ilk on aynda 255 kadn 

öldürüldü, geçtiğimiz Ekim aynda öldürülen kadn says 29’tur. Yine bu yln ilk yedi aynda 7 

bin kadn şiddet gördüğü için devlete sğnd. Nitekim Türkiye’de bu durum bir anda ortaya 

çkmş değildir. 

Son 7 ylda kadn cinayetlerinde % 1400 artş olduğu, ALO 183 hattna Ocak 2011 ile 

Haziran 2014 arasnda 94 bin 86 çağr yapldğ, İstanbul gibi Türkiye nüfusunun beşte birini 

barndran bir şehirde boşanma oranlarnn %85’inin şiddet gerekçesiyle olduğu, kadn örgütleri 

ve konunun uzmanlar tarafndan uzun zamandr dile getirilmektedir. Bu veriler sadece kayt 
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önlenmesi konusunda en önemli mücadelenin toplumsal zihniyet kalplarna karş olan mücadele 

olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim altnda imzamz olan uluslararas sözleşmeler imzac 

devletleri cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalplar ile mücadele etmeye zorunlu klmaktadr. 

Kadnlarn ikinci snf olduğu ve erkeklerle eşit olmadğna yönelik çarpk toplumsal alg 

kadnlarmzn maruz kaldklar şiddetin en temel belirleyicisidir. Bu çarpk alg ile mücadele 

edilmeden kadna yönelik şiddetin engellenmesi mümkün görünmemektedir. Bu konuda asl 

önlem almas ve kanunla belirlenmiş hükümlerin uygulanmas kamunun görevidir. Ancak Kamu 

otoriteleri tarafndan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramnn yeterince vurgulanmamakta ve şiddet 

ile mücadele konusunda yeterince aktif olunmamaktadr. 

Yukarda belirtilen gerekçelerle, kadnlara yönelik şiddetin ve kadn cinayetlerinin 

araştrlmas ve alnacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacyla bir Meclis Araştrmas 

açlmasnn yerinde olacağ düşüncesindeyiz.  

29. İstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK ve 23 Milletvekilinin, kadn cinayetlerinin 

ve kadna yönelik şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/1145): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadn cinayetlerinin ve kadna karş şiddetin sonlandrlmas konusunda Anayasann 98., 

İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 

Sayglarmzla,  

1) Binnaz TOPRAK    İstanbul  

2) Ali SERİNDAĞ    Gaziantep   

3) Vahap SEÇER    Mersin   

4) Engin ÖZKOÇ    Sakarya   

5) Mehmet Hilal KAPLAN   Kocaeli   

6) Adnan KESKİN    Denizli   

7) Musa ÇAM     İzmir   

8) Aytuğ ATICI     Mersin   

9) Özgür ÖZEL     Manisa   
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10) Nurettin DEMİR    Muğla   

11) Haydar AKAR    Kocaeli   

12) Atilla KART     Konya  

13)  Sena KALELİ    Bursa   

14) Sedef KÜÇÜK    İstanbul   

15) Gürkut ACAR    Antalya  

16)  Ali Haydar ÖNER    Isparta   

17) Mahmut TANAL    İstanbul   

18) Celal DİNÇER    İstanbul   

19) Ömer Süha ALDAN    Muğla   

20) Ahmet TOPTAŞ    Afyonkarahisar   

21) Ali ÖZGÜNDÜZ    İstanbul   

22) Rza Mahmut TÜRMEN   İzmir   

23) Osman Taney KORUTÜRK   İstanbul   

24) Müslim SARI     İstanbul 

Gerekçe: 

Kadn cinayetleri ve kadna karş şiddet son yllarda Türkiye’nin en önemli sorunlarndan 

biri haline gelmiştir. Bu sorunla mücadele etmek için çeşitli kanun ve yönetmelikler yürürlüğe 

girmiş olsa da geldiğimiz nokta bu sorunun bütün şiddetiyle devam ettiğini göstermektedir. 

Bunun en temel nedeni bu sorunun sadece kanunlarla çözülebileceğine inanan kadn özne olarak 

değil ailenin bir üyesi olarak kabul eden erkek egemen zihniyettir. 

Bu erkek egemen zihniyetin sonucu olarak 2014 ylnn ilk on aynda 255 kadn 

öldürüldü, geçtiğimiz Ekim aynda öldürülen kadn says 29’tur. Yine bu yln ilk yedi aynda 7 

bin kadn şiddet gördüğü için devlete sğnd. Nitekim Türkiye’de bu durum bir anda ortaya 

çkmş değildir. 

Son 7 ylda kadn cinayetlerinde % 1400 artş olduğu, ALO 183 hattna Ocak 2011 ile 

Haziran 2014 arasnda 94 bin 86 çağr yapldğ, İstanbul gibi Türkiye nüfusunun beşte birini 

barndran bir şehirde boşanma oranlarnn %85’inin şiddet gerekçesiyle olduğu, kadn örgütleri 

ve konunun uzmanlar tarafndan uzun zamandr dile getirilmektedir. Bu veriler sadece kayt 
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altna alnabilenler bunun yan sra toplumsal basklar nedeniyle uğradğ şiddeti dile getiremeyen 

kadnlar ve intihar etmeye zorlanan kadnlar da bu listeye eklediğimizde sorunun boyutlar daha 

da dehşet verici hale gelmektedir. 

2011 ylnda imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve 2012 ylnda yürürlüğe giren Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddeti Önlenmesi kanunu kadnn korunmasna dair önemli 

kazanmlar getirmiş olsa da uygulamalardaki eksiklikler bu kazanndan gölgede brakmştr. 

Kolluk kuvvetlerinin eşleri barştrmaya çalşmas, mahkemelerin erkeğin lehine bir takm 

sebeplerle ceza indirimine gitmesi, soruşturmalarn eksik yürütülmesi, sğnma evi açmayan 

belediyelerin takip edilmemesi, kadn koruma talep etmesine rağmen koruma verilmemesi... vb 

eksikliklere skça rastlanmaktadr. Yürütme ve yasama erkinde görev alanlarn nasl bu sorunu 

ele aldğ uygulayclarn da görevlerini nasl ifa ettikleri ‘kadna’ nasl baktklaryla alakaldr. 

Kadn isminin yalnz olduğu bir bakanlğa, komisyona ve kanuna tahammül edemeyen yürütme 

ve yasama ile kadna yönelik şiddet vakasnda barştrmaya öncelik veren zihniyet ayn 

toplumsallğn parçalardr. 

Kadn cinayetlerini ve kadna yönelik şiddetin sonlandrlmas için kadnn ikinci konuma 

iten toplumsal dayanaklarn sorgulanacağ, sonuçlar doğrultusunda yapsal dönüşümler için 

politikalarn üretileceği ve bunu bütün kadn örgütlerinin katlmyla gerçekleştirileceği bir 

Meclis Araştrma Komisyonu kurulmasn arz ederiz.  

30. İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 28 Milletvekilinin, kadna yönelik 

sistematik şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1146): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddetin sistematik olarak devam etmesine yol açan var olan yasalarn 

uygulanmamas ya da yasal boşluklarn sonucunda meydana gelen cezaszlk mekanizmas, 

mağdurlarn adalet talebinin yerine getirilmemesine yol açarken bir yandan da kadna yönelik 

şiddetin devam ettirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Eril zihniyet böylece devam 

edebileceği bir hukuk sistemi üzerinden kendini yeniden üretmektedir. Bu nedenle kadna yönelik 

şiddette cezaszlk olgusunun Türkiye’deki vakalar üzerinden irdelenmesi, cezaszlğ engellemek 

adna İstanbul Sözleşmesinin koyduğu ilkelere göre yaplmas gereken yasal reformlarn 
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belirlenmesi amacyla Anayasann 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince 

Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

1) Sebahat TUNCEL    İstanbul  

2) İdris BALUKEN    Bingöl   

3) Pervin BULDAN    Iğdr   

4) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

5) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

6) Murat BOZLAK    Adana   

7) Halil AKSOY     Ağr   

8) Ayla AKAT ATA    Batman   

9) Bengi YILDIZ    Batman   

10) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Abdullah Levent TÜZEL   İstanbul   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Gülser YILDIRIM    Mardin   

19) Demir ÇELİK     Muş  

20)  İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) İbrahim AYHAN    Şanlurfa   

22) Hasip KAPLAN    Şrnak   

23) Selma IRMAK    Şrnak   

24) Faysal SARIYILDIZ    Şrnak   

25) Özdal ÜÇER     Van   

26) Nazmi GÜR     Van   

27) Leyla ZANA     Diyarbakr   

28) Aysel TUĞLUK    Van   

29) Kemal AKTAŞ    Van    
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altna alnabilenler bunun yan sra toplumsal basklar nedeniyle uğradğ şiddeti dile getiremeyen 

kadnlar ve intihar etmeye zorlanan kadnlar da bu listeye eklediğimizde sorunun boyutlar daha 

da dehşet verici hale gelmektedir. 

2011 ylnda imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve 2012 ylnda yürürlüğe giren Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddeti Önlenmesi kanunu kadnn korunmasna dair önemli 

kazanmlar getirmiş olsa da uygulamalardaki eksiklikler bu kazanndan gölgede brakmştr. 

Kolluk kuvvetlerinin eşleri barştrmaya çalşmas, mahkemelerin erkeğin lehine bir takm 

sebeplerle ceza indirimine gitmesi, soruşturmalarn eksik yürütülmesi, sğnma evi açmayan 

belediyelerin takip edilmemesi, kadn koruma talep etmesine rağmen koruma verilmemesi... vb 

eksikliklere skça rastlanmaktadr. Yürütme ve yasama erkinde görev alanlarn nasl bu sorunu 

ele aldğ uygulayclarn da görevlerini nasl ifa ettikleri ‘kadna’ nasl baktklaryla alakaldr. 

Kadn isminin yalnz olduğu bir bakanlğa, komisyona ve kanuna tahammül edemeyen yürütme 

ve yasama ile kadna yönelik şiddet vakasnda barştrmaya öncelik veren zihniyet ayn 

toplumsallğn parçalardr. 

Kadn cinayetlerini ve kadna yönelik şiddetin sonlandrlmas için kadnn ikinci konuma 

iten toplumsal dayanaklarn sorgulanacağ, sonuçlar doğrultusunda yapsal dönüşümler için 

politikalarn üretileceği ve bunu bütün kadn örgütlerinin katlmyla gerçekleştirileceği bir 

Meclis Araştrma Komisyonu kurulmasn arz ederiz.  

30. İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 28 Milletvekilinin, kadna yönelik 

sistematik şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1146): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Kadna yönelik şiddetin sistematik olarak devam etmesine yol açan var olan yasalarn 

uygulanmamas ya da yasal boşluklarn sonucunda meydana gelen cezaszlk mekanizmas, 

mağdurlarn adalet talebinin yerine getirilmemesine yol açarken bir yandan da kadna yönelik 

şiddetin devam ettirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Eril zihniyet böylece devam 

edebileceği bir hukuk sistemi üzerinden kendini yeniden üretmektedir. Bu nedenle kadna yönelik 

şiddette cezaszlk olgusunun Türkiye’deki vakalar üzerinden irdelenmesi, cezaszlğ engellemek 

adna İstanbul Sözleşmesinin koyduğu ilkelere göre yaplmas gereken yasal reformlarn 
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belirlenmesi amacyla Anayasann 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince 

Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

1) Sebahat TUNCEL    İstanbul  

2) İdris BALUKEN    Bingöl   

3) Pervin BULDAN    Iğdr   

4) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   

5) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

6) Murat BOZLAK    Adana   

7) Halil AKSOY     Ağr   

8) Ayla AKAT ATA    Batman   

9) Bengi YILDIZ    Batman   

10) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

11) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr   

12) Altan TAN     Diyarbakr   

13) Adil ZOZANİ     Hakkâri   

14) Esat CANAN     Hakkâri   

15) Abdullah Levent TÜZEL   İstanbul   

16) Mülkiye BİRTANE    Kars   

17) Erol DORA     Mardin   

18) Gülser YILDIRIM    Mardin   

19) Demir ÇELİK     Muş  

20)  İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

21) İbrahim AYHAN    Şanlurfa   

22) Hasip KAPLAN    Şrnak   

23) Selma IRMAK    Şrnak   

24) Faysal SARIYILDIZ    Şrnak   

25) Özdal ÜÇER     Van   

26) Nazmi GÜR     Van   

27) Leyla ZANA     Diyarbakr   

28) Aysel TUĞLUK    Van   

29) Kemal AKTAŞ    Van    
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Gerekçe Özeti:  

25 Kasm Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle gündemleşen kadna 

yönelik şiddetle mücadele de Türkiye’nin oldukça geride kaldğ tespit edilebilir. Birleşmiş 

Milletler Kadnlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde çok net olarak tanmlanan cinsel 

şiddet tanm en son yürürlüğe giren ve Türkiye’nin de imzacs olduğu İstanbul Sözleşmesi’nde 

devletin de sorumluluklarn ve görevlerini anlatan bir şekilde ele alnmştr. Cinsel şiddet ve 

saldrnn en korkunç boyutu elbette ki kadn cinayetleri. Baz yasalarda reformlar yaplmas 

rağmen kadnlar öldürülmekte ve cinsel şiddete maruz kalmaktadr. Sorunun temelinde yasalar 

değişse de asl bu sistematik katliama sebep olan kökleşmiş eril zihniyetinde bulunuyor. 

Dolaysyla topyekûn eril zihniyete karş bir zihniyet dönüştürme mücadelesi yürütülmediği üzere 

yasal değişiklikler ne yazk ki yetersiz kalmaktadr. 

Uluslararas hukuki metinlere, mahkeme kararlarna, içtihatlarna baktğmzda cinsel 

şiddetle mücadelede önemli araçlar sunmakta. AB İnsan Haklar Sözleşmesi yan sra, cinsel 

şiddeti tanyan ve Türkiye’yi mahkûm eden Opuz ve Şükran Aydn AİHM kararlar, İstanbul 

Sözleşmesi, CEDAW (Kadna Karş Her Türlü Ayrmclğn Yok Edilmesi Sözleşmesi) bu 

metinlerin en öne çkanlar. Benzer şekilde iç hukukta TCK’da cinsel saldrya dair düzenlemeyi 

içeren 102. Madde, 103. Madde ve 104. Madde, şiddetin önlenmesine dair yasa yürürlükte 

bulunmakta. Ancak tüm bu düzenlemelere ve ceza mekanizmalarna rağmen eril zihniyetin yan 

sra sorunun devam etmesinde en önemli etken cezaszlk olarak ortaya çkmaktadr. Uluslararas 

hukukta ve İstanbul Sözleşmesi’nde kadna yönelik şiddetin ve cinsel saldrnn nasl 

araştrlacağ, soruşturmann nasl yürütüleceği ve sonrasndaki onarm mekanizmalar ayrntl 

olarak yazlmştr. Türkiye’de cezaszlk mefhumu savclk soruşturmasndan başlamaktadr. 

Savclk iddianamelerinde, kadnn bir süre geçtikten sonra başvurmasn, kişisel yorum 

bulunduğu, çok net delillerin olmadğ gerekçelerle başvurunun reddine karar verilebilmektedir. 

Oysaki cinsel şiddete maruz kalmş bir kadnn başvuruda bulunmada özgün konumu hiçbir 

şekilde dikkate alnmamaktadr Türk Hukuk Sisteminde. Yine kadna yönelik şiddette cezaszlk 

uygulamalarnn izleyen uzmanlar, soruşturma ve konuşturma süreçlerinde fail odakl soruşturma 

sistemi, şiddete uğramş ve travma yaşayan kadnlarn ifadelerini uzman olmayan erkeklerin 

almas, avukat yardmndan yararlandrmama, beden ve ruh sağlğ raporlarnn alnmamas, 

taraflara uzlaşma önerilmesi gibi pek çok engelin varlğna işaret etmektedir. Mahkeme 
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salonlarnda bu yaklaşm devam ederek, mağdurun özel hayatna girmesi, sürekli faille karş 

karşya getirilmesi geleneksel kalplara dayal beraat kararlarn verilmesi cezaszlğa yol 

açan bir başka sorundur. Cezalandrma ksmnda ise genelde beraat kararnn çkmas, eylemle 

orantl bir cezann verilmemesi, verilen hapis cezasnn çok cüzi bir ksmnn infaz edilmesi gibi 

sorunlar bulunmakta. Yarg süreçlerinde cinsel saldr suçlarna özgü özel bir infaz rejiminin ve 

güvencesinin bulunmamas en büyük program olarak ortaya çkmaktadr. 

Özetle mağdurun ve yaknlarnn korunmamas, yarglanmann uzun sürmesi, mağdurun 

beyanlarna itibar edilmemesi, psikolojik bulgularn delil olarak kabul edilmemesi, 

şekli cezalarn verilmesi kadna yönelik şiddet vakalarnda ortay ackan cezaszlğ içermektedir. 

Dolaysyla cezaszlk mekanizmas mağdurlarn adalet talebinin yerine getirilmemesine yol 

açarken bir yandan da kadna yönelik şiddetin devam ettirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Eril zihniyet böylece devam edebileceği bir hukuk sistemi üzerinden kendini yeniden 

üretmektedir. Bu nedenle kadna yönelik şiddette cezaszlk olgusunun Türkiye’deki vakalar 

üzerinden irdelenmesi, cezaszlğ engellemek adna İstanbul Sözleşmesi’nin koyduğu ilkelere 

göre toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine göre yaplmas gereken yasal reformlarn 

belirlenmesi için bir araştrma komisyonu kurulmasn önermekteyiz.  

31. Diyarbakr Milletvekili Nursel AYDOĞAN ve 27 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1147): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Her geçen gün artarak devam eden ve artk toplumsal yaşamn neredeyse ayrlmaz bir 

parças haline getirilmeye çalşlan kadn katliamlarnn nedenlerinin araştrlarak, kadna yönelik 

her türlü cinsiyet ayrmclğnn ortadan kaldrlp, gerekli mekanizmalarn oluşturulmas 

yönündeki hususlarn tespit edilip bu yönlü tedbir alnmas amacyla Anayasann 98 inci ve İç 

Tüzüğün 104 üncü ve 105 inci Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas için gereğini arz ve talep 

ederiz. 

1) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   
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araştrlacağ, soruşturmann nasl yürütüleceği ve sonrasndaki onarm mekanizmalar ayrntl 

olarak yazlmştr. Türkiye’de cezaszlk mefhumu savclk soruşturmasndan başlamaktadr. 

Savclk iddianamelerinde, kadnn bir süre geçtikten sonra başvurmasn, kişisel yorum 

bulunduğu, çok net delillerin olmadğ gerekçelerle başvurunun reddine karar verilebilmektedir. 

Oysaki cinsel şiddete maruz kalmş bir kadnn başvuruda bulunmada özgün konumu hiçbir 

şekilde dikkate alnmamaktadr Türk Hukuk Sisteminde. Yine kadna yönelik şiddette cezaszlk 

uygulamalarnn izleyen uzmanlar, soruşturma ve konuşturma süreçlerinde fail odakl soruşturma 

sistemi, şiddete uğramş ve travma yaşayan kadnlarn ifadelerini uzman olmayan erkeklerin 

almas, avukat yardmndan yararlandrmama, beden ve ruh sağlğ raporlarnn alnmamas, 

taraflara uzlaşma önerilmesi gibi pek çok engelin varlğna işaret etmektedir. Mahkeme 
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salonlarnda bu yaklaşm devam ederek, mağdurun özel hayatna girmesi, sürekli faille karş 

karşya getirilmesi geleneksel kalplara dayal beraat kararlarn verilmesi cezaszlğa yol 

açan bir başka sorundur. Cezalandrma ksmnda ise genelde beraat kararnn çkmas, eylemle 

orantl bir cezann verilmemesi, verilen hapis cezasnn çok cüzi bir ksmnn infaz edilmesi gibi 

sorunlar bulunmakta. Yarg süreçlerinde cinsel saldr suçlarna özgü özel bir infaz rejiminin ve 

güvencesinin bulunmamas en büyük program olarak ortaya çkmaktadr. 

Özetle mağdurun ve yaknlarnn korunmamas, yarglanmann uzun sürmesi, mağdurun 

beyanlarna itibar edilmemesi, psikolojik bulgularn delil olarak kabul edilmemesi, 

şekli cezalarn verilmesi kadna yönelik şiddet vakalarnda ortay ackan cezaszlğ içermektedir. 

Dolaysyla cezaszlk mekanizmas mağdurlarn adalet talebinin yerine getirilmemesine yol 

açarken bir yandan da kadna yönelik şiddetin devam ettirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Eril zihniyet böylece devam edebileceği bir hukuk sistemi üzerinden kendini yeniden 

üretmektedir. Bu nedenle kadna yönelik şiddette cezaszlk olgusunun Türkiye’deki vakalar 

üzerinden irdelenmesi, cezaszlğ engellemek adna İstanbul Sözleşmesi’nin koyduğu ilkelere 

göre toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine göre yaplmas gereken yasal reformlarn 

belirlenmesi için bir araştrma komisyonu kurulmasn önermekteyiz.  

31. Diyarbakr Milletvekili Nursel AYDOĞAN ve 27 Milletvekilinin, kadna yönelik 

şiddetin önlenmesinin yollarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1147): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Her geçen gün artarak devam eden ve artk toplumsal yaşamn neredeyse ayrlmaz bir 

parças haline getirilmeye çalşlan kadn katliamlarnn nedenlerinin araştrlarak, kadna yönelik 

her türlü cinsiyet ayrmclğnn ortadan kaldrlp, gerekli mekanizmalarn oluşturulmas 

yönündeki hususlarn tespit edilip bu yönlü tedbir alnmas amacyla Anayasann 98 inci ve İç 

Tüzüğün 104 üncü ve 105 inci Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas için gereğini arz ve talep 

ederiz. 

1) Nursel AYDOĞAN    Diyarbakr  

2) Pervin BULDAN    Iğdr   

3) Srr Süreyya ÖNDER   İstanbul   
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4) Ertuğrul KÜRKCÜ    Mersin   

5) İdris BALUKEN    Bingöl   

6) Sebahat TUNCEL    İstanbul   

7) Murat BOZLAK    Adana  

8)  Halil AKSOY    Ağr   

9) Ayla AKAT ATA    Batman   

10) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU  Bitlis   

11) Altan TAN     Diyarbakr   

12) Adil ZOZANİ     Hakkari   

13) Esat CANAN     Hakkari   

14) Abdullah Levent TÜZEL   İstanbul  

15)  Mülkiye BİRTANE    Kars   

16) Erol DORA     Mardin   

17) Gülser YILDIRIM    Mardin   

18) Demir ÇELİK     Muş   

19) İbrahim BİNİCİ    Şanlurfa   

20) İbrahim AYHAN   Şanlurfa 

21) Hasip KAPLAN    Şrnak   

22) Selma IRMAK    Şrnak   

23) Faysal SARIYILDIZ    Şrnak   

24) Özdal ÜÇER     Van   

25) Nazmi GÜR     Van   

26) Leyla ZANA     Diyarbakr   

27) Aysel TUĞLUK    Van 

28) Kemal AKTAŞ    Van 

Gerekçe: 

AKP iktidar 'Yeni Türkiye' şiaryla anti demokratik tüm uygulamalarnn ve güvenlikçi 

politikalarnn üstünü örtmeye çabalarken kadn krmnn vardğ nokta içler acs bir hal almştr. 

Türkiye Kadna yönelik şiddette dünya ülkeleri arasnda ilk sralarda yerini alarak 'Yeni Türkiye' 

sfat ile hzla ilerlemektedir! Kadna yönelik şiddetin, tecavüzün ayn zamanda bir demokratik 
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zihniyet sorunu olduğu medyaya yansyan ve yansmayan haliyle, şiddetin ölüm, tecavüz ve taciz 

biçimiyle ortadadr. AKP iktidar döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğma ayrlan 

merkezi bütçe her yl artmakta ve yine bu durum ile birlikte bakanlğn yetki alan da 

genişlemektedir; ancak buna rağmen kadna yönelik sistemli erkek şiddeti de reform ad altnda 

yaplan düzenlemelere rağmen artş göstermektedir. 

Önceki dönemlerde ad Kadn ve Aileden sorumlu Devlet Bakanlğ olan Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğmn görev ve yetki alannn genişlemesi AKP iktidarnn daha özgürlükçü, 

demokratik bir yapya kavuşmasndan değil aksine kadna aile dşnda birey olarak var olma 

hakk tanmadğndan ve kadna birey olarak yaşam hakk tanmayan muhafazakâr ve otoriter 

erkekliği egemen klan geleneksel aile yapsn güçlendirme politikasndan kaynaklanmaktadr. 

Bu durum somut olarak kendisini, toplumsal yaşam içerisinde iktidar dilinin kadna biçtiği anne 

ve eş olma rollerini birey olarak 'kadn' olma durumundan ayr bir şekilde kullandğ çoğu örnekle 

de ortaya koymuştur 

Yine bu durumla birlikte her geçen gün artan kadn cinayetleri toplumsal yaşamn kadn 

için bir ölüm kuyusuna dönüştüğünü göstermektedir. Kadn Cinayetlerini Durduracağz 

Platformumun verilerine göre; 2008 ylnda 61, 2009'da 105, 2010'da 165, 2011 'de 121, 2012'de 

139, 2013'de 229 ve 2014'tin ilk 10 aynda 255 kadn katledilmiştir. 

Konuyla ilgili Bağmsz Bilgi Ağ BİANETMn verilerine göre 2010 ylnda en az 207, 

201 T de en az 161, 2012'de 150. 2013'te 167, 2014'tin ilk 9 aynda ise 288 kadn ve kz çocuğu 

tecavüze uğrarken sadece 2014 yl Ekim aynda ve basna yansyan hali ile Ekim'de 28 kadn ve 

kz çocuğunu öldürürken, 10 kadna tecavüz etmiş ve 35 kadn ve kz çocuğuna şiddet uygularken 

6 kadn ve kz çocuğuna da cinsel tacizde bulunmuştur. 

Kamuoyunun bildiği üzere 2011 tarihli Kadnlara Yönelik Şiddet ve Aile îçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi İstanbul'da imzalanmş 

ve 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir. Ancak Türkiye bu sözleşmenin ilk 

imzaclarndan olmasna rağmen AKP iktidarnn pratikleri kadna yönelik şiddetin deyim 

yerindeyse meşrulaştrdğn birçok defa göstermiştir. 

Hükümet üyelerinin kimi dönemlerde “kadn erkek eşitliğine inanmadğn" tekrarlamas, “kz 

mdr, kadn mdr bilemem; kzl-erkekli kalman evlerde karşk şeyler oluyor, muhafazakâr bir 
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yaplan düzenlemelere rağmen artş göstermektedir. 

Önceki dönemlerde ad Kadn ve Aileden sorumlu Devlet Bakanlğ olan Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğmn görev ve yetki alannn genişlemesi AKP iktidarnn daha özgürlükçü, 
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parti olarak bunlara müsaade etmeyiz” gibi söylemleri, kürtaj ve sezaryen yasağ ile kadnn 

kendi bireysel iradesi ile karar verebileceği doğurganlğna devlet müdahalesini meşrulaştrmştr.  

Hamile kadnn sokağa çkmasnn terbiyesizlik olduğu televizyon ekranlarndan normal 

bir durummuş gibi milyonlara aktarlrken Kürt kadnlarnn kuma alnmasn Kiirt Sorununun 

çözümü olarak gösteren, örtüsüz kadn satlk ya da kiralk perdesiz eve benzeten, erkekler için 

çok eşliliği savunan, kadn cinayetlerinde kadn suçlu gören belediye yöneticileri ve 

danşmanlaryla kadnn kahkahasn ve iffetini denetlemeye dair söylemler, AKP döneminde 

Kadna yönelik şiddetin her yl nasl ve neden arttğnn da resmi olarak önümüzde durmaktadr. 

Halklarn Demokratik Partisi olarak Kadn cinayetlerinin nedenlerinin araştrlarak 

alnacak tüm önlemlerin belirlenmesi amacyla bir meclis araştrmas açlmasnn bir aciliyet 

teşkil ettiğini belirtmekte fayda görüyoruz.  

32. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan ENÇ ve 27 Milletvekilinin, kadna karş 

şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn değerlendirilmesi, 

eksikliklerin tespit edilmesi için konunun araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1148): 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

Kadna karş şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn 

değerlendirilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve 

önceliklerinin belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrma komisyonu kurularak 

konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz ederiz. 

1) Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ A  Antalya  

2) Mine LÖK BEYAZ    Diyarbakr   

3) Nesrin ULEMA    İzmir   

4) Öznur ÇALIK     Malatya   

5) Sevde BAYAZIT KAÇAR   Kahramanmaraş   

6) Gülşen ORHAN    Van   

7) Salim USLU     Çorum   

8) Ebubekir GİZLİGİDER   Nevşehir   
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9) Yusuf BAŞER    Yozgat   

10) Fuat KARAKUŞ    Kilis  

11)  Zülfü DEMİRBAĞ    Elazğ   

12) Ünal KACIR     İstanbul   

13) Sermin BALIK    Elazğ   

14) Sebahattin KARAKELLE   Erzincan   

15) Hasan KARAL    Rize   

16) Tevfik Ziyaeddin AKBULUT  Tekirdağ   

17) Ahmet Haldun ERTÜRK   İstanbul   

18) İsmet SU     Bursa   

19) Salih FIRAT     Adyaman  

20)  Hüseyin FİLİZ    Çankr   

21) Eşref TAŞ     Bingöl   

22) İsmail GÜNEŞ    Uşak   

23) İsmet UÇMA     İstanbul   

24) Murat GÖKTÜRK    Nevşehir   

25) Suat ÖNAL    Osmaniye   

26) Bayram ÖZÇELİK    Burdur   

27) Ylmaz TUNÇ    Bartn 

28) Fatoş GÜRKAN   Adana 

Gerekçe:  

Birleşmiş Milletler (BM) Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadna 

yönelik şiddet, "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadnlara fiziksel, cinsel, 

psikolojik ac veya strap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayal bir eylem uygulama ya da 

bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfî olarak özgürlükten yoksun brakma" şeklinde 

tanmlanmaktadr. 

Şiddet, dünyann neresinde olursa olsun, insanlarn temel hak ve özgürlüklerini 

kullanmasnda önemli bir engel teşkil eden ağr bir insan hakk ihlalidir. Özellikle kadna karş 

fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak kendini gösterebilen şiddet, tüm gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu olduğu gibi Türkiye'nin de en güncel sorunlarndan biridir. 
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parti olarak bunlara müsaade etmeyiz” gibi söylemleri, kürtaj ve sezaryen yasağ ile kadnn 

kendi bireysel iradesi ile karar verebileceği doğurganlğna devlet müdahalesini meşrulaştrmştr.  

Hamile kadnn sokağa çkmasnn terbiyesizlik olduğu televizyon ekranlarndan normal 

bir durummuş gibi milyonlara aktarlrken Kürt kadnlarnn kuma alnmasn Kiirt Sorununun 

çözümü olarak gösteren, örtüsüz kadn satlk ya da kiralk perdesiz eve benzeten, erkekler için 

çok eşliliği savunan, kadn cinayetlerinde kadn suçlu gören belediye yöneticileri ve 

danşmanlaryla kadnn kahkahasn ve iffetini denetlemeye dair söylemler, AKP döneminde 

Kadna yönelik şiddetin her yl nasl ve neden arttğnn da resmi olarak önümüzde durmaktadr. 

Halklarn Demokratik Partisi olarak Kadn cinayetlerinin nedenlerinin araştrlarak 

alnacak tüm önlemlerin belirlenmesi amacyla bir meclis araştrmas açlmasnn bir aciliyet 

teşkil ettiğini belirtmekte fayda görüyoruz.  

32. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan ENÇ ve 27 Milletvekilinin, kadna karş 

şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn değerlendirilmesi, 

eksikliklerin tespit edilmesi için konunun araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/1148): 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

Kadna karş şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn 

değerlendirilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve 

önceliklerinin belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrma komisyonu kurularak 

konunun tüm boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz ederiz. 

1) Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ A  Antalya  

2) Mine LÖK BEYAZ    Diyarbakr   

3) Nesrin ULEMA    İzmir   

4) Öznur ÇALIK     Malatya   

5) Sevde BAYAZIT KAÇAR   Kahramanmaraş   

6) Gülşen ORHAN    Van   

7) Salim USLU     Çorum   

8) Ebubekir GİZLİGİDER   Nevşehir   
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9) Yusuf BAŞER    Yozgat   

10) Fuat KARAKUŞ    Kilis  

11)  Zülfü DEMİRBAĞ    Elazğ   

12) Ünal KACIR     İstanbul   

13) Sermin BALIK    Elazğ   

14) Sebahattin KARAKELLE   Erzincan   

15) Hasan KARAL    Rize   

16) Tevfik Ziyaeddin AKBULUT  Tekirdağ   

17) Ahmet Haldun ERTÜRK   İstanbul   

18) İsmet SU     Bursa   

19) Salih FIRAT     Adyaman  

20)  Hüseyin FİLİZ    Çankr   

21) Eşref TAŞ     Bingöl   

22) İsmail GÜNEŞ    Uşak   

23) İsmet UÇMA     İstanbul   

24) Murat GÖKTÜRK    Nevşehir   

25) Suat ÖNAL    Osmaniye   

26) Bayram ÖZÇELİK    Burdur   

27) Ylmaz TUNÇ    Bartn 

28) Fatoş GÜRKAN   Adana 

Gerekçe:  

Birleşmiş Milletler (BM) Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadna 

yönelik şiddet, "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadnlara fiziksel, cinsel, 

psikolojik ac veya strap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayal bir eylem uygulama ya da 

bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfî olarak özgürlükten yoksun brakma" şeklinde 

tanmlanmaktadr. 

Şiddet, dünyann neresinde olursa olsun, insanlarn temel hak ve özgürlüklerini 

kullanmasnda önemli bir engel teşkil eden ağr bir insan hakk ihlalidir. Özellikle kadna karş 

fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak kendini gösterebilen şiddet, tüm gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu olduğu gibi Türkiye'nin de en güncel sorunlarndan biridir. 
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Ülkemizde kadnlarn toplumu ileriye götüren sosyal dinamiğin temel kaynağ olduğu 

gerçeğinden hareketle şimdiye dek birçok somut politika ve düzenleme hayata geçirilmiştir. 2005 

ylnda hazrlanan Yeni Türk Ceza Kanunu'nda, kadnn mağdur olduğu birçok suç, topluma karş 

işlenen suçlar kapsamndan çkarlp kişilere karş işlenen suçlar kapsamna alnarak cezalar 

ağrlaştrlmştr. Ayrca, töre cinayetleri faillerinin kanunda öngörülen en ağr ceza olan 

ağrlaştrlmş müebbet hapis cezasyla cezalandrlmas hükmü getirilmiştir. Töre ve namus 

cinayetleri ile kadnlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla 2005 ylnda kurulan Meclis Araştrmas Komisyonunda 

önemli çalşmalara imza atlmştr. Yine buna paralel olarak 2006/17 sayl "Çocuk ve Kadnlara 

Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler" 

konulu Başbakanlk Genelgesi yürürlüğe girmiştir. 

24 Kasm 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan, alannda ilk ve bağlayc olma özelliğine 

sahip "Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi"ni onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Yine, 8 Mart 2012 tarihinde, 6284 sayl "Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" TBMM'de kabul edilmiştir. Bu 

kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan, gerekli uzman personelin görev 

yaptğ, şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna 

yönelik destek ve hizmetlerin verildiği, çalşmalarn 7/24 saat esasna göre yürüten şiddet 

önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur. 2012 ylnda ise "Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele 

Ulusal Eylem Plan (2012-2015)" yürürlüğe girmiştir. "6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nde yer alan tedbirler 

göz önünde bulundurularak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn katk ve katlmlaryla "Kadna 

Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)" hazrlanmştr. 

Bu konuda birçok yasal düzenleme yaplmş ve önlemler alnmş olmasna rağmen, şiddet 

olgusu hâlen toplumun kanayan bir yaras olarak varlğn devam ettirmekte olup kadna yönelik 

şiddetin ve kadn cinayetlerinin azalmas noktasnda hâlâ istenen seviyeye gelinememiş 

olmasnn nedenlerinin araştrlmas ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda, kadna karş şiddetin 

önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn değerlendirilmesi, eksikliklerinin 

tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi 
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amacyla Anayasa’nn 98’inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 

105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrma komisyonu kurularak konunun tüm 

boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz ederiz. 
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Ülkemizde kadnlarn toplumu ileriye götüren sosyal dinamiğin temel kaynağ olduğu 

gerçeğinden hareketle şimdiye dek birçok somut politika ve düzenleme hayata geçirilmiştir. 2005 

ylnda hazrlanan Yeni Türk Ceza Kanunu'nda, kadnn mağdur olduğu birçok suç, topluma karş 

işlenen suçlar kapsamndan çkarlp kişilere karş işlenen suçlar kapsamna alnarak cezalar 

ağrlaştrlmştr. Ayrca, töre cinayetleri faillerinin kanunda öngörülen en ağr ceza olan 

ağrlaştrlmş müebbet hapis cezasyla cezalandrlmas hükmü getirilmiştir. Töre ve namus 

cinayetleri ile kadnlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla 2005 ylnda kurulan Meclis Araştrmas Komisyonunda 

önemli çalşmalara imza atlmştr. Yine buna paralel olarak 2006/17 sayl "Çocuk ve Kadnlara 

Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler" 

konulu Başbakanlk Genelgesi yürürlüğe girmiştir. 

24 Kasm 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan, alannda ilk ve bağlayc olma özelliğine 

sahip "Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi"ni onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Yine, 8 Mart 2012 tarihinde, 6284 sayl "Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" TBMM'de kabul edilmiştir. Bu 

kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan, gerekli uzman personelin görev 

yaptğ, şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna 

yönelik destek ve hizmetlerin verildiği, çalşmalarn 7/24 saat esasna göre yürüten şiddet 

önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur. 2012 ylnda ise "Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele 

Ulusal Eylem Plan (2012-2015)" yürürlüğe girmiştir. "6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nde yer alan tedbirler 

göz önünde bulundurularak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn katk ve katlmlaryla "Kadna 

Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)" hazrlanmştr. 

Bu konuda birçok yasal düzenleme yaplmş ve önlemler alnmş olmasna rağmen, şiddet 

olgusu hâlen toplumun kanayan bir yaras olarak varlğn devam ettirmekte olup kadna yönelik 

şiddetin ve kadn cinayetlerinin azalmas noktasnda hâlâ istenen seviyeye gelinememiş 

olmasnn nedenlerinin araştrlmas ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda, kadna karş şiddetin 

önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarnn değerlendirilmesi, eksikliklerinin 

tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi 
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amacyla Anayasa’nn 98’inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 

105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrma komisyonu kurularak konunun tüm 

boyutlaryla araştrlmasn sayglarmzla arz ederiz. 
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TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu (10 / 124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 

1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 

1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) 

Say: 81531210-130.02-  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin Önergeleri ile (10 / 124, 226, 

320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 

1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) Esas 

Numaral Meclis Araştrmas Komisyonu Anayasa’nn 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 

maddeleri çerçevesinde çalşmalarn tamamlamş bulunmaktadr. 

13.01.2015 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptğ çalşmalar sonucunda 

düzenlediği Rapor ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sayglarmla.  

Alev DEDEGİL 
İstanbul Milletvekili 
Komisyon Başkan 

Ek: Komisyon Raporu
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

24’üncü Yasama Dönemi’nde, Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 

Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna İlişkin 

olarak verilen: 

− Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve 19 Milletvekilinin (10/124) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU ve 38 Milletvekilinin (10/226) Esas Numaral, 

− BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, (10/320) 

Esas Numaral, 

− BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, (10/321) 

Esas Numaral, 

− Hatay Milletvekili Mehmet Ali EDİPOĞLU ve 23 Milletvekilinin (10/336) Esas 

Numaral, 

− Aydn Milletvekili Bülent TEZCAN ve 22 Milletvekilinin (10/601) Esas Numaral, 

− Antalya Milletvekili Gürkut ACAR ve 24 Milletvekilinin (10/637) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 41 Milletvekilinin (10/958) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 21 Milletvekilinin (10/1055) Esas Numaral, 

− Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 26 Milletvekilinin (10/1126) Esas 

Numaral, 

− HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'n (10/1127) 

Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TÜZEL ve 22 Milletvekilinin (10/1128) Esas 

Numaral, 

− Batman Milletvekili Ayla AKAT ve 21 milletvekilinin, kadna (10/1129) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER ve 27 Milletvekilinin (10/1130) Esas Numaral, 

− Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin (10/1131) Esas Numaral, 

− Batman Milletvekili Ayla Akat ATA ve 21 Milletvekilinin (10/1132) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER ve 20 Milletvekilinin (10/1133) Esas Numaral, 

− Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 21 Milletvekilinin (10/1134) Esas Numaral, 
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TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu (10 / 124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 

1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 

1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) 

Say: 81531210-130.02-  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin Önergeleri ile (10 / 124, 226, 

320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 

1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) Esas 

Numaral Meclis Araştrmas Komisyonu Anayasa’nn 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
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Gereğini arz ederim. 

Sayglarmla.  

Alev DEDEGİL 
İstanbul Milletvekili 
Komisyon Başkan 
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

24’üncü Yasama Dönemi’nde, Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 

Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna İlişkin 

olarak verilen: 

− Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve 19 Milletvekilinin (10/124) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU ve 38 Milletvekilinin (10/226) Esas Numaral, 

− BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, (10/320) 

Esas Numaral, 

− BDP Grubu adna Grup Başkanvekili Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n, (10/321) 

Esas Numaral, 

− Hatay Milletvekili Mehmet Ali EDİPOĞLU ve 23 Milletvekilinin (10/336) Esas 

Numaral, 

− Aydn Milletvekili Bülent TEZCAN ve 22 Milletvekilinin (10/601) Esas Numaral, 

− Antalya Milletvekili Gürkut ACAR ve 24 Milletvekilinin (10/637) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN ve 41 Milletvekilinin (10/958) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 21 Milletvekilinin (10/1055) Esas Numaral, 

− Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 26 Milletvekilinin (10/1126) Esas 

Numaral, 

− HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'n (10/1127) 

Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TÜZEL ve 22 Milletvekilinin (10/1128) Esas 

Numaral, 

− Batman Milletvekili Ayla AKAT ve 21 milletvekilinin, kadna (10/1129) Esas Numaral, 

− İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER ve 27 Milletvekilinin (10/1130) Esas Numaral, 

− Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin (10/1131) Esas Numaral, 

− Batman Milletvekili Ayla Akat ATA ve 21 Milletvekilinin (10/1132) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER ve 20 Milletvekilinin (10/1133) Esas Numaral, 

− Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 21 Milletvekilinin (10/1134) Esas Numaral, 
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− Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN ve 24 Milletvekilinin (10/1135) Esas 

Numaral, 

− Balkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA ve 20 Milletvekilinin (10/1136) Esas 

Numaral, 

− Van Milletvekili Nazmi GÜR ve 21 Milletvekilinin (10/1137) Esas Numaral, 

− Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin (10/1138) Esas Numaral, 

− Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 22 Milletvekilinin (10/1139) Esas Numaral, 

− Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve 20 Milletvekilinin (10/1140) Esas Numaral, 

− Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 29 Milletvekilinin (10/1141) Esas Numaral, 

− Krklareli Milletvekili Turgut DİBEK ve 21 Milletvekilinin (10/1142) Esas Numaral, 

− HDP Grubu adna Grup Başkanvekili ve Iğdr Milletvekili Pervin BULDAN'n (10/1143) 

Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK ve 20 Milletvekilinin (10/1144) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK ve 23 Milletvekilinin (10/1145) Esas Numaral, 

− İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 28 Milletvekilinin (10/1146) Esas Numaral, 

− Diyarbakr Milletvekili Nursel AYDOĞAN ve 27 Milletvekilinin (10/1147) Esas 

Numaral, 

− Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan ENÇ ve 27 Milletvekilinin (10/1148) Esas 

Numaral, 

Önergelerinin, 25.11.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafndan kabul 

edilmesiyle “ Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Meclis Araştrmas Komisyonu” kurulmuştur.  

3 
 

13 Ocak 2015 tarihinde çalşmalarna başlayan söz konusu Meclis Araştrmas 

Komisyonunun kurulmasna yönelik önergelerin gerekçeleri incelendiğinde özetle; 

− Ülkemizdeki en önemli toplumsal sorunlardan birinin aile içi ve kadnlara yönelik şiddet 

olduğu, 

− Şiddetin, kadnlarn yalnzca fiziksel ve ruhsal sağlğn etkilemekle kalmayp, hukuki, 

sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellediği, 

− Kadnlara yönelik saldrlarn engellenmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için öncelikle 

şiddetin kaynağnn belirlenmesinin son derece önemli olduğu, 

− Kadna karş şiddetin değişik boyutlaryla günümüzün en ciddi sosyal problemlerinden 

biri olarak ön plana çktğ, 

− Ülkemizde Devletin, bağmsz kadn hareketinin ve sivil toplum örgütlerinin birikim ve 

deneyimlerinden yeterli düzeyde yararlanmamas, sorunlarn çözümü noktasnda bir ilerleme 

sağlanamasna engel olduğu, 

− Kadna yönelik şiddetin en önemli sebebinin, toplumdaki ataerkil yaplanma olduğu, bu 

durumun her alanda olduğu gibi siyasal, sosyal ve ekonomik olarak şiddete sebep olduğu ve 

şiddeti meşrulaştrdğ, 

− Fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet sonucu depresyona giren kadnlarn, ayn 

şiddetle yeniden karşlaşmamak için çözüm olarak intihar düşündükleri veya intihar ad altnda 

öldürüldükleri, 

− Çoğu namus ve töre cinayeti olarak adlandrlan kadn cinayetlerinin, toplumda olağan 

karşlanan bir olgu haline geldiği, 

− Türkiye tarafndan 1985 ylnda onaylanan Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Her Türlü 

Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi’nde bu konuda imzalanan sözleşmelerin, öncelikli olarak, iç 

hukukta dikkate alnmas gerektiği yönünde hüküm bulunmasna rağmen gerektiği ölçüde başar 

sağlanamadğ, 

− Eğitim ve istihdam olanağ bulamayan kadnn, şiddet ve ayrmc uygulamalar karşsnda 

güçsüz kalmas nedeniyle, maruz kaldğ şiddete karş koyamadğ, 

− Ülkemizde kadnlarn yarya yaknnn, Türk Medeni Kanunu’nda yaplan olumlu 

düzenlemelerden, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şidddetin Önlenmesi 

Hakkndaki Kanun’un varlğndan ve Türk Ceza Kanunu’ndaki gelişmelerden habersiz 

olduğundan, her hangi bir nedenle şiddete uğradğnda buna sebep olanlar hakknda, bir yaptrm 
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olmayacağn, karakola gidip şikayetçi olmas halinde barştrlp eve gönderileceğini, ardndan 

tekrar şiddete maruz kalacağn düşündüğü, 

− Korunan mağdurlara ilişkin adres bilgilerine baz kamu kurum ve kuruluşlarnn 

sistemlerinden kolay ulaşlabilmesi nedeniyle mağdur şahslarn zarar görebildikleri, 

− Kadn intiharlar ve kadn cinayetlerinin çoğunun cinsel taciz ve tecavüzlerle doğrudan 

bağlantl olduğu, 

− Kadna yönelik şiddetin, dünyada ve ülkemizde, kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlkl-

yoksul, genç-yaşl, ev kadn-çalşan kadn fark olmakszn kadnlarn büyük çoğunluğunun 

yaşadklar ortak sorun olduğu, 

− Son yllarda kadna yönelik şiddeti önleme konusunda, 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kabul edilerek yürürlüğe konulmas ve 

İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanarak onaylanmas gibi baz iyi niyetli girişimler olmasna 

rağmen, bunlarn uygulamaya dökülememesi, somut, etkin ve çok yönlü bir politika çerçevesinde 

değerlendirilememesi nedeniyle şiddeti önleme konusunda yetersiz kaldğ, 

− Kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki en önemli mücadelenin, toplumsal 

zihniyet kalplarna karş yaplan mücadele olduğu, 

− Kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusunda birçok yasal düzenleme yaplmş ve 

önlemler alnmş olmasna rağmen, şiddet olgusunun toplumun kanayan bir yaras olarak 

varlğn devam ettirmekte olduğu, kadna yönelik şiddetin ve kadn cinayetlerinin azalmas 

konusunda günümüzde istenen seviyeye gelinememiş olmasnn nedenlerinin ciddi olarak 

araştrlmas, 

konularna vurgu yaplmştr. 

5 
 

B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 

Anayasa’nn 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci 

maddeleri gereğince verilmiş olan (10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) esas numaral Meclis araştrmas önergeleri, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin 25.11.2014 tarihli 18’nci Birleşiminde, konularnn ortak olmas nedeni ile 

birleştirilerek görüşülmüştür. Bu görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir 

Meclis Araştrmas Komisyonu kurulmasna karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

bu konudaki 1077 sayl Karar 03.12.2014 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. Söz konusu 

kararda; Meclis Araştrmas Komisyonu’nun 17 üyeden oluşmasna, Komisyon’un çalşma 

süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasna 

ve gerektiğinde çalşmalarn Ankara dşnda da yapabileceği hususlarna yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 13.01.2015 tarihli 41’nc Birleşiminde komisyon üye 

seçimi yaplmştr. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1080 sayl Karar 21.01.2015 

tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. 

Komisyon, Meclis Başkanlğ’nn çağrs üzerine yaplan 13.01.2015 tarihli ilk 

toplantsnda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. Komisyon, 

hazr bulunan üyeler arasndan en yaşl üye sfatyla İstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK’n 

geçici başkanlğnda toplanmştr. Bu toplantya 14 üye katlmş ve yaplan gizli oylama sonucu 

Komisyon Başkanlğna İstanbul Milletvekili Alev DEDEGİL (onbir oy), Başkanvekilliğine 

Kütahya Milletvekili Vural KAVUNCU (on oy), Komisyon Sözcülüğüne Kahramanmaraş 

Milletvekili Sevde BAYAZIT KAÇAR ve Kâtip üyeliğe Ağr Milletvekili Mehmet Kerim 

YILDIZ (onbirer oy) alarak seçilmişlerdir. 

Komisyon’a verilen 3 aylk çalşma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun kapsaml bir 

çalşma gerektirmesi dikkate alnarak bu süre içinde inceleme, araştrma ve rapor yazm sürecinin 

bitmeyeceğinin anlaşlmas üzerine; Komisyon’un 02.04.2015 tarihli toplantsnda bir aylk ek 

süre istenmesine karar verilmiştir. Komisyon, TBMM İçtüzüğünün 105’inci maddesinin 2 inci 

fkras gereğince, 13.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 aylk ek süre istenmesine karar 

vermiştir. Komisyon’un bu Karar doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 02.04.2015 
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tarihli 89’uncu Birleşiminde aldğ 1088 sayl Karar ile Komsiyonun çalşma süresi; 13.04.2015 

tarihinden itibaren 1 ay uzatlmştr. 

Ayrca Parlamentonun, 07.06.2015 tarihinde yaplmas kararlaştrlan Milletvekili Genel 

Seçimleri nedeniyle çalşmalarna 07.04.2015 tarihinden başlamak üzere ara verdiğinden, 

Komisyon, 02.04.2015 tarihli toplantsnda, “Komisyonun tatil ve araverme srasnda çalşmas” 

hususunda TBMM İçtüzüğünün 25’inci maddesi hükmü gereği, Genel Kurul’dan izin istenmesine 

yönelik Karar almştr.  Bu Karar doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 02.04.2015 

tarihli 89’uncu Birleşiminde,  Komsiyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu 

sürede de çalşabilmesi hususunda 1089 sayl Karar alnmştr. 
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C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 

Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapldğ 13.01.2015 

tarihinden itibaren çalşmalarna başlamştr. Komisyon Başkannn önerisi üzerine ilk toplantda 

Komisyon çalşmalar için gerekli olan kararlar alnmştr. 

Komisyon; 1 Numaral Kararla; 

1. Komisyon’un gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt 

komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştrmalar yapmasna, 

2. Komisyon toplantlarnda ve Ankara dş çalşmalarda tam tutanak tutulmasna, 

3. Komisyon’un Genel Kurul çalşma saatlerinde de çalşma yapabilmesi için Meclis İç 

Tüzüğü’nün 35. maddesi uyarnca Başkanlk Divan’ndan izin istenmesine, 

4. Komisyon çalşmalarn kamuoyuna duyurabilmek amacyla İnternet sitesi kurulmasna ve 

e-posta adresi alnmasna, 

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman görevlendirilmesi 

ile ilgili işlemlerin ve yazşmalarn yaplmasnda, davet edilecek kişi ve kurumlarn tespiti 

hususlarnda Komisyon Başkanlğ’nn yetkili klnmasna, 

6. Ankara dşnda yaplacak inceleme ve çalşmalara belirlenecek komisyon uzmanlar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarndan görevlendirilen personelin katlmasna, 

7. Rapor yazmnda Komisyon Başkanlğ’na redaksiyon yetkisi verilmesine, 

8. Ankara’da yaplan Komisyon toplantlarna bilgi vermek üzere çağrlan davetliler ile diğer 

kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanlarn, iaşe bedellerinin karşlanmasna, 

karar verilmiştir.  

D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Çalşma süresi içerisinde 17 toplant yapan Komisyonumuzun çalşmalar srasnda tam 

tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanlarn rapor yazmnda yararlanmas amacyla ilgili 

özel ve kamu kurum/kuruluşlarndan belge ve bilgiler temin edilmiş; bu kapsamda 70 evrak 

Komisyonumuza gelmiş, çalşmalar srasnda bu kişilerle de  158 yazşma yaplmştr. Bu 

toplantlarda kurum, kuruluş, üniversite ve STK’lardan toplam 70 kişi dinlenmiştir.  

Ayrca, Ankara ilinde bulunan aşağda belirtilen kurumlara 06 Şubat ve 25-27 Mart 2015 

tarihlerinde inceleme ziyaretlerinde bulunulmuştur; 

9 
 

− Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Sincan Açk Ceza İnfaz 

Kurumu Ziyareti;  

− Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire 

Başkanlğ İnceleme Ziyareti;  

− T.C. Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune Hastanesi 

Başhekimliği Ziyareti 

− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Ziyareti;  

Alnan Kararlar doğrultusunda çalşmalarn ve rapor yazm süreci devam ettirilen 

Komisyon Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 17 Nisan 2015 tarihinde dağtlmştr.  

Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise; 23 Nisan 

2015 tarihine kadar Komisyon Başkanlğ’na iletmişlerdir.  

Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu Komisyon 

Raporu, 08 Mays 2015 tarihinde TBMM Başkanlğ’na sunulmuştur. 

D.1. Komisyon’da Yaplan Toplantlarn Konusu, Bilgi Alnanlar ile Tutanaklar 

Çalşma takvimi içerisinde TBMM’de 17 toplant yapan Komisyon, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İç Tüzük’ün 105’inci maddesi uyarnca aşağdaki listede isimleri yazl kamu kurum ve 

kuruluşlaryla sivil toplum örgütleri temsilcilerini Komisyona davet ederek araştrma konusu ile 

ilgili bilgi almştr. Söz konusu toplantlarn tutanaklarna, 

(http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=1014) 

internet adresinden ulaşlabilir. 

D.1.1.  13 Ocak 2015 Tarihli Başkanlk Divan Seçimi 

Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye belirlenmiştir.  

D.1.2.  14 Ocak 2015 Tarihli (1.) Toplant 

Komisyon’un çalşma program taslağnn belirlenmesi, çalşma gün ve saatlerimizin 

kararlaştrlmas, Komisyon’da dinlenecek kamu kurumlar, STK’lar, sendikalar, meslek 

örgütleri, üniversiteler ile diğer ilgili kişilerin tespit edilmesi, yurt içi çalşma ziyaretlerinin 

tarihlerinin belirlenmesi, muhtemel yurt dş çalşma ziyareti üzerinde bir değerlendirme ve 
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Komisyon’da görevlendirilecek uzman ve danşmanlarn değerlendirilmesi konular 

görüşülmüştür. 

Komisyon üyeleri, Komisyon toplantlarna dinlenmek üzere davet edilmesi gereken kişi, 

kurum ve kuruluşlar ile Komisyonca inceleme ziyareti yaplmas gereken yerler hakknda 

görüşlerini bildirmişlerdir. 

D.1.3. 21 Ocak 2015 Tarihli (2.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddetin sebepleri ve alnmas gereken önlemler hususunda söz konusu 

Komisyon tarafndan yaplan çalşmalar, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan kadna yönelik şiddetin önlenmesi 

amacyla yürütülen kamu politikasnn; 

− Bütçe boyutu, 

− Kadn sğnma evleri başta olmak üzere istatistiki veriler, 

− Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin çalşmalar,  

− 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

uygulama sonuçlar,  

−  Kadna yönelik şiddetin aile ve toplum üzerine etkileri ve sonuçlar,  

− Kadna yönelik şiddetin sebepleri ve bu alanda alnmas gereken önlemler, 

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Ülker GÜZEL Ankara Milletvekili, KEFEK Üyesi 

Gülser USTAOĞLU Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ  
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, Genel Müdürü 

İdris DENİZ  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,       
 Genel Müdür Yrd. 

Mehmet Mustafa NURUAN Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
Genel Müdür Yrd. 
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D.1.4.  22 Ocak 2015 Tarihli (3.) Toplant: 

− Adalet Bakanlğ açsndan kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla yürütülen kamu 

politikasnn genel çerçevesi ve bütçe boyutu,  

− Cezaevlerinde gördüğü şiddet nedeniyle suç işleyen kadnlar ile kadna şiddet uyguladğ 

için ceza alan erkekler hakknda istatistiki veriler,  

− 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

uygulama sonuçlar ile ilgili analiz, 

− Hukuksal açdan kadna yönelik şiddetin sebepleri ve bu alanda alnmas gereken 

önlemler, 

− Sağlk merkezlerine şiddete maruz kaldğ için başvuran kadnlar ile ilgili yaplan iş ve 

işlemler ile sunulan diğer ilgili hizmetler, 

− Sağlk merkezlerine şiddete maruz kaldğ için başvuran kadnlar ile ilgili istatistiki 

veriler,  

− Sağlk Bakanlğ açsndan kadna yönelik şiddetin sebepleri ve bu alanda alnmas 

gereken önlemler, 

− İçişleri Bakanlğ açsndan kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla yürütülen kamu 

politikasnn genel çerçevesi ve bütçe boyutu,  

− Kadna yönelik şiddet kapsamnda meydana gelen olaylarn nedenleri, kr-kent arasndaki 

farkllklar ve ilgili istatistiki veriler,  

− 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

uygulama sonuçlar ile ilgili analizi, 

− Emniyet hizmetleri kapsamnda kadna yönelik şiddetin önlenmesi açsndan alnmas 

gereken önlemler, 
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− Emniyet hizmetleri kapsamnda kadna yönelik şiddetin önlenmesi açsndan alnmas 

gereken önlemler, 
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 
Gülşah HACIÖMEROĞLU 
ATNUR 

Adalet Bakanlğ Kanunlar Genel Müdürlüğü, 
Tetkik Hakimi 

Mustafa AYDIN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Tetkik Hakimi 

Serap GÖRÜCÜ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Psikolog 

Konçüy GENÇKAYA Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Daire Başkan 

Figen BENEK Adalet Bakanlğ Eğitim Dairesi Başkanlğ  
Tetkik Hakimi 

Esra ALATAŞ Uzman Doktor, Sağlk Bakanlğ 
Türkiye Halk Sağlğ Kurumu, Daire Başkan 

Fatma ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,  Daire Başkan 
Nevin DERMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Psikolog 

Tarkhan ÇETİNER İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, 
4. Snf Emniyet Müdürü 

Özlem YILMAZ İçişleri Bakanlğ Jandarma Genel Komutanlğ,   
Jandarma Personel Binbaş 

D.1.5. 28 Ocak 2015 Tarihli (4.) Toplant: 

− Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonunun kadna yönelik şiddetin sebepleri ve alnmas 

gereken önlemler hususunda yaptğ çalşmalar, 

− Kadna yönelik şiddet olaylar kapsamnda Kamu Denetçiliği Kurumuna yansyan 

şikayetler, bu şikayetler ile ilgili yaplan iş ve işlemeler ile sonuçlar, 

− Diyanet İşleri Başkanlğnn kadna yönelik şiddetin önlenmesine yönelik görüş ve 

yaklaşmlar, bu kapsamda Aile ve Dini Rehberlik Bürolarnn faaliyetleri ile alnmas gereken 

tedbirler, 

− İnsan Haklar Kurumunun kadna yönelik şiddetin önlenmesinde üstelendiği rol, 

yürüttüğü faaliyetler ile kadna yönelik şiddetin önlenmesi kapsamnda alnmas gereken 

önlemler,
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

İlknur İNCEÖZ Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu Başkan   
Aksaray Milletvekili 

Serpil ÇAKIN Kamu denetçiliği Kurumu, Kamu Denetçisi 

Sedide AKBULUT Diyanet İşleri Başkanlğ,  
Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkan 

Süreyya KAVAKLI İnsan Haklar Kurumu, Uzman 

D.1.6. 29 Ocak 2015 Tarihli (5.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddet olaylar ile ilgili olarak şikâyet, müdahale ve koruma aşamalarnda 

doğrudan görevli olan kamu kurumlar temsilcilerinin kendi deneyim ve gözlemleri başta olmak 

üzere, 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

uygulanmasnda karşlaşlan sorunlar ve çözüm önerileri,  

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.  

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Zeynep ÖKSÜZOĞLU Adalet Bakanlğ, Ankara Aile Mahkemesi Hakimi 

Ayça BALKANLI, Sağlk Bakanlğ Kamu Hastaneleri Kurumu, Numune 
Hastanesi Kriz Merkezi, Psikolog 

Cemile ALEMDAR Türkiye Halk Sağlğ Kurumu  
Ruh Sağlğ Program Daire Başkanlğ Temsilcisi 

M. Evvah KARAKILIÇ Doç. Dr. Sağlk Bakanlğ Kamu Hastaneleri Kurumu, 
Numune Hastanesi Acil Servisi 

Nuğman DEMİRDİŞ İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Çankaya İlçe 
Emniyet Amirliği, Cebeci Polis Merkezi Emniyet Amiri 

Arzu GÜR ASPB Istanbul İl Müdür Yrd. Erkek Konukevi Müdürü 

Nurdan IRMAK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ,  Ankara Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü  ŞÖNİM, Klinik Psikolog 

Aydan ÇİLİNGİR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ,   
Kadn Konukevi Çocuk Gelişimci 

Ülker Can ÖZBEY İLHAN Avukat, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Temsilcisi 

Hilal GÜRPINAR 
Mamak Belediyesi Kadn Danşma Merkezi,  
Sosyal  Hizmet Uzman 
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Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

İlknur İNCEÖZ Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu Başkan   
Aksaray Milletvekili 

Serpil ÇAKIN Kamu denetçiliği Kurumu, Kamu Denetçisi 

Sedide AKBULUT Diyanet İşleri Başkanlğ,  
Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkan 

Süreyya KAVAKLI İnsan Haklar Kurumu, Uzman 

D.1.6. 29 Ocak 2015 Tarihli (5.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddet olaylar ile ilgili olarak şikâyet, müdahale ve koruma aşamalarnda 
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uygulanmasnda karşlaşlan sorunlar ve çözüm önerileri,  

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.  

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 
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D.1.7.  05 Şubat 2015 Tarihli (6.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde STK’larn rolü ve bu alanda alnmas gereken idari 

ve hukuki önlemler üzerine; ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler 

dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Betül ALTINSOY YANILMAZ 
Avukat, Kadn ve Demokrasi Derneği - KADEM,  
Hukuk Komisyonu Başkan 

Muhammet ÖZEN 
Boşanmş Mağdur Babalar Derneği, Başkan ve Eş Başkan   

Mustafa Murat ERCAN 

Canan GÜLLÜ Türkiye Kadn Dernekleri Federasyonu Başkan 
Dr. Gülsüm ÖNAL Kadn Cinayetlerini Durduracağz Platformu Dernek Başkan 

Serpil ERENOĞLU Türkiye Kadn Muhtarlar Derneği Başkan 

Hale EKMEKÇİ EMRE Türkiye Kadn Muhtarlar Derneği Genel Sekreteri 

Hayriye AŞÇIOĞLU  Kadn Merkezi Vakf Temsilcisi – KAMER 

D.1.8.  10 Şubat 2015 Tarihli (7.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddet olaylarna medyann yaklaşm, haberlerde kullanlan dil ve çözüm 

önerileri üzerine ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Murat ELLİALTI  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardmcs 

Sibel Arzu YILMAZ VAROL Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Sekreteri 

Ertuğrul CİNGİL Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü  
Türkiye Haberleri Yayn Yönetmeni 
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D.1.9.  11 Şubat 2015Tarihli (8.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddet olaylarna medyann yaklaşm, haberlerde kullanlan dil ve çözüm 

önerileri üzerine; ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Oral ÇALIŞLAR Radikal Gazetesi, Gazeteci 

Belma AKÇURA Milliyet Gazetesi, Gazeteci  

Prof. Dr. Çiler DURSUN Ankara Üniversitesi İletişim Fak. Öğretim Üyesi 

D.1.10. 12 Şubat 2015 Tarihli (9.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin önlemesinde üniversitelerin rolü ile bu konuda çalşmalar yapan 

akademisyenlerin olaylarn nedenlerine bakş ve çözüm önerileri, 

− 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

uygulanmas, uygulamada karşlaşlan sorunlar ve çözüm önerileri, 

− Kadna yönelik şiddetin önlemesinde Birleşmiş Milletlerin çalşmalar, 

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 
Doç. Dr. Gülsüm ÇAMUR 
DUYAN Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Özlem ŞİMŞEK Adalet Bakanlğ Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu Savcs 

Meltem AĞDUK   
BM Nüfus Fonu 

Zeynep BAŞARAN 
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D.1.11. 18 Şubat 2015 Tarihli (10.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddet olaylarnn taraf kadn mahkûmlarn sorunlar ve çözüm önerileri 

üzerine ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Kadir AVARA Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile  
Ankara L 1 Kapal Ceza İnfaz Kurumu, Kurum Müdürü 

Nesil SAĞIN KÜÇÜK Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu, Psikolog 

Özlem TANIŞMAN 
Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu,  
Sosyal Hizmet Uzman 

Mevhibe Nurşah AYDOĞAN 
Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu,  
Sosyal Hizmet Uzman 

Ayşen ACAR Ankara L 1 Kapal Ceza İnfaz Kurumu, Psikolog 

D.1.12. 19 Şubat 2015 Tarihli (11.) Toplant: 

Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde STK’larn rolü ve bu alanda alnmas gereken idari 

ve hukuki önlemler ile 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanunun uygulanmasnda karşlaşlan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine aşağda isim ve 

unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Gülsen ÜLKER Mor Çat Kadn Sğnağ Vakf Temsilcisi 

Selen DOĞAN  Uçan Süpürge Kadn iletişim ve Araştrma Derneği  

Prof. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 

D.1.13. 25 Şubat 2015 Tarihli (12.) Toplant: 

− “2014 Aile İçi Kadna Yönelik Şiddet” rapor çalşmalar mağdur kadnn adli süreçte 

korunmas, 

− Kadna yönelik şiddet suçlarnn soruşturulmas ve kovuşturulmasna yönelik süreç, 
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 
Doç. Dr. İlknur YÜKSEL 
KAPTANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

Muhittin ÖZDEMİR Hakim, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Haklar Daire 
Başkan 

Ahmet Gökay AKTAŞ Ankara Adliyesi, Cumhuriyet Savcs 

D.1.14. 26 Şubat 2015 Tarihli (13.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde STK’larn rolü ve bu alanda alnmas gereken 

idari ve hukuki önlemler üzerine; 

− Birleşmiş Milletler ile yaplan “Medya ve Kadna Yönelik Şiddet” konulu araştrma,  

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Uzm. Dr. Esra KOCA  Kadn Sağlkçlar Dayanşma Derneği (KASAD-D)   
Uzm. Dr. Mehtap ARSLAN 
DELİCE Sağlkçlar Eğitim ve Dayanşma Vakf (KASAV) 

Prof. Dr. Mine GENCEL BEK Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi 

Asl CİNGİL Hazar Eğitim Kültür ve Dayanşma Derneği Temsilcisi 

D.1.15. 04 Mart 2015 Tarihli (14.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri, 

− Kadna yönelik şiddet olaylarna medyann yaklaşm, kadna şiddet haberlerinin 

sunumunda kullanlan dil ve medyann kadna yönelik şiddetin çözümüne katks,  
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Özlem TANIŞMAN 
Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu,  
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korunmas, 

− Kadna yönelik şiddet suçlarnn soruşturulmas ve kovuşturulmasna yönelik süreç, 
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 
Doç. Dr. İlknur YÜKSEL 
KAPTANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

Muhittin ÖZDEMİR Hakim, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Haklar Daire 
Başkan 

Ahmet Gökay AKTAŞ Ankara Adliyesi, Cumhuriyet Savcs 

D.1.14. 26 Şubat 2015 Tarihli (13.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde STK’larn rolü ve bu alanda alnmas gereken 

idari ve hukuki önlemler üzerine; 

− Birleşmiş Milletler ile yaplan “Medya ve Kadna Yönelik Şiddet” konulu araştrma,  

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Uzm. Dr. Esra KOCA  Kadn Sağlkçlar Dayanşma Derneği (KASAD-D)   
Uzm. Dr. Mehtap ARSLAN 
DELİCE Sağlkçlar Eğitim ve Dayanşma Vakf (KASAV) 

Prof. Dr. Mine GENCEL BEK Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi 

Asl CİNGİL Hazar Eğitim Kültür ve Dayanşma Derneği Temsilcisi 

D.1.15. 04 Mart 2015 Tarihli (14.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri, 

− Kadna yönelik şiddet olaylarna medyann yaklaşm, kadna şiddet haberlerinin 

sunumunda kullanlan dil ve medyann kadna yönelik şiddetin çözümüne katks,  
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Türkan DAĞOĞLU 
Sağlk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanvekili, Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, 
İstanbul Milletvekili 

Hatice KAPUSUZ Medya İzleme Grubu (MEDİZ) Temsilcisi 

D.1.16. 24 Mart 2015 Tarihli (15.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri, örgün ve yaygn eğitim 

müfredatna, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddetin önlenmesi konularnn dahil 

edilmesi, 

− Üniversitelerin kadn sorunlarn araştrma ve uygulama merkezlerinin çalşmalar ile bu 

konuya ilişkin araştrmalarnn teşviki, 

− 2006/17 Sayl Başbakanlk Genelgesi doğrultusunda yaplan çalşmalar, 

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Emin KARİP MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkan 

Şennur ÇETİN MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,  
Daire Başkan Vekili 

Fatih BAŞAK MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Daire Başkan, 

Hasan YILMAZ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Daire Başkan 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN YÖK Başkan Danşman 

D.1.17. 02 Nisan 2015 Tarihli (16.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin önlemesi konusundaki Bakanlk Politikalar hakknda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakan Komisyonla bilgi paylaşmnda bulunmuştur. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 
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D.2. Yurt İçinde Yaplan İncelemeler, Çalşma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 

D.2.1. 06.02.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

06 Şubat 2015 tarihinde T.C. Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

Sincan Açk Ceza İnfaz Kurumu Ankara 1 No.lu L Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile 

Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu’na yaplan ziyarette iki kadn ve iki erkek olmak üzere dört 

hükümlü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Akabinde, Komisyon, Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif 

Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlğ’na giderek, “Elektronik İzleme 

Sistemi yöntemlerinden Elektronik Kelepçenin kadna yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü” 

hakknda bilgi almş, Elektronik Kelepçenin bu alanda uygulanabilirliği tartşlmştr. Ardndan 

T.C. Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune Hastanesi 

Başhekimliği “Tbbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kriz Müdahale Merkezine” yaplan çalşma 

ziyaretinde, şiddet mağduru kadnlara ilişkin verilen sağlk hizmetleri hakknda incelemelerde 

bulunulmuştur. Ayrca Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyet,  T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) ziyaret gerçekleştirmiştir. Son olarak, 

“Kadn Konukevi Müdürlüğü ve Kadn İlk Kabul Birimine” ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

D.2.2. 25.03.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyon, aile içi şiddet suçu nedeni ile ceza infaz kurumunda bulunan mahkûmlar ile 

görüşme yapmak ve ceza infaz kurumlarnn koşullarn incelemek amac ile Ankara 1 Nolu L 

Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu’na inceleme 

ziyaretlerinde bulunulmuştur.  

Kurumda aile içi şiddet suçu sebebi ile hükümlü veya tutuklu olan 8 erkek mahkûm ve 7 

kadn mahkûm ile görüşülmüştür. Yaplan görüşmede; görüşülen mahkumlarn bir ksmnn alkol 

ve uyuşturucunun etkisiyle söz konusu cinayetleri işledikleri, evli erkeklerin eşlerini kendilerini 

aldatma gerekçesiyle öldürdükleri beyan edilmiştir.  

D.2.3. 27.03.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyon, kadna yönelik şiddet konusunda yaplan çalşmalar yerinde görmek ve 

kurum yetkilileri ve çalşanlarndan kuruma ilişkin bilgi almak için Ankara ŞÖNİM’e ve 

‘Elektronik Takip Sistemi’ hakknda bilgilenmek ve sistemi yerinde görmek için Adalet 
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Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Türkan DAĞOĞLU 
Sağlk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanvekili, Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, 
İstanbul Milletvekili 

Hatice KAPUSUZ Medya İzleme Grubu (MEDİZ) Temsilcisi 

D.1.16. 24 Mart 2015 Tarihli (15.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri, örgün ve yaygn eğitim 

müfredatna, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddetin önlenmesi konularnn dahil 

edilmesi, 

− Üniversitelerin kadn sorunlarn araştrma ve uygulama merkezlerinin çalşmalar ile bu 

konuya ilişkin araştrmalarnn teşviki, 

− 2006/17 Sayl Başbakanlk Genelgesi doğrultusunda yaplan çalşmalar, 

Hakknda ilgili kurumlardan aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Emin KARİP MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkan 

Şennur ÇETİN MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,  
Daire Başkan Vekili 

Fatih BAŞAK MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Daire Başkan, 

Hasan YILMAZ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Daire Başkan 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN YÖK Başkan Danşman 

D.1.17. 02 Nisan 2015 Tarihli (16.) Toplant: 

− Kadna yönelik şiddetin önlemesi konusundaki Bakanlk Politikalar hakknda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakan Komisyonla bilgi paylaşmnda bulunmuştur. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 
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D.2. Yurt İçinde Yaplan İncelemeler, Çalşma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 

D.2.1. 06.02.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

06 Şubat 2015 tarihinde T.C. Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

Sincan Açk Ceza İnfaz Kurumu Ankara 1 No.lu L Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile 

Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu’na yaplan ziyarette iki kadn ve iki erkek olmak üzere dört 

hükümlü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Akabinde, Komisyon, Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkif 

Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlğ’na giderek, “Elektronik İzleme 

Sistemi yöntemlerinden Elektronik Kelepçenin kadna yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü” 

hakknda bilgi almş, Elektronik Kelepçenin bu alanda uygulanabilirliği tartşlmştr. Ardndan 

T.C. Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune Hastanesi 

Başhekimliği “Tbbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kriz Müdahale Merkezine” yaplan çalşma 

ziyaretinde, şiddet mağduru kadnlara ilişkin verilen sağlk hizmetleri hakknda incelemelerde 

bulunulmuştur. Ayrca Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyet,  T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) ziyaret gerçekleştirmiştir. Son olarak, 

“Kadn Konukevi Müdürlüğü ve Kadn İlk Kabul Birimine” ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

D.2.2. 25.03.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyon, aile içi şiddet suçu nedeni ile ceza infaz kurumunda bulunan mahkûmlar ile 

görüşme yapmak ve ceza infaz kurumlarnn koşullarn incelemek amac ile Ankara 1 Nolu L 

Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Ankara Kadn Kapal Ceza İnfaz Kurumu’na inceleme 

ziyaretlerinde bulunulmuştur.  

Kurumda aile içi şiddet suçu sebebi ile hükümlü veya tutuklu olan 8 erkek mahkûm ve 7 

kadn mahkûm ile görüşülmüştür. Yaplan görüşmede; görüşülen mahkumlarn bir ksmnn alkol 

ve uyuşturucunun etkisiyle söz konusu cinayetleri işledikleri, evli erkeklerin eşlerini kendilerini 

aldatma gerekçesiyle öldürdükleri beyan edilmiştir.  

D.2.3. 27.03.2015 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyon, kadna yönelik şiddet konusunda yaplan çalşmalar yerinde görmek ve 

kurum yetkilileri ve çalşanlarndan kuruma ilişkin bilgi almak için Ankara ŞÖNİM’e ve 

‘Elektronik Takip Sistemi’ hakknda bilgilenmek ve sistemi yerinde görmek için Adalet 
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Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlğ’na 

inceleme ziyaretlerinde bulunulmuştur. 

D.3. Komisyona Davet Edilerek Bilgi Alnan veya Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK’lar 

13 Ocak 2015 tarihinde çalşmalarna başlayan Komisyona, Komisyon üyelerinin 

önerileri çerçevesinde belirlenen 12 STK davet edilerek dinlemiş, 34 STK’dan ise yazl olarak 

görüş talep edilmiştir. 

Tablo D 1: Komisyona Davet Edilerek Bilgi Alnan STK’larn Listesi, 

S.N. Sivil Toplum Kuruluşu Sunum Tarihi Temsilcileri 

1 Kadn ve Demokrasi Derneği Hukuk 
komisyonu Başkan (KADEM)  05 Şubat 2015 Av.Betül ALTINSOY 

YANILMAZ 

2 Boşanmş Mağdur Babalar Derneği 
Başkan ve Eş Başkan   05 Şubat 2015 Muhammet ÖZEN ve 

Mustafa Murat ERCAN 

3 Türkiye Kadn Dernekleri Federasyonu 
Başkan 05 Şubat 2015 Canan GÜLLÜ 

4 Kadn Cinayetlerini Durduracağz 
Platformu Dernek Başkan 05 Şubat 2015 Dr. Gülsüm ÖNAL 

5 Türkiye Kadn Muhtarlar Derneği 
Başkan ve Genel Sekreteri 05 Şubat 2015 Serpil ERENOĞLU ve 

Hale EKMEKÇİ EMRE 
6 Kadn Merkezi Vakf (KAMER) 05 Şubat 2015 Hayriye AŞÇIOĞLU 

7 Mor Çat Kadn Sğnağ Vakf (70 
Kadn Platformu Adna) 19 Şubat 2015 Gülsen ÜLKER 

8 Uçan Süpürge Kadn iletişim ve 
Araştrma Derneği  19 Şubat 2015 Selen DOĞAN  

9 Kadn Sağlkçlar Dayanşma Derneği 
(KASAD-D)   26 Şubat 2015 Uzm. Dr. Esra KOCA 

10 Sağlkçlar Eğitim ve Dayanşma Vakf 
(KASAV) 26 Şubat 2015 Uzm. Dr. Mehtap 

ARSLAN DELİCE 

11 Hazar Eğitim Kültür ve Dayanşma 
Derneği Temsilcisi 26 Şubat 2015 Asl CİNGİL 

12 Medya İzleme Grubu (MEDİZ) 
Temsilcisi 

04 Mart 2015 
 Hatice KAPUSUZ 
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Tablo D 2: Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK’larn Listesi, 

S.N. Sivil Toplum 
Kuruluşu S.N. Sivil Toplum 

Kuruluşu S.N. Sivil Toplum 
Kuruluşu 

1 
Adana Kadn Danşma 
Merkezi ve Sğnma 
Derneği (AKDAM) 

13 
Gökkuşağ İstanbul 
Kadn Platformu 
(GİKAP) 

25 
Kadnn Sosyal 
Hayatn Araştrma ve 
İnceleme Der. 

2 
Aileyi Koruma ve 
Destekleme Derneği ( 
AKODER) 

14 Hazar Eğitim, Kültür 
ve Dayanşma Derneği  26 Kadnlar Koruma ve 

Dayanşma Derneği 

3 ANKA Kadn 
Araştrma Merkezi 15 

İzmir Barosu Kadn 
Haklar Danşma ve 
Hukuk Araş .Mrk.  

27 Mor Salkm 

4 Ankara Barosu – 
Gelincik Projesi 16 İzmir Kadn Dayanşma 

Derneği 28 Muş Kadn Derneği 

5 Ankara Barosu Kadn 
Haklar Merkezi  17 

Kadn Cinayetlerine 
Karş Acil Önlem 
Platformu 

29 
Nevşehir Kapadokya 
Kadn Dayanşma 
Derneği 

6 Antalya Kadn Danşma 
ve Dayanşma Derneği 18 

Kadn Cinayetlerini 
Durduracağz 
Platformu 

30 
Şanlurfa Yaşam Evi 
Kadn Dayanşma 
Derneği 

7 Aydn Söke Kadn 
Sğnma Evi Derneği 19 Kadn Dayanşma 

Vakf  31 Türk Kadnlar Birliği 
Derneği  

8 Ayrmclğa Karş 
Kadn Haklar Derneği  20 Kadn Haklarn 

Koruma Derneği 32 
Türkiye Kadn 
Dernekleri 
Federasyonu (TKDF) 

9 Başkent Kadn 
Platformu  21 Kadn Hareketi Derneği 33 Uluslararas Kadnlar 

Dayanşma Derneği 

10 Bianet  22 Kadn Merkezi (KA-
MER)  34 Van Kadn Derneği 

11 Cinsiyet Eşitliği İzleme 
Derneği (CEİD) 23 Kadn ve Demokrasi 

Derneği (KADEM)  
  

12 Diyarbakr Selis 
Danşmanlk Merkezi 24 

Kadnn İnsan Haklar 
Ve Yeni Çözümler 
Derneği 

  

E. KOMİSYON’DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR VE ÇALIŞMA SÜRECİ  

Komisyon’da görevlendirilecek uzmanlarn Komisyon’un çalşma alannn en az bir 

bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmalar gözetilmiştir. İki Komisyon 

uzmanyla beraber toplam 19 uzman Komisyon’da görevlendirilmiştir. 
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Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlğ’na 

inceleme ziyaretlerinde bulunulmuştur. 

D.3. Komisyona Davet Edilerek Bilgi Alnan veya Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK’lar 

13 Ocak 2015 tarihinde çalşmalarna başlayan Komisyona, Komisyon üyelerinin 

önerileri çerçevesinde belirlenen 12 STK davet edilerek dinlemiş, 34 STK’dan ise yazl olarak 

görüş talep edilmiştir. 

Tablo D 1: Komisyona Davet Edilerek Bilgi Alnan STK’larn Listesi, 

S.N. Sivil Toplum Kuruluşu Sunum Tarihi Temsilcileri 

1 Kadn ve Demokrasi Derneği Hukuk 
komisyonu Başkan (KADEM)  05 Şubat 2015 Av.Betül ALTINSOY 

YANILMAZ 

2 Boşanmş Mağdur Babalar Derneği 
Başkan ve Eş Başkan   05 Şubat 2015 Muhammet ÖZEN ve 

Mustafa Murat ERCAN 

3 Türkiye Kadn Dernekleri Federasyonu 
Başkan 05 Şubat 2015 Canan GÜLLÜ 

4 Kadn Cinayetlerini Durduracağz 
Platformu Dernek Başkan 05 Şubat 2015 Dr. Gülsüm ÖNAL 

5 Türkiye Kadn Muhtarlar Derneği 
Başkan ve Genel Sekreteri 05 Şubat 2015 Serpil ERENOĞLU ve 

Hale EKMEKÇİ EMRE 
6 Kadn Merkezi Vakf (KAMER) 05 Şubat 2015 Hayriye AŞÇIOĞLU 

7 Mor Çat Kadn Sğnağ Vakf (70 
Kadn Platformu Adna) 19 Şubat 2015 Gülsen ÜLKER 

8 Uçan Süpürge Kadn iletişim ve 
Araştrma Derneği  19 Şubat 2015 Selen DOĞAN  

9 Kadn Sağlkçlar Dayanşma Derneği 
(KASAD-D)   26 Şubat 2015 Uzm. Dr. Esra KOCA 

10 Sağlkçlar Eğitim ve Dayanşma Vakf 
(KASAV) 26 Şubat 2015 Uzm. Dr. Mehtap 

ARSLAN DELİCE 

11 Hazar Eğitim Kültür ve Dayanşma 
Derneği Temsilcisi 26 Şubat 2015 Asl CİNGİL 

12 Medya İzleme Grubu (MEDİZ) 
Temsilcisi 

04 Mart 2015 
 Hatice KAPUSUZ 
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Tablo D 2: Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK’larn Listesi, 

S.N. Sivil Toplum 
Kuruluşu S.N. Sivil Toplum 

Kuruluşu S.N. Sivil Toplum 
Kuruluşu 

1 
Adana Kadn Danşma 
Merkezi ve Sğnma 
Derneği (AKDAM) 

13 
Gökkuşağ İstanbul 
Kadn Platformu 
(GİKAP) 

25 
Kadnn Sosyal 
Hayatn Araştrma ve 
İnceleme Der. 

2 
Aileyi Koruma ve 
Destekleme Derneği ( 
AKODER) 

14 Hazar Eğitim, Kültür 
ve Dayanşma Derneği  26 Kadnlar Koruma ve 

Dayanşma Derneği 

3 ANKA Kadn 
Araştrma Merkezi 15 

İzmir Barosu Kadn 
Haklar Danşma ve 
Hukuk Araş .Mrk.  

27 Mor Salkm 

4 Ankara Barosu – 
Gelincik Projesi 16 İzmir Kadn Dayanşma 

Derneği 28 Muş Kadn Derneği 

5 Ankara Barosu Kadn 
Haklar Merkezi  17 

Kadn Cinayetlerine 
Karş Acil Önlem 
Platformu 

29 
Nevşehir Kapadokya 
Kadn Dayanşma 
Derneği 

6 Antalya Kadn Danşma 
ve Dayanşma Derneği 18 

Kadn Cinayetlerini 
Durduracağz 
Platformu 

30 
Şanlurfa Yaşam Evi 
Kadn Dayanşma 
Derneği 

7 Aydn Söke Kadn 
Sğnma Evi Derneği 19 Kadn Dayanşma 

Vakf  31 Türk Kadnlar Birliği 
Derneği  

8 Ayrmclğa Karş 
Kadn Haklar Derneği  20 Kadn Haklarn 

Koruma Derneği 32 
Türkiye Kadn 
Dernekleri 
Federasyonu (TKDF) 

9 Başkent Kadn 
Platformu  21 Kadn Hareketi Derneği 33 Uluslararas Kadnlar 

Dayanşma Derneği 

10 Bianet  22 Kadn Merkezi (KA-
MER)  34 Van Kadn Derneği 

11 Cinsiyet Eşitliği İzleme 
Derneği (CEİD) 23 Kadn ve Demokrasi 

Derneği (KADEM)  
  

12 Diyarbakr Selis 
Danşmanlk Merkezi 24 

Kadnn İnsan Haklar 
Ve Yeni Çözümler 
Derneği 

  

E. KOMİSYON’DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR VE ÇALIŞMA SÜRECİ  

Komisyon’da görevlendirilecek uzmanlarn Komisyon’un çalşma alannn en az bir 

bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmalar gözetilmiştir. İki Komisyon 

uzmanyla beraber toplam 19 uzman Komisyon’da görevlendirilmiştir. 
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Tablo E 1: Komisyon’da Görevlendirilen Uzmanlar Listesi 

İsim Unvan Kurum 

Ayça BALKANLI Psikolog Sağlk Bakanlğ  
Kamu Hastaneleri Kurumu 

Ayşe 
BAYRAKTAR İş Müfettişi Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ 
Bahar AKBAŞ 
AYGÜN 

Adalet Uzman 
Yardmcs 

Adalet Bakanlğ  
Mağdur Haklar Daire Başkanlğ 

Burcu SARIER 
ÇAKMAK Uzman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ KSGM 

Cemile 
ALEMDAR Hemşire Sağlk Bakanlğ  

Türkiye Halk Sağlğ Kurumu 
Ezgi ERGÜNEŞ 
DURAN Uzman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ KSGM 

Fatma Gül 
ERTUĞRUL 

Sosyal Hizmet 
Uzman 

Sağlk Bakanlğ  
Türkiye Halk Sağlğ Kurumu 

Figen BENEK Daire Başkan Adalet Bakanlğ  
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

Gülşah 
HACIÖMEROĞL
U ATNUR 

Daire Başkan Adalet Bakanlğ  
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Gürsel ÖZTÜRK Müşavir,  
Komisyon Uzman TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlğ 

Kübra 
SERTKAYA  Daire Başkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ KSGM 

Melike YALÇIN Sosyal Çalşmac Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ KSGM 

Mustafa BİÇER Müdür Yardmcs,  
Koordinatör TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlğ 

Özlem YILMAZ 
Jandarma Personel 
Binbaş, Şube 
Müdürü 

İçişleri Bakanlğ  
Jandarma Genel Komutanlğ Asayiş Daire Başkanlğ 
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü 

Serap GÖRÜCÜ Psikolog Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

Sinan GÜRSU Baş Denetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ  
Denetim Hizmetleri Başkanlğ 

Tarkhan 
ÇETİNER 

4. Snf Emniyet 
Müdürü 

İçişleri Bakanlğ  
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlğ  
Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü 

Tuba ÖCAL Çalşma Uzman Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Çalşma Genel 
Müdürlüğü 

Zeynep 
ÖKSÜZOĞLU 

Aile Mahkemesi 
Hakimi 

Adalet Bakanlğ  
Ankara Aile Mahkemesi 
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F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER 

Tablo F 1: Komisyona Sunulan Dokümanlar 

Sra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Belge Tarihi 

ve Says Konusu 

1 İzmir Milletvekili                         
Hülya GÜVEN  

13/01/2015 
378075 Önerge 

2 Şerafettin GÜRLEK 15/01/2015 
357864 Vatandaş Dilekçesi 

3 Mamak Belediye Başkanlğ 27/01/2015 
370606 Görevlendirme 

4 İçişleri Bakanlğ  
Jandarma Genel Komutanlğ 

27/01/2015 
370605 Uzman Görevlendirmesi 

5 İstanbul Milletvekili              
Sedef KÜÇÜK 

27/01/2015 
370735 

Dilekçe (Komisyon üyeliğinden 
İstifa) 

6 HSYK 03/02/2015 
372884 Uzman Görevlendirmesi 

7 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ (KSGM) 

09/02/2015 
374525 

Kadn Statüsü Komisyonu 59. 
Oturumu (New York/ABD) 

8 İçişleri Bakanlğ  Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 

09/02/2015 
374563 Projeler ve Mevzuat Hükümleri 

9 Adalet Bakanlğ  
Personel Genel Müdürlüğü 

10/02/2015 
374734 Uzman Görevlendirmesi 

10 Ankara Valiliği                       
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 

10/02/2015 
374738 Toplant Davet Cevab 

11 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ Personel Dai. Bşk. 

10/02/2015 
374824 Uzman Görevlendirmesi 

12 Başbakanlk Basn-Yayn ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü 

11/02/2015 
375083 Bilgi Talebi 

13 Tokat Cumhuriyet Başsavclğ 11/02/2015 
375086 Vatandaş Dilekçesi 

14  Balkesir Milletvekili                   
Ayşe Nedret AKOVA 

11/02/2015 
375096 Önerge 

15 Hac YILMAZ 17/02/2015 
376793 Vatandaş Dilekçesi 

16 TRT 18/02/2015 
377121 Bilgi Talebi  

17 KOSGEB 19/02/2015 
377539 Bilgi Talebi (Rapor) 

18 İçişleri Bakanlğ               
Emniyet  Genel Müdürlüğü 

19/02/2015 
377540 Bilgi Talebi (Rapor) 

19 Adalet Bakanlğ                
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

19/02/2015 
377700 Bilgi Talebi (Rapor) 

20 Nevşehir Valiliği 20/02/2015 
378031 

Bilgi Talebi (Rapor) 
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Sra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Belge Tarihi 

ve Says Konusu 

21 Adalet Bakanlğ                  
Personel Genel Müdürlüğü 

20/02/2015 
378044 Uzman Görevlendirmesi 

22 RTÜK 23/02/2015 
378329 Bilgi Talebi (Rapor) 

23 Gençlik ve Spor Bakanlğ   
Eğitim, Kültür ve Araş. Bşk. 

25/02/2015 
379487 Bilgi Talebi 

24 İçişleri Bakanlğ                 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

25/02/2015 
379493 Bilgi Talebi (Rapor) 

25 İçişleri Bakanlğ               
Jandarma Genel Komutanlğ 

26/02/2015 
379774 Bilgi Talebi 

26 İçişleri Bakanlğ              
Jandarma Genel Komutanlğ 

26/02/2015 
379772 Bilgi Talebi (Rapor) 

27 
 

Dşişleri Bakanlğ Çok Tarafl 
Siyasi İşler Genel Müdürlüğü 

26/02/2015 
379775 

Bilgi Talebi (Fransa Aile 
Arabuluculuğu Sistemi) 

28 Kalknma Bakanlğ Sosyal 
Sektörler ve Koord.Genel Müd. 

27/02/2015 
380421 Bilgi Talebi (Rapor) 

29 
Milli Eğitim Bakanlğ Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

03/03/2014 
381093 Bilgi Talebi (Rapor) 

30 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ (KSGM) 

03/03/2015 
381091 Bilgi Talebi (Rapor) 

31 TRT 03/03/2015 
381149 Milletvekilleri Sorularna Cevap 

32 Sağlk Bakanlğ Türkiye Halk 
Sağlğ Kurumu Başkanlğ 

06/03/2015 
382348 Bilgi Talebi (Rapor) 

33 Mehmet KAYALAR 06/03/2015 
382374 Vatandaş Dilekçesi 

34 Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ 10/03/2015 
383002 Bilgi Talebi (Rapor) 

35 Adalet Bakanlğ                 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

10/03/2015 
383114 Bilgi Talebi (Rapor) 

36 HSYK 10/03/2010 
383003 Görevlendirme 

37 Mor Salkm Kadn Dayanşma 
Derneği 

11/03/2015 
383318 STK Görüş ve Önerileri 

38 Şanlurfa Yaşamevi Kadn 
Dayanşma Derneği 

11/03/2015 
383316 STK Görüş ve Önerileri 

39 KASAİD 11/03/2015 
383319 STK Görüş ve Önerileri 

40 KASAV 11/03/2015 
383366 STK Görüş ve Önerileri 

41 Kadn Cinayetlerini Durduracağz 
Platformu 

11/03/2015 
383367 STK Görüş ve Önerileri 
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Sra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Belge Tarihi 

ve Says Konusu 

42 HAZAR Eğitim Kültür ve 
Dayanşma Derneği 

11/03/2015 
383368 STK Görüş ve Önerileri 

43 Aileyi Koruma ve Destekleme 
Derneği 

11/03/2015  
383369 STK Görüş ve Önerileri 

44 Gençlik ve Spor Bakanlğ        
Spor Genel Müdürlüğü 

13/03/2015 
384230 Bilgi Talebi 

45 Adalet Bakanlğ                      
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

13/03/2015 
384231 Mevzuat ve Çözüm Önerileri 

46 HSYK 13/03/2015 
384232 Aile İçi Şiddet Bürolar Hk. 

47 Üsküdar Üniversitesi 13/03/2015 
384233 Rapor 

48 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ (KSGM) 

13/03/2015 
383236 Bilgi Talebi (Rapor) 

49 MEDİZ 13/03/2015 
384237 2008 Raporu 

50 Başbakanlk Yurtdş Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlğ 

13/03/2015 
384240 Araştrma 

51 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ 

19/03/2015 
385631 Bilgi Notu (20.Dönem) 

52 Milli Eğitim Bakanlğ 19/03/2015 
385632 Rapor (Bakanlk Çalşmalar) 

53 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ Çalşma Genel Müd. 

23/03/2015  
386187 Bilgi Talebi 

54 YÖK 24/03/2015 
387076 Görüş, Öneri ve Görevlendirme 

55 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ (ATHGM) 

26/03/2015 
388319 Bilgi Talebi (Rapor) 

56 Milli Savunma Bakanlğ 30/03/2015 
389738 

Şiddet Konusunda Yaplan Eğitim 
Çalşmalar 

57 AÇEV 30/03/2015 
390618 Görüş, Öneriler 

58 YÖK 01/04/2015 
391917 Görüş, Öneriler 

59 Milli Eğitim Bakanlğ Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlğ 

06/04/2015 
394585 Soru ve Cevaplar 

60 Kültür ve Turizm Bakanlğ 
Strateji Genel Müdürlüğü 

17.04.2015 
397772 Bilgi Talebi 

61 Mor Çat  22/04/2015   
398467 STK Görüş ve Önerileri 

62 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ 

22/04/2015  
398484 ALO 183 

63 Diyanet İşleri Başkanlğ 22/04/2015  
398487 Bilgi Talebi 
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Sra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Belge Tarihi 

ve Says Konusu 

64 Tekirdağ Milletvekili                  
Candan YÜCEER 

23/04/2015 
398553 Muhalefet Şerhi 

65 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ - İŞKUR 

23/04/2015 
398554 Bilgi Talebi 

66 İzmir Milletvekili                 Hülya 
GÜVEN 

23/04/2015 
398556 Muhalefet Şerhi 

67 Aileyi Koruma ve Destekleme 
Derneği 

11/03/2015  
383369 
 

STK Görüş ve Önerileri 

68 Eskişehir Milletvekili           
Ruhsar DEMİREL              

27.04.2015 
398841 Muhalefet Şerhi 

69 Diyarbakr  Milletvekili      Nursel 
AYDOĞAN  

27.04.2015 
399044 Muhalefet Şerhi 

70 Balkesir Milletvekiki     A.Nedret 
AKOVA  

27.04.2015 
399045 Muhalefet Şerhi 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 

KURULAN 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 
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398553 Muhalefet Şerhi 

65 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ - İŞKUR 

23/04/2015 
398554 Bilgi Talebi 

66 İzmir Milletvekili                 Hülya 
GÜVEN 

23/04/2015 
398556 Muhalefet Şerhi 

67 Aileyi Koruma ve Destekleme 
Derneği 

11/03/2015  
383369 
 

STK Görüş ve Önerileri 

68 Eskişehir Milletvekili           
Ruhsar DEMİREL              

27.04.2015 
398841 Muhalefet Şerhi 

69 Diyarbakr  Milletvekili      Nursel 
AYDOĞAN  

27.04.2015 
399044 Muhalefet Şerhi 

70 Balkesir Milletvekiki     A.Nedret 
AKOVA  

27.04.2015 
399045 Muhalefet Şerhi 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 

KURULAN 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 
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GİRİŞ: MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU’NUN KURULUŞ GEREKÇELERİ VE 
ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Kadna yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri 

uyarnca verilen 32 adet önergenin birleştirilmesiyle bir araştrma komisyonu kurulmuştur.  

Bu Meclis Araştrmas Komisyonu’nun görev ve yetkileri Anayasa’nn 98’inci ile TBMM 

İç Tüzüğü’nün 105’inci maddelerinde tadat edilmiştir. Buna göre 13 Ocak 2015 tarihinde 

çalşmalarna başlayan “Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu’nun:  

− Görevi iki bölüme ayrlmaktadr. Birinci bölüm; kadna yönelik şiddetin sebeplerinin 

araştrlmasdr. İkinci bölüm ise kadna yönelik şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerinin 

belirlenmesidir.  

− Yetkisi ise; Anayasa’nn 98’inci maddesinin 3’üncü fkrasna göre kendisine verilen görev 

kapsamnda, “bilgi edinilmek için yaplan incelemeden ibaret” şeklinde belirlenmiştir.  

Komisyon araştrmasn, TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci maddesi ve Parlamentonun bu 

güne kadarki uygulamalar çerçevesinde;  

− Kamu kurumlarndan, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye 

dayanlarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarndan ve kamu yararna çalşan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağrp bilgi almak,  

− Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağ uzmanlarn bilgilerine başvurmak, 

şeklinde tamamlamştr. Devlet srlar ile ticarî srlar, Meclis araştrmas kapsamnn dşnda 

kalmaktadr.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU 

1.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TANIMI VE TÜRLERİ 

Kadna yönelik şiddetin anlaşlabilmesi için öncelikle genel olarak “şiddet” kavramnn 

anlaşlmas önemlidir.  

Buna göre, şiddet; insann bedensel veya ruhsal açdan zarar görmesine neden olan, güç 

ve bask uygulayc bireysel veya toplu hareketlerin kastl kullanlmasdr. 

Genelden özele doğru gidildiğinde ev içi şiddet, özel yaşamda, ailede ve/veya ayn evde 

birlikte yaşayan kişiler arasnda, cinsel ilişki ya da kan bağ ile bağl bireyler arasnda 

gerçekleşen bir şiddet türüdür. Bu tür şiddet, kişinin eşine, çocuklarna, anasna, babasna, 

kardeşlerine veya yakn akrabalarna yönelik her türlü saldrgan davranştr. Bu şiddet, evli 

olanlar ve ayn evde yaşayanlar arasnda olabileceği gibi, eski eşe, eski nişanlya veya arkadaşa 

yönelik de olabilmektedir. 

Kadna yönelik şiddet ise, özel hayatta, ailede ya da toplum içinde kadnlarn fiziksel, 

cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek her türlü cinsiyete 

dayal eylemi içerir. Söz konusu tanm genel anlamda şiddetten temel alndğ nokta itibariyle 

farkllaşmaktadr. Zira kadna yönelik şiddet temelde kadna karş “kadn olduğu için” uygulanan 

bir şiddet türü, ayrmclk biçimi ve bu farkllaşma nedeniyle mücadelede kendine özgü çözümler 

geliştirilmesi gereken bir alandr. 

Kadna yönelik şiddet de farkl snflarda, etnik gruplarda, sosyo-ekonomik düzeylerde ve 

değişik kültürlerde var olan bir sorun olup; çoğu zaman saldrganlar tarafndan üstünlüklerini 

kantlamak için bilinçli olarak uygulanmaktadr. Dolaysyla, kadna yönelik şiddet yalnz 

cinsiyetler aras eşitsizliğin bir göstergesi değil ayn zamanda söz konusu eşitsizliğin devamna 

da hizmet eden bir olgudur.1 

Nitekim, kadna yönelik şiddet BM Genel Kurulu tarafndan kabul edilen Karar2’da ilk 

                                                            
1Wattz, C. ve Zimmerman, C., (2002)., ‘Violence Against Women: Global Scope And Magnitude’, British Medical 
Journal, 359, ss.1232-1237 
2BM Genel Kurulu Üçüncü Komite Raporu üzerine (A/63/425) 63/155 Kadna Yönelik Her Türlü Şiddetle 
Mücadelenin Yoğunlaştrlmas, 
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defa kapsaml bir biçimde şöyle ele alnmştr: 

“Kadna yönelik şiddetin kadnlar ve erkekler arasndaki tarihi eşitsiz ilişkilerden 

doğduğunu, kadna yönelik şiddetin kadnlarn her türlü insan haklarn ve temel özgürlüklerini 

kullanmaktan mahrum braktğn, kadnlarn kapasitesini geliştirebilmeleri için büyük bir engel 

yarattğn yeniden ifade eder”. 

1.1.1.Ulusal Literatürde Kullanlan Tanmlamalar  

Kadna yönelik şiddet, bu alanda ortaya konulmuş ulusal çalşmalarda geniş bir 

perspektifte tanmlanmaktadr. Konuya ilişkin ortaya konulmuş bilimsel eserlerin yan sra 

özellikle mevzuatmzda ilgili kanunlar altnda kadna yönelik şiddetin tanmlamalarna yer 

vermiştir. 

6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da 

şiddet; ev içi şiddet, kadna yönelik şiddet ve şiddet olarak ayr ayr tanmlanmştr. Kanun’da 

şiddet; “kişinin fiziksel cinsel psikolojik ve ya ekonomik açdan zarar görmesiyle veya ac 

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel hareketleri bunlara yönelik tehdit ve 

basky ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini içeren toplumsal kamusal veya özel alanda 

meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranştr.” 

şeklinde tanmlanmştr.3 

Ev içi şiddet “şiddet mağduru ve şiddet uygulayan ile ayn haneyi paylaşmasa da aile veya 

hane de ya da aile mensubu saylan diğer kişiler arasnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 

psikolojik ve ekonomik şiddettir”4 biçiminde ifade edilmiştir. 

Aile içi şiddet, kişinin eşine çocuklarna ana babasna kardeşlerine ya da yakn 

akrabalarna yönelik onlarn fiziksel psikolojik ekonomik sosyal cinsel ve ekonomik 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi_siddet/BM%20Genel%20Kurulunu
n%2057%20179%20Nolu%20Karar%C4%B1%20%20Namus%20Ad%C4%B1na%20Kad%C4%B1nlara%20Kar%
C5%9F%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flenen%20Su%C3%A7lar%C4%B1n%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4
%B1lmas%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma.pdf  
3 20 Mart 2012 Tarih ve 28239 Sayl Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-
16.htm  
4 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm  
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http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi_siddet/BM%20Genel%20Kurulunu
n%2057%20179%20Nolu%20Karar%C4%B1%20%20Namus%20Ad%C4%B1na%20Kad%C4%B1nlara%20Kar%
C5%9F%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flenen%20Su%C3%A7lar%C4%B1n%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4
%B1lmas%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma.pdf  
3 20 Mart 2012 Tarih ve 28239 Sayl Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-
16.htm  
4 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm  
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bağmszlğn ihlal eden etkileyen hareketlerdir.5 Aile fertleri arasnda birbirini kontrol etme 

dürtüsüne dayanan tehditten öldürmeye cinsel saldrdan hakaret içeren birçok değişik davranş 

türüdür.6  

Kanunda İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan “kadna yönelik şiddet” ve bunun en bariz 

biçimlerinden olan “kadnlara yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddet” tanmlar birleştirilmiş 

ve Sözleşmede yer alan tanmla uyumlu bir şekilde kadna yönelik şiddet tanm yaplmştr. 

Buna göre kadna yönelik şiddet, “kadnlara yalnzca kadn olduklar için uygulanan veya 

kadnlar etkileyen cinsiyete dayal bir ayrmclk ile kadnn insan haklar ihlaline yol açan ve bu 

kanunda şiddet olarak tanmlanan her türlü tutum ve davranştr.” olarak ifade edilmiştir. 

Dolaysyla 6284 sayl Kanun kadna yönelik şiddetin cinsiyete dayal yönünü gören bir 

perspektifle kadna yönelik şiddeti tanmlamştr.  

1.1.2. Uluslararas Literatürde Kullanlan Tanmlamalar  

1970’lerle birlikte artan kadn haklar talebi karşsnda, 1980’lerde uluslararas insan 

haklar hukuku, kadnlarn kadn olmalarndan dolay yaşadklar hak ihlallerini ortaya koyan bir 

tutumu benimsemeye başlamştr. Uluslararas insan haklar hukukunda, kadnlarn ve kz 

çocuklarnn farkllklarndan kaynaklanan bir takm hak ihlalleri görmezden gelinmiştir. Bu 

problem, ayrmclktan öte hukukun, kadnlarn modern kamusal alandan dşlanmşlğn 

onaylamas ve devam ettirmesi, özel alandaki cinsiyet eşitsizliğini görmezden gelmesiyle 

ilgilidir. Dolaysyla, bu durum kamusal-özel alan ayrmna ilişkin olup; uluslararas insan haklar 

belgelerinin tarihsel olarak kamusal alandaki hak ihlalleriyle ilgili olmasnn bir sonucudur. 

Kamusal alan çalşma yaşamnda yer alan erkelere karşlk gelirken, özel alan evde olan kadnlara 

karşlk gelmektedir. Bununla birlikte, özellikle 1970’li yllarda başlayan süreç sonunda, 

kadnlarn adaletsizlik deneyimleri uluslararas insan haklar hukukuna aktarlmaya, bu alanda 

Birleşmiş Miletler Kadna Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)7 gibi 

                                                            
5 Kelly, J. ve Johnson, M., (2008),"Differantiation Among Types of İntimate Partner Violonce; Research Update 
And İmplications For İnterventions", Family Court Review, C.46, S.3,ss.476-499; İ. Özgentürk, V. Kargn ve H., 
Baltac, "Aile Içi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile Iletilmesi", Polis Bilimleri Dergisi, C.14/4 
6Goldstein, M., (2007), "Seeking Protection From Domestik Violonce" , Osce Yaynlar - İ., Özgentürk, V., Kargn, 
H., Baltac, "Aile Içi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile Iletilmesi" Polis Bilimleri Dergisi, C.14/4. 
7 Sözleşme BM bünyesinde kabul edilen dokuz temel insan haklar sözleşmesinden birisidir. 1979 ylnda BM Genel 
Kurulu tarafndan kabul edilmiş olup; Türkiye Sözleşmeye 1985 ylnda taraf olmuştur. 
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sözleşmeler yer almaya başlamştr.8 CEDAW Sözleşmesi’nde kadna yönelik şiddet “ayrmclk” 

kapsamnda ele alnmştr.  

1990’a kadar kadna yönelik şiddet uluslararas alanda bir insan haklar konusu olarak 

değil, suç konusu olarak tartşlmştr. 1991 ylnda BM Ekonomik ve Sosyal Haklar Komisyonu 

ve Kadnn Statüsü Komisyonu (KSK) tarafndan, kadna yönelik şiddetin önemli bir problem 

olduğunun alt çizilmiştir. Bu vurgunun devamnda CEDAW Komitesi 1992 ylnda 19 No’lu 

Genel Tavsiye Karar’n ilan etmiş ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, toplumsal cinsiyet 

ayrmclğnn nedeni olduğunu kabul etmiştir.9  

1993 Viyana İnsan Haklar Konferans ise bu alanda bir dönüm noktas olup; kadn 

haklarnn, insan haklar olduğu bu toplantda kabul edilmiştir. Viyana Bildirgesi’nin ve Eylem 

Program’nn 18 inci maddesiyle, kadnlarn ve kz çocuklarnn insan haklarnn, evrensel insan 

haklarnn vazgeçilmez, bütünleşmiş ve bölünmez bir parças olduğu vurgulanmştr.10 

BM bünyesinde 1993 ylnda kabul edilen Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine 

Dair Bildiri ve 1995 ylnda kadna yönelik şiddet konusunda özel raportör atanmas önemli 

admlar olarak karşmza çkmaktadr.11 Kadna yönelik şiddet kavram, uluslararas insan haklar 

hukuku alannda ilk kez 1993 ylnda BM Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair 

Bildiri’de tanmlanmştr. Bu çerçevede, kadna yönelik şiddet; “ister kamusal isterse özel 

yaşamda meydana gelsin, kadnlara fiziksel, cinsel veya psikolojik ac veya strap veren veya 

verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya 

keyfi olarak özgürlükten yoksun brakma anlamna gelir.”12 

Ayrca, 1995 ylnda Pekin’de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadn Konferans sonucunda 

kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda kadnlara yönelik şiddet kavram şu 

şekilde tanmlanmştr; “kadnn fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya ac 

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, basky 
                                                            
8Uygur, G. ve Çağlar Gürgey, F. İ., (2014), “Kadnlarn ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklar İhlali ve Bunun Bir 
Örneği Olarak Kadna Yönelik Şiddet”, Kadna Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Kitab, (Derleme Kitap), Savaş 
Yaynevi, Ankara, s.18,. 
9A.g.e, s.46 
10A.g.e. s.47 
11A.g.e. s.47 
12Birleşmiş Milletler Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, (1993), 
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/207b4--Kadinlara-Karsi-Siddetin-Tasfiye-Edilmesine-Dair-Bildiri.pdf 
(Erişim 03.02.2015) 
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sözleşmeler yer almaya başlamştr.8 CEDAW Sözleşmesi’nde kadna yönelik şiddet “ayrmclk” 
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Bildiri’de tanmlanmştr. Bu çerçevede, kadna yönelik şiddet; “ister kamusal isterse özel 
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8Uygur, G. ve Çağlar Gürgey, F. İ., (2014), “Kadnlarn ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklar İhlali ve Bunun Bir 
Örneği Olarak Kadna Yönelik Şiddet”, Kadna Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Kitab, (Derleme Kitap), Savaş 
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9A.g.e, s.46 
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11A.g.e. s.47 
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ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana 

gelmiş olsun, cinsiyete dayal her türden şiddet anlamna gelmektedir.”13  

Pekin Eylem Platformu’nun 12 kritik alanndan birisini “kadnlara yönelik şiddet” 

oluşturmaktadr. Bu çerçevede; dayak dâhil aile içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve 

psikolojik şiddet, evdeki kz çocuklarnn cinsel istismar, çeyiz paras, evlilikte tecavüz, 

kadnlara zararl olan, kadnn cinsel organna zarar verme ve diğer geleneksel uygulamalar, 

nikah dş şiddet ve istismarla bağlantl şiddet, tecavüz, cinsel taciz, işyerinde, eğitim 

kurumlarnda ve başka yerlerde sarkntlk ve cinsel zorlama dahil toplum içinde meydana gelen 

fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, kadnlarn alnp satlmas ve fahişeliğe zorlanmas, özel ya 

da kamusal alanda meydana geldiğine baklmakszn devletin yürüttüğü veya göz yumduğu 
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kapsamnda ele alnmas gerektiği ancak kavramn bunlarla snrl olmadğ belirtilmektedir. 

Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ise bu alanda çok önemli bir kazanmdr. 

Kadna yönelik şiddetle ilgili olarak, CEDAW genel tavsiye karar niteliğinde iken, İstanbul 

Sözleşmesi ile taraf devletlere yükümlülük getiren aşamaya geçilmiştir. Sözleşme “kadna 
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13Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, Dördüncü Dünya Kadn Konferans Sonuçlar: Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/kaynak/ulusarasi-belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler (Erişim 
03.02.2015) 
14Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(2014)  http://kadininstatusu.aile.gov.tr/kaynak/ulusarasi-belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler (Erişim 08.02.2015) 
15 Belli bir toplumun kadnlar ve erkekler için uygun gördüğü sosyal olarak inşa edilen roller, davranşlar, etkinlikler 
ve yaklaşmlar anlamna gelir. 
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biçimi olarak anlaşlmaktadr ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadnlara fiziksel 

cinsel psikolojik ve ekonomik zarar ve strap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete 

dayal her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten 

yoksun brakma anlamna gelir”17şeklinde tanmlanmştr. 

Sözleşme kapsamnda, kadna yönelik fiziksel şiddet, aile içi şiddet, tecavüz dahil cinsel 

şiddet, psikolojik şiddet, srarl takip, zorla evlilikler, kadn sünneti, zorla kürtaj ve zorla 

ksrlaştrma ile cinsel taciz kadna yönelik şiddet kapsamnda ele alnarak tanmlanmştr.18 

Aile içi şiddet ise Sözleşmede “aile içerisinde veya hanede veya mağdur faille ayn evi 

paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasnda meydana gelen her 

türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet eğilimi” şeklinde tanmlanmştr.19 

Dünya Sağlk Örgütü’nün (WHO) tanmna göre; kadna yönelik şiddet, cinsiyete 

dayanan, kadn inciten, ona zarar veren fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olaslğ 

bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamnda ona bask uygulanmas ve özgürlüklerinin keyfi 

olarak kstlanmasna neden olan her türlü davranştr.20 

Asya Pasifik Forumu (1990) tarafndan ise kadna yönelik şiddet, zoraki kuvvet veya 

basky içeren ve hiyerarşik toplumsal cinsiyet ilişkilerini daimi hale getirmeyi amaçlayan her 

türlü davranş olarak tanmlanmştr.21 

1.1.3. Kadna Yönelik Şiddete İlişkin Toplumsal Bakş ve Alg  

Kadna yönelik şiddet coğrafi snr, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine 

baklmakszn tüm dünyada ve kültürlerde yaygn olarak görülen evrensel bir olaydr.22 Bir 

                                                                                                                                                                                                 
16Uygur, G. ve Çağlar Gürgey, F. İ. (2014), “Kadnlarn ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklar İhlali ve Bunun Bir 
Örneği Olarak Kadna Yönelik Şiddet”, Kadna Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Kitab, (Derleme Kitap), Savaş 
Yaynevi, Ankara,.ss. 47-48,  
17 Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(2014)  http://kadininstatusu.aile.gov.tr/kaynak/ulusarasi-belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler (Erişim 08.02.2015) 
18A.g.e. 
19A.g.e. 
20Zara Page, A. ve İnce, M., (2008), “Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme”, Türk Psikoloji Yazlar, C.11, S.22, 
s.82. http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/22/81-94.pdf (Erişim 08.02.2015) 
21Asya Pasific Forum on Woman, Law and Development, (1990), http://apwld.org/ (Erişim 08.02.2015) 
22Güler, N., Tel, H. ve Özkan Tuncay, F., (2005), “Kadnn Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakş”, C. Ü. Tp Fakültesi 
Dergisi, C.27, S.2, ss.51 – 56. 
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toplumda hangi davranşlarn şiddet olarak alglandğ ve tanmlandğ, o toplumun kültürel 

değerleri ile yakndan ilgilidir. Şiddet davranşlar, toplum tarafndan yaşam biçimi olarak 

benimsendiği ve sorun çözmenin bir arac olarak görüldüğü durumlarda, meşru olarak kabul 

edilmekte ve bu da toplum halinde yaşayan bireyler arasnda şiddet olaylarnn, toplumsal 

yaşamn bir parças olarak görülmesine neden olmaktadr.23 

Sosyalleşme süreci çerçevesinde; gerek çocukluk, gerekse yetişkinlik döneminde aile 

bireylerinin ve çevresinin davranşlarn gözlemleyerek kendisine model olarak alan birey, kitle 

iletişim araçlarnn da etkisiyle saldrganlk davranşlarn kolay öğrenebilmektedir. Bireyin 

ailesinde ve sosyal çevresinde şiddet davranşlarnn bir sorun çözme arac olarak kullanlmas ve 

kabul görmesi, yetişkinlik döneminde bireyin de sorunlar benzer yöntemlerle çözme yoluna 

gitmesine neden olabilmektedir.24 Bu durum birçok toplumda kadna şiddet uygulanmasnn 

kabul edilir bir davranş olarak alglanmasna ve evliliğin sradan bir özelliği olarak görülmesine 

sebep olmaktadr.  

Kadna yönelik şiddet algsnda, gerek kamu kurum ve kuruluşlar gerekse kamuoyunda 

farkllaşmalar göze çarpmaktadr. Bu anlamda şiddet, yaygn olarak “fiziksel ve cinsel şiddet” 

olarak alglanmakta ve mücadele stratejileri de genellikle bu bağlamda şekillenmektedir. Bununla 

birlikte, kadnlarn toplumun genelinden, devletten ve bireylerden de görmüş olduklar şiddet 

yadsnamaz.25 

Toplumsallaşma kavram ile cinsiyet rolü teorisi arasnda büyük bir ilişki bulunmaktadr. 

Toplumsallaşma, toplumsal kurallar, rol öğrenme, rol kazanma ve cinsiyet rollerinin öğrenilmesi 

sürecidir. Toplumsal cinsiyet kimliği görüşü, bir cinsiyet rolünün, kadnlk ve erkeklik 

imajlarnn kendisinde tanmlandğ toplumsal bir kabullenmedir. Kitle iletişim araçlarnn etki 

kuramlarndan biri olan yetiştirme kuram, Gerbner önderliğindeki ‘Kültürel Göstergeler’ ekolü 

denilen bir grup araştrmac tarafndan ortaya atlmştr. Bu kurama göre, kitle iletişim araçlar, 

bireylerin yetişmelerinde ve yaşam biçimleri üzerinde en az kanaat önderleri kadar etkili 

olmaktadr. Bu anlamda, kitle iletişim endüstrisi daha çok imaja dayal, şiddet ve cinsellik 

                                                            
23Kocack, F., “Şiddet Olgusu Üzerine”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.2, S.1. 
24Can, Y., (2014), “Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri”, International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, C.9, S.8. 
25Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi Ve Yerel Kamu Kurum Ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite Ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.1119. 
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basky içeren ve hiyerarşik toplumsal cinsiyet ilişkilerini daimi hale getirmeyi amaçlayan her 

türlü davranş olarak tanmlanmştr.21 
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Kadna yönelik şiddet coğrafi snr, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine 

baklmakszn tüm dünyada ve kültürlerde yaygn olarak görülen evrensel bir olaydr.22 Bir 

                                                                                                                                                                                                 
16Uygur, G. ve Çağlar Gürgey, F. İ. (2014), “Kadnlarn ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklar İhlali ve Bunun Bir 
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19A.g.e. 
20Zara Page, A. ve İnce, M., (2008), “Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme”, Türk Psikoloji Yazlar, C.11, S.22, 
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21Asya Pasific Forum on Woman, Law and Development, (1990), http://apwld.org/ (Erişim 08.02.2015) 
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24Can, Y., (2014), “Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri”, International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, C.9, S.8. 
25Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi Ve Yerel Kamu Kurum Ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite Ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.1119. 
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üzerinden tanmlanan programlar üretmektedir. Böylece bireyler ve toplum üzerinde olumsuz bir 

etki yaratlmaktadr.  
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1.1.3.1. Kadnlarn Kadna Yönelik Şiddet Algs  

Toplumsal yap içinde erkeklerin olduğu kadar kadnlarn da şiddetle ilgili alg ve 
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26Mora, N., (2005), “Kitle İletişim AraçlarndaYeniden Üretilen Cinsiyetçilik veToplumdaYansmas”, C.2, S.1, ss.2- 
3. 
27Karal, D. ve Aydemir, E., (2012), “Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddet”, USAK Sosyal Araştrmalar Merkezi, Mart. 
28Güler, N., Tel, H.ve Özkan Tuncay, F., (2005), “Kadnn Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakş”, C. Ü. Tp Fakültesi 
Dergisi, C.27, S.2, ss.51–56. 
29Uysal, G. ve Paker, H., (2012), “Çalşmak Hayat Kurtarr”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 
Araştrmalar Merkezi Araştrma Notu 12/129. 
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düzenlemelere, onlarn eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyine göre değişmektedir.30 Yaplan 

araştrmalarda şiddet mağduru kadnlarn büyük bir ksmnn şiddeti yalnzca fiziksel şiddet 

olarak tanmladklar, diğer şiddet türlerine maruz kalsalar bile genellikle bunun farknda 

olmadklarn göstermektedir.31 

Şiddet, genellikle fiziksel şiddet olarak alglanmakla birlikte; günümüzde diğer şiddet 

eylemleri de şiddet olarak alglanmaya başlanmştr. Kadnlarn şiddet algsna ilişkin yaplan bir 

araştrmaya göre, kadnlarn yaklaşk %54’ü, sözlü, cinsel, sosyal, ekonomik, duygusal ve 

fiziksel bütün şiddet türlerini şiddet olarak algladklarn ifade etmişlerdir. Ancak şiddeti sadece 

fiziksel şiddet olarak alglayanlarn orannn %21,6 olduğu ve genellikle eğitim seviyeleri düşük 

olan kadnlarn daha çok bu cevab verdiği gözlemlenmiştir.32 

Kadnlarn şiddeti hangi sklkta yaşadklar, evliliklerini sürdürme ya da boşanmay 

düşünme sürelerini etkilemektedir. Sklkla şiddete maruz kalan kadnlar arasnda başanma tercih 

edilmektedir. Buna karşn, daha az sklkla şiddete maruz kalan kadnlarn evliliklerini devam 

ettirme yönünde tercihte bulunduklar görülmektedir.33 

Fiziksel şiddete gerekçe olarak gösterilen davranşlarn başnda aldatma ve aldatma 

şüphesi gelmektedir. Kadnlarn %13’ü, kadnlarn eşlerine karş çkmalar halinde fiziksel 

şiddetin uygulanabileceğini düşünmektedir. Kadnlarn yüzde 58’i, erkeğin eşine fiziksel şiddet 

uygulamasnn hiçbir gerekçesi olmayacağn düşünmektedir.34 

Yaplan araştrmalara göre, şiddet mağduru kadnlarn %50,1’nin eşi tarafndan şiddet 

gördüğü, eğer çevresindeki kadnlarda da kendisi gibi şiddete uğrayan varsa bu durumu 

kabullenmelerinin daha kolay olduğu, annelerin de çocuklarna şiddet uygulamasndan 

anlaşlacağ gibi şiddetin sosyo-kültürel yapnn kendine özgü olan kurallarnn bir parças olarak 

alglanmasna sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Anne babaya sayg ve itaatin ön planda olmas 

                                                            
30Güler, N., Tel, H.ve Özkan Tuncay, F., (2005), “Kadnn Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakş”, C. Ü. Tp Fakültesi 
Dergisi, C.27, S.2, ss.51–56. 
31Şahin, M. E., Yetim, D. ve Öyekçin Güleç, D., (2012), “Edirne’de Kadna Yönelik Eş Şiddeti Yaygnlğ ve 
Kadnlarn Şiddete Karş Tutumlar”, C.34. 
32Dolunay, Ş. ve Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla” Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s. 22. 
33A.g.e., s. 22. 
34Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Raporu, (2014), s. 22. 
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30Güler, N., Tel, H.ve Özkan Tuncay, F., (2005), “Kadnn Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakş”, C. Ü. Tp Fakültesi 
Dergisi, C.27, S.2, ss.51–56. 
31Şahin, M. E., Yetim, D. ve Öyekçin Güleç, D., (2012), “Edirne’de Kadna Yönelik Eş Şiddeti Yaygnlğ ve 
Kadnlarn Şiddete Karş Tutumlar”, C.34. 
32Dolunay, Ş. ve Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla” Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s. 22. 
33A.g.e., s. 22. 
34Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Raporu, (2014), s. 22. 
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da şiddeti alglamada etkili olmaktadr.35 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nüfus Bilim Derneği’nin 2013 ylnda 

Aydn, Ankara ve Erzurum illerinde yapmş olduğu bir araştrmada, şiddet algsnn kz ve erkek 

öğrencilerde farkllk gösterdiği ve bu farkllğa kültürel ve sosyo-ekonomik yapnn etki ettiği 

tespit edilmiştir. Çocuklarn şiddet olaylarn çok gerçekçi olarak tanmladklar ve şiddetin 

nedenlerini sraladklar gözlenmiştir. Ankara’da görüşülen kz öğrenciler, şiddetin önemli bir 

sorun olduğunu, özellikle erkek çocuklarn bu davranşlar kopyalayabileceğini, sivil toplum 

kuruluşlarnn kadnlara destek olabileceğini belirterek, devletin sorumluluğunun önemli olduğu 

gibi yaş grubuna göre beklenenden çok üst düzeyde bir tartşma yürütmüştür. Görüşmenin bir 

metropol olan Ankara’da olmas kzlarn daha fazla bilgiye sahip olduklarn gösterebilmektedir. 

Ancak bu grupta erkek öğrenciler arasnda yaş ve sosyo-ekonomik düzeye bağl olarak, şiddetin 

mutlaka bir hakl gerekçesi olduğu tarznda bir görüş oluşmuştur. Bu da erkeklerde daha farkl 

etmenlerin düşünce sistemini etkilediğini düşündürmektedir. Erzurum’da ise kz öğrenciler 

“kadnn bu davranşnn yanlş olduğunu ve erkeğin hakl olduğu tarznda” bir yaklaşm 

sergilemişlerdir. Yani, toplumsal olarak erkek baskn yaklaşmn kz öğrenciler tarafndan kabul 

edildiği görülmektedir. Erkek öğrenciler arasnda da benzer bir yaklaşm gözlenmekte ve erkeğin 

mutlaka hakl bir gerekçesi olduğu düşünülmektedir. Yine erkek öğrenciler arasnda, alkol 

kullanma ve kumar oynama birer şiddet nedeni olarak dile getirilmiştir. Lise gruplarnda ise 

şiddetin tanm sorulduğunda önce “fiziksel şiddet” gündeme gelmiştir, daha sonra ise psikolojik 

şiddet belirtilmiştir. Cinsel şiddetin kendiliğinden tartşmaya gelmemesi ise bu şiddet türünün 

gözard edilmek istenilen bir şiddet olgusu olarak düşünülebilir. Özellikle genç kz gruplarnda 

psikolojik şiddet çok önemsenmiştir, erkeğin kadna psikolojik olarak şiddet davranşlar içinde 

olmasnn kadn çok incittiği tüm lise kz gruplarnda gündeme gelmiştir.36 

Kadnlar, eşlerinin ekonomik skntlar olmasa, kendilerine şiddet uygulamayacaklarn, 

ancak ekonomik skntlar olduğu için, istemeden kendilerine şiddet uyguladklarn ifade 

etmektedirler. Aslnda kadnlarn buradaki ifadeleri, kadnlarn eşlerinin skntlarn kendilerine 

şiddet uygulayarak atlatma yönünde kendilerinde hak gördüklerini, kadnlarn da erkeklerin bu 

                                                            
35Dolunay Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla” Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.25 
36Nüfus Bilim Derneği ve UNFPA, (2013), “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve 
Lise Öğrencilerinin Tutumlar”, ‘Ankara, Aydn, Erzurum İlleri Alan Arştrmas’ Özet Rapor, ss.18-19. 
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yönde haklarnn olduğuna inandklarn ortaya koymaktadr. Böylece kadn, erkeğin ekonomik 

skntlar olduğunda erkeğin şiddet uygulamasn, erkek de ekonomik skntlar olduğunda 

kadna şiddet uygulayarak rahatlama hakknn olduğuna inanarak, şiddetin devamllğna zemin 

hazrlamaktadr.37 

Bu çerçevede, şiddet mağduru kadnlar, eşlerinin kendilerine şiddet uygulama hakknn 

olmadğn düşünmek ve tepki vermek yerine, hangi sebep ile eşlerinin kendilerine şiddet 

uygulamak zorunda kaldğn sorgulamay tercih etmeleri öğrenilmiş çaresizlikle eş değerdir. 

Alkolden dolay şiddete uğradklarn söyleyenlerin oran %23,2’dir. Şiddete uğrayan 

kadnlarn, eşlerini değil de alkolü sorumlu tuttuklar, eşlerinin alkolsüz olduklarnda çok iyi 

olduklarn, alkolün etkisiyle herhangi bir şiddete maruz kalmadklarn belirtmeleri, şiddet için 

bir sebep aradklarn ve ayn evde yaşyor olmalarnn da bu yargya varmalarnda etkili 

olduğunu göstermektedir.38 

Kadnlarn, eşi tarafndan istenmediği için şiddete uğradğ algs da oldukça yüksek 

çkmakta, bu durum şiddetin sadece fiziksel olarak kalmayp psikolojik boyutunun da ne kadar 

önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sözde namus ad altnda işlenen şiddette ise, kadnn 

kendi namusunu koruyamadğ, erkeğin kadnn namusunu koruma hakknn olduğu ve 

cezalandrmay da erkeğin yapmasnn normal olduğu fikri hakimdir.39 

Araştrmada, şiddete maruz kalan kadnlarn “kol krlr yen içinde kalr” ve “aile 

mahremiyeti” gibi toplumun kendilerine yükledikleri öğrenilmiş rollerden dolay %80,5’inin 

herhangi bir yerden yardm almadklar görülmüştür. Kadnlar, ev dşnda yaşanan şiddetin 

söylenebildiği, ancak ev içi şiddetin gizlenmesi gerektiği düşüncesinde olmaktadrlar. Ayrca, 

terbiye amaçl şiddetin uygulanabilir olduğu düşüncesi hala önemli oranda hakimdir.40  

Psikolojik destek alan şiddet mağduru kadnlarn saysnn az olmas, toplumsal basknn 

ne denli önemli bir sorun olduğunu anlatmaktadr. Kadnn, şiddetten daha çok zarar görmeye 

başladğnda, psikolojik destek için birilerine başvurduğu görülmektedir. 

                                                            
37Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.27. 
38A.g.e., s.28. 
39A.g.e.,s.28. 
40Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.29. 



‒ 39 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)38 
 

da şiddeti alglamada etkili olmaktadr.35 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nüfus Bilim Derneği’nin 2013 ylnda 

Aydn, Ankara ve Erzurum illerinde yapmş olduğu bir araştrmada, şiddet algsnn kz ve erkek 

öğrencilerde farkllk gösterdiği ve bu farkllğa kültürel ve sosyo-ekonomik yapnn etki ettiği 

tespit edilmiştir. Çocuklarn şiddet olaylarn çok gerçekçi olarak tanmladklar ve şiddetin 

nedenlerini sraladklar gözlenmiştir. Ankara’da görüşülen kz öğrenciler, şiddetin önemli bir 

sorun olduğunu, özellikle erkek çocuklarn bu davranşlar kopyalayabileceğini, sivil toplum 

kuruluşlarnn kadnlara destek olabileceğini belirterek, devletin sorumluluğunun önemli olduğu 

gibi yaş grubuna göre beklenenden çok üst düzeyde bir tartşma yürütmüştür. Görüşmenin bir 

metropol olan Ankara’da olmas kzlarn daha fazla bilgiye sahip olduklarn gösterebilmektedir. 

Ancak bu grupta erkek öğrenciler arasnda yaş ve sosyo-ekonomik düzeye bağl olarak, şiddetin 

mutlaka bir hakl gerekçesi olduğu tarznda bir görüş oluşmuştur. Bu da erkeklerde daha farkl 

etmenlerin düşünce sistemini etkilediğini düşündürmektedir. Erzurum’da ise kz öğrenciler 

“kadnn bu davranşnn yanlş olduğunu ve erkeğin hakl olduğu tarznda” bir yaklaşm 

sergilemişlerdir. Yani, toplumsal olarak erkek baskn yaklaşmn kz öğrenciler tarafndan kabul 

edildiği görülmektedir. Erkek öğrenciler arasnda da benzer bir yaklaşm gözlenmekte ve erkeğin 

mutlaka hakl bir gerekçesi olduğu düşünülmektedir. Yine erkek öğrenciler arasnda, alkol 

kullanma ve kumar oynama birer şiddet nedeni olarak dile getirilmiştir. Lise gruplarnda ise 

şiddetin tanm sorulduğunda önce “fiziksel şiddet” gündeme gelmiştir, daha sonra ise psikolojik 

şiddet belirtilmiştir. Cinsel şiddetin kendiliğinden tartşmaya gelmemesi ise bu şiddet türünün 

gözard edilmek istenilen bir şiddet olgusu olarak düşünülebilir. Özellikle genç kz gruplarnda 

psikolojik şiddet çok önemsenmiştir, erkeğin kadna psikolojik olarak şiddet davranşlar içinde 

olmasnn kadn çok incittiği tüm lise kz gruplarnda gündeme gelmiştir.36 

Kadnlar, eşlerinin ekonomik skntlar olmasa, kendilerine şiddet uygulamayacaklarn, 

ancak ekonomik skntlar olduğu için, istemeden kendilerine şiddet uyguladklarn ifade 

etmektedirler. Aslnda kadnlarn buradaki ifadeleri, kadnlarn eşlerinin skntlarn kendilerine 

şiddet uygulayarak atlatma yönünde kendilerinde hak gördüklerini, kadnlarn da erkeklerin bu 
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Psikolojik destek alan şiddet mağduru kadnlarn saysnn az olmas, toplumsal basknn 
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37Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.27. 
38A.g.e., s.28. 
39A.g.e.,s.28. 
40Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.29. 
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Yaplan araştrmada, “dayak varsa eşler boşanmaldr” görüşüne sahip kadn oran 

%67,3’tür. Yaş aralğna bakldğnda, gençlerin daha yüksek oranda “evet boşanmal” dediği, 

fakat yaş ilerledikçe bu orann düştüğü gözlemlenmiştir.41 

Kadna yönelik şiddetin hakl bir gerekçesi olmadğ toplumun geneli tarafndan ifade 

edilen bir düşüncedir. “Erkek eşine bazen fiziksel şiddet uygulayabilir, kocasnn beklentilerini 

yerine getirmeyen kadna şiddet uygulanabilir” gibi düşünceleri kadnlarn artk kabul etmediği, 

ancak ileri yaşlardaki baz kadnlarn böyle düşünüyor olduğu görülmektedir. Bu durumun 

eğitimle doğru orantl olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, şiddet uygulayan eşin cezaevine 

girmemesini savunan kadn oran yüksektir. Bunun sebebini de ailelerin parçalanmamas 

gerektiği ve cezaevinden çktğnda yine ayn evde yaşayacak olmalarndan kaynakl korkularnn 

olduğu gibi bilgiler alnmştr. Öte yandan, kadnlarn kadn konukevlerine gidip gidemeyecekleri 

sorgulanmş, %87,2 orannda kadn, devlet korumasnn gerekli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

Ancak kadnlar çoğunlukla, hayati tehlikeleri olmadan sğnma evlerine gitmek istememektedir. 

Kadnlar “yaşadklar şiddet, dşardaki insanlar tarafndan fark edilir korkusu ile, evden 

giderlerse evlerine bir daha dönememek korkusu ile, çocuklarndan ayr kalma korkusu ile, 

olaylar daha büyük boyutlara gider korkusu ile, tekrar eve döndüklerinde ne ile karşlaşacaklarn 

kestiremedikleri korkusu” ile devlet korumas altna girmeyi çok da tercih etmemektedirler.42 

Aile içi karar mekanizmalarna kadnlarn katlm çok önemlidir. Herhangi bir konuda 

karar alnmas gerektiğinde erkeğin karar almas ve kadnn bu karara uymas gerektiği kadnlarn 

çoğu tarafndan kabul edilmemektedir.43 

Kadnlara, “Şiddet gördüğünüzde karşnzdakine de benzer şekilde şiddet uygulanmal 

m?” sorusuna %49,2’si “hayr” demiştir. Bunun nedeninin ise eşit güce sahip olmadklar ve 

daha çok zarar görmekten korktuklar sonucuna varlmştr.44 

                                                            
41Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.29., ss.33-39 
42A. g.e., ss.45-50. 
43Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Raporu, (2014), s.21. 
44Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.56. 
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1.1.3.2. Erkeklerin Kadna Yönelik Şiddet Algs  

Toplumlarda kadn ile erkek farkl sosyalizasyon sürecinden geçtiği için şiddete verdikleri 

anlam ve alg birbirinden farkl olmaktadr. Erkeklerin birçoğu “fiziksel şiddetin doğru 

olmadğ”n ifade etseler de “sözlü şiddetin farkna varmadklar”, “eşlerinin bu durumu çok 

abarttklarn” ifade etmeleri, bahsedilen alg farkn göz önüne sermektedir. Öte yandan, kadn 

yaşamş olduğu şiddetin “insanlk suçu” olduğunu söylerken; erkek “sorumluluklar ve kültürel 

normlar gereği” şiddet uyguladğn ve bunun “büyütülecek bir şey olmadğn” 

düşünebilmektedir.45 

Aile içi şiddete en fazla kadnlar ve çocuklar maruz kalmaktadr. Erkek bireyler, “terbiye 

amaçl” şiddete başvurduklarn belirtmektedir. Dolaysyla, erkekler ev halknn terbiye 

edilmesinde kendisini sorumlu görmekte ve uyguladklar şiddeti “terbiye amaçl” olarak 

tanmlamaktadr. Oysa, aile birlik, beraberlik ve güven duygusunun en yoğun yaşandğ yerdir. 

Burada yaşanan şiddet ile aile dinamikleri zarar görmekte ve sağlksz nesiller yetişmektedir.46 

Aile içi şiddete başvurma nedenleri araştrldğnda, erkeklerin %28,5’i “kadnlarn 

hakettikleri için şiddet gördüğünü”, %27,8’i ise “saygsz davrandklar için şiddet gördüğünü” 

belirtmiştir. Ancak, şiddet uyguladktan sonra pişman olup olmadklar sorulduğunda sadece 

%14’ü “hayr” cevabn vermiştir. Bu sonuç, şiddet uygulamann “meşru bir davranş olmadğn 

ama mecbur kaldklarn”, “kendilerini başka türlü ifade edemediklerini” açkça ortaya 

koymaktadr. 47  

KSGM tarafndan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne 2014 ylnda 

yaptrlan, “Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas”nda erkeklerin bakş 

açsndan kadna yönelik şiddet sorgulanmştr. Bu çerçevede, araştrma kapsamnda görüşülen 

erkekler, şiddetin nedenlerini; güç ilişkilerinin sonucu olarak şiddetin yaşanmas, toplumun 

şiddete tolerans ve şiddetin meşruluğu, erkeklerin aldatlma ve namus algs, kadnlarn itaat 

etmemesi ve haklarnn bilincinde olmas ile erkeklerin evi geçindirme sorumluluklar gibi 

başlklar altnda dile getirmiştir. Ayrca eşini öldürdüğü ya da yaraladğ için cezaevinde olan 

erkeklerin eşlerini yaralama/öldürme ile sonuçlanan olaylar aktarmlarnda, öldürülen kadnn 
                                                            
45 Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar 
46A.g.e., ss.59-61 
47 A.g.e. , s.62. 
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41Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.29., ss.33-39 
42A. g.e., ss.45-50. 
43Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Raporu, (2014), s.21. 
44Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar, s.56. 
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45 Dolunay, Ş., Stk, Y., (2013), “Kadna Yönelik Şiddet Algs-Kadn ve Erkek Bakş Açlaryla”, Mutlu Çocuklar 
Derneği Yaynlar 
46A.g.e., ss.59-61 
47 A.g.e. , s.62. 
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suçlanmas ve cinayete bir gerekçe gösterilmeye çalşlmas göze çarpmaktadr.48 Yine KSGM 

tarafndan yaptrlan 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun Etki Analizi Araştrmas49’nda da benzer tespitler ortaya çkmştr.  Analiz araştrmasnda, 

söz konusu Kanun kapsamnda hakknda önleyici tedbir karar verilen erkeklere, göstermiş 

olduklar şiddetin gerekçesi sorulduğunda; şikâyet eden kişinin kendisini dinlemediği, ev içi 

sorumluluklarn yerine getirmediği, kendisine kötü söz söylediği, çok konuştuğu/söylendiği, 

kendisinden ayrlmak istediği ve kskançlk gibi gerekçeler sunulmuştur. 

ASPB’ye bağl Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM), 6284 sayl 

Kanun kapsamnda, hakknda önleyici tedbir karar verilen erkeklere yönelik yürütülen 

rehabilitasyon çalşmas sonucunda da erkeklerin kadna yönelik şiddet algsna ilişkin veriler 

elde edilmiştir. Bu çerçevede:  

− Çalşmada yer alan erkeklerin büyük bir bölümü erkek ve erkeklik kavramlarn; güçlü, 

kadnn ve çocuğun koruyucusu, evinin ve ailesinin ihtiyaçlarn karşlayan, sahip çkan, kontrol 

eden gibi kavramlarla açklamaktadrlar. 

− Namus kavramna dair, “kadnn namusunu mutlaka erkek korumaldr” anlayş 

yaygnken; “kskançlk” kavram sevginin bir belirtisi ve sonucu olarak düşünülmektedir.  

− Erkeklerin kontrol etme araçlar olarak; cep telefonunu, paray ve erkeğe yüklenen 

toplumsal rolleri (güç, sahip olma) yaygn olarak kullandklar tespiti yaplmştr. 

Son olarak, Tosun Altnöz tarafndan, 2014 ylnda, Ankara'da ceza infaz kurumlarnda 

bulunan, kadna fiziksel şiddet uygulamş veya kadn cinayeti işlemiş erkek hükümlüler (vaka 

grubu) ile bu hükümlülerle benzer özelliklere sahip ancak kadna yönelik şiddet uygulamamş 

erkeklerle (kontrol grubu) kyaslamal bir şiddet algs incelemesi yaplmştr.50 Buna göre, bu 

gruplarn kadnn özgür bir birey olabilmesi konusundaki bakş açlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

                                                            
48 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2014), Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor 
49 Halen çalşmalar ASPB tarafndan yürütülen “6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun Etki Analizi Araştrmas” ön Raporundan alnmştr. 
50 Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ait Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma Komisyonu Konulu, 
Bila Tarihli Bilgi Notu. 

 

Şekil 1: 

Ş

arasnda

itaatkar 

%25'dir

%29,3 i

söz sahi

says b

%95’i b

B

bir dest

onaylanm

görüldüğ

erkekler

zorland

                
51Adalet 
Araştrlar
Bila Tarih

Erkeklerin 

Şekil 1’de g

a istatistikse

ve sessiz 

. Kadnlarn

ken, kontro

ibi olmann

birbirinden i

u durumlar

Bağlantl b

tek almaya

madğn ve

ğünü” belir

r ise şidd

klarn, hatt

                      
Bakanlğ C

rak Alnmas 
hli Bilgi Notu,

0

10

20

30

40

50

60

70

80
%

Kadnn To

görüldüğü üz

el olarak an

olmas ger

n çalşan, ür

ol grubunda 

n eşinin, kz

istatistiksel 

n kadnlarn

ir biçimde, 

a gerek olm

e psikolojik

rtmişlerdir. A

et uygulam

ta mecbur b

                      
eza ve Tevk
Gereken Önle

, ss.62-64. 

Vaka

29,3

Çalşan, Ü

oplum İçeris

zere, kadn

nlaml bir fa

rektiğini be

reten, özgür

%75'dir. A

znn ya da 

olarak fark

n doğal hak

erkeklerin 

madğn” v

k destek alm

Aile içi şid

malar sebe

brakldklar

kifevleri Gen
emlerin Belirl

a Grubu

70,7

Üreten, Özg

sindeki Rolü

n toplum iç

ark bulunma

elirten kişil

r bir birey o

Ayrca, iki g

annesinin d

kldr. Vaka

kk olduğunu

%93,4’ü “d

ve “psikolo

mann erkek

ddet uygulad

ebiyle dev

n belirtmiş

nel Müdürlüğ
lenmesi Amac

gür Ev

üne Yönelik

çerisindeki r

aktadr. Vak

lerin oran 

olmasn söy

gruptaki eğit

de doğal ha

a grubunun

u bildirmişti

davranşlarn

ojik destek 

k için son d

dğ için psi

let tarafnd

ştir.51  

ğü’ne Ait Ka
cyla Kurulan 

Kontrol 

75

ine Bağl, İt

k Alglar 

rolüne yöne

ka grubunda

%70,7 ike

yleyenlerin 

tim almann

akk olduğu

n %56.1’i, k

ir.  

n değiştireb

alnmasn

derece onur

ikolojik des

dan psikol

adna Yöneli
Meclis Araşt

Grubu

25

taatkar, Ses

elik alglard

a kadnn ev

en; kontrol 

oran vaka

n, çalşman

unu düşünen

kontrol gru

bilmek için 

n toplum 

r krc bir ş

stek aldğn

lojik destek

ik Şiddetin S
rma Komisyo

siz

43

 

a, iki grup 

vine bağl, 

grubunda 

a grubunda 

n ve evde 

n katlmc 

ubunun ise 

psikolojik 

tarafndan 

şey olarak 

 söyleyen 

k almaya 

Sebeplerinin 
onu Konulu, 



‒ 43 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
42 

 

suçlanmas ve cinayete bir gerekçe gösterilmeye çalşlmas göze çarpmaktadr.48 Yine KSGM 

tarafndan yaptrlan 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun Etki Analizi Araştrmas49’nda da benzer tespitler ortaya çkmştr.  Analiz araştrmasnda, 

söz konusu Kanun kapsamnda hakknda önleyici tedbir karar verilen erkeklere, göstermiş 

olduklar şiddetin gerekçesi sorulduğunda; şikâyet eden kişinin kendisini dinlemediği, ev içi 

sorumluluklarn yerine getirmediği, kendisine kötü söz söylediği, çok konuştuğu/söylendiği, 

kendisinden ayrlmak istediği ve kskançlk gibi gerekçeler sunulmuştur. 

ASPB’ye bağl Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM), 6284 sayl 

Kanun kapsamnda, hakknda önleyici tedbir karar verilen erkeklere yönelik yürütülen 

rehabilitasyon çalşmas sonucunda da erkeklerin kadna yönelik şiddet algsna ilişkin veriler 

elde edilmiştir. Bu çerçevede:  

− Çalşmada yer alan erkeklerin büyük bir bölümü erkek ve erkeklik kavramlarn; güçlü, 

kadnn ve çocuğun koruyucusu, evinin ve ailesinin ihtiyaçlarn karşlayan, sahip çkan, kontrol 

eden gibi kavramlarla açklamaktadrlar. 

− Namus kavramna dair, “kadnn namusunu mutlaka erkek korumaldr” anlayş 
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48 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2014), Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor 
49 Halen çalşmalar ASPB tarafndan yürütülen “6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun Etki Analizi Araştrmas” ön Raporundan alnmştr. 
50 Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ait Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma Komisyonu Konulu, 
Bila Tarihli Bilgi Notu. 
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Bununla birlikte, “şiddet uygulayann tutuklanmas”n erkekler kadnlara oranla daha çok 

kabul etmekte, “eğer bir erkek şiddet uygulamann yanlş olduğunu hala kavrayamamş ise 

devletin müdahale etmesi ve gerekli cezann verilmesi gerektiğini” düşünmektedir. Erkeklerin 

büyük bir çoğunluğu “şiddet mağduru kadnn devlet korumas altna alnmas gerektiğini”, 

çünkü “şiddet bastrlmazsa sonuçlarnn daha ağr olma ihtimalinin olduğunu” düşünürken; bir 

ksm erkek “aile mahremiyetinin bozulduğunu” ve “devleti arkasna alan kadnn eşini 

önemsemediği için ailenin dağlacağn” savunmaktadr.52 

1.1.4. Hukuksal Açdan Kadna Yönelik Şiddet 

Kadna yönelik şiddetin hukuki yönü pek çok kanunda yansmalarn taşmakla birlikte, 

özellikle 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 

5237 sayl Türk Ceza Kanunu bakmndan ele alnabilir.  

Türkiye’de doğrudan kadna yönelik şiddetin önlenmesi için iki yasal düzenleme 

yaplmştr. İlki 1998 ylnda yürürlüğe giren 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun iken, 

diğeri, 2012 ylnda yürürlüğe giren 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun’dur. Bunun dşnda, kadna yönelik şiddet eylemlerini içeren cezai 

hükümler Türk Ceza Kanunu'nunda ayrca düzenlenmiştir. 

6284 sayl Kanun, şiddetin kimden yöneldiğine baklmakszn kadnlar, çocuklar, aile 

bireylerini ve srarl takip mağdurlarn şiddet ve aile içi şiddetten korumay amaçlamaktadr. 

Kanun ile sadece şiddete uğrayan bireyler değil; ayn zamanda şiddete uğrama ihtimali olan 

bireyler bakmndan da koruma sağlanmaktadr. 

6284 sayl Kanun, Türk Ceza Kanunu'ndan farkl olarak cezalar değil; koruyucu ve 

önleyici tedbirleri içeren bir Kanundur. Bu durum, 6284 sayl Kanunun 6 nc maddesinde; 

“suçlulara ait hükümler sakl tutularak ve kişinin silah bulundurmas, uyuşturucu ve uyarc 

madde kullanmasnn suç olmas dolaysyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturmas nedeni ile 

soruşturma ve kovuşturma aşamasnda koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik tedbirlerine, 

mahkumiyet halinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazna ve bu çerçevede uygulanabilecek 

                                                            
52Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Ait Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma Komisyonu Konulu, 
Bila Tarihli Bilgi Notu, s.66. 
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denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin kanun hükümleri sakl tutularak cezai soruşturma ve 

kovuşturmas yaplp ceza verilebilmesine engel bir hal olmadğ” şeklinde belirtilmiştir. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nda reform 

niteliğinde düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun ilk maddesinde amaç, kişilerin hak ve 

özgürlüklerini korumak olarak ifade edilmiştir. 765 sayl mülga ceza kanununda, kadnn mağdur 

olduğu birçok suç, topluma karş işlenen suçlar olarak düzenlenmişken, 5237 sayl Türk Ceza 

Kanunu ile özellikle cinsel suçlar, kişilere karş işlenen suçlar kapsamnda ele alnmştr. Tecavüz 

ve kadn kaçrma vakalarnda öngörülen ceza indirimleri ve “evli-bekar”, “bakire-bakire 

olmayan” şeklindeki ayrmlar ortadan kaldrlmştr53.  

Türk Ceza Kanunu’nda, toplumsal yaşamn her alannda kadnlarn maruz kaldğ fiziksel, 

psikolojik, cinsel şiddete yönelik eylemlere ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmaktadr. Kanunun, 

kadna karş şiddet ve aile içi şiddet suçlarn nasl ele aldğ öne çkan şu maddeler çerçevesinde 

özetlenebilir: 

− "Uluslararas Suçlar" ksmnda; kadna karş şiddet ve aile içi şiddetle ilgili hükümler; 

− Soykrm ve İnsanlğa Karş Suçlar 

− Göçmen Kaçakçlğ ve İnsan Ticareti 

− “Kişiye Karş Suçlar” ksmnda; kadna karş şiddet ve aile içi şiddetle ilgili hükümler;  

− Hayata Karş Suçlar  

− Vücut Dokunulmazlğna Karş Suçlar 

− İşkence ve Eziyet 

− Koruma, Gözetim, Yardm veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali 

− Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Ksrlaştrma 

− Cinsel Dokunulmazlğa Karş Suçlar 

− Hürriyete Karş Suçlar 

− Şerefe Karş Suçlar 

− Özel Hayata ve Hayatn Gizli Alanna Kary Suçlar 

− Malvarlğna Karş Suçlar 

− “Topluma Karş Suçlar” ksmnda kadna karş şiddet ve aile içi şiddetle ilgili hükümler;   

                                                            
53Sallan Gül, S., (2013), “Türkiye’de Kadn Sğnma Evleri”, Bağlam Yaynclk, 2. Basm,  İstanbul, s.75. 
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53Sallan Gül, S., (2013), “Türkiye’de Kadn Sğnma Evleri”, Bağlam Yaynclk, 2. Basm,  İstanbul, s.75. 
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− Genel Ahlaka Karş Suçlar 

− Aile Düzenine Karş Suçlar 

− Bilişim Alannda Suçlar  

− Millete ve Devlete Karş Suçlar” ksmnda kadna karş şiddet ve aile içi şiddetle ilgili 

hükümler; 

− Adliyeye Karş Suçlar şeklindedir.54 

Şiddetin suç kapsam ile cezalandrlmas ile birlikte "aile içi şiddet" nitelikli bir hal kabul 

edilerek önlenmesinin amaçlanmas, suç işleyen kişilerin rehabilite edilmesi ve denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanarak toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesinin sağlanmas 

gerekmektedir.55 

 1.1.5. Kadna Yönelik Şiddet Türleri  

Şiddet bir toplum sağlğ sorunudur ve bir hak ve özgürlük ihlali olarak ele alnmaldr. 

Şiddet olgusu çok boyutlu ele alnmas gereken ve disiplinler aras işbirliği ile mücadele 

verilmesi gereken bir problemdir. Çünkü şiddet toplumun genelinde ruh ve beden sağlğn tehdit 

eden, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyen, kişinin hayata ve insanlara güvenini sarsan, 

benlik değerlerini ve özgüvenini azaltan, korku ve çaresizlik hisleri yaratan ve bu şekilde hem 

bireysel hem de toplumsal sağlğ tehdit eden sistematik bir problemdir.56 

Dünyada Sağlk Örgütü tarafndan yaplan 48 araştrmaya göre kadnlarn %10'u ile % 

69'u hayatlarnn bir bölümünde eşleri tarafndan fiziksel saldrya uğramaktadr.57 

Sosyo ekonomik olarak güçlü erkeğin kontrol etmek, cezalandrmak, korkutmak, güç 

gösterisinde bulunmak ve bask kurmak amaçlar ile sosyo ekonomik anlamda güçsüz olan 

kadna karş şiddete başvurduğu görülmektedir. Kadnlar sadece aile içinde değil kamusal- özel 

alanlarda ve eşleri dşnda babalar, kardeşleri, oğullar ile diğer şahslar tarafndan şiddete maruz 

                                                            
54 Bknz Bölüm 3.3.1. Kadna Yönelik Şiddet Suçlarnn Soruşturulmas ve Kovuşturulmasna Yönelik Sürecin 
Değerlendirilmesi ve bknz Bölüm 2.1.1. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat 
55Akbulut, B., (2014), “6284 Sayl Kanunda Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'nin TCK Açsndan Değerlendirilmesi” 
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.16. 
56Alptekin, S., “Şiddet Nedir?”, http://www.dokudanismanlik.com/makaleler-siddet-nedir.php  
57Zara Page, A. ve İnce., M., (2008), “Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme”, Türk Psikoloji Yazlar, C.11, S.22, 
s.82. 
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braklmaktadr. Kadnlar sadece fiziksel şiddete değil gelişen toplum yaps içerisinde daha farkl 

ve yaşamn derinden etkileyen başka tür şiddete de uğramaktadr.  

1.1.5.1. Fiziksel Şiddet 

Yaplan literatür taramasnda fiziksel şiddetin hafif yaralanmalara neden olan eylemlerden 

cinayete kadar geniş bir yelpazede görülebildiği, tanm bağlamnda ise; cezalandrmak amacyla 

fiziksel olarak karşsndakine karş her türlü zarar verecek yöntemlerin kullanlmas olarak ifade 

edildiği göze çarpmaktadr 58 Ayn zamanda başkasnn vücut bütünlüğüne zarar veren, ona ac 

çektiren her türlü saldr fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilmektedir.59 

Kadn/çocuğa karş zorla fiziksel güç kullanm, yüksek bir olaslkla kadn/çocuklarn 

sağlğnn, hayatta kalmasnn, gelişiminin ve onurunun zarar görmesi ile sonuçlanmaktadr. 

Tokat atmak, dövmek, vurmak, itmek, tekmelemek, sarsmak, srmak, duvara vurmak, yaralamak, 

yakmak, boğazlamak, suda boğma, scak su ile haşlama, yakma, zehirleme ve havasz brakarak 

boğma, eşya frlatmak, fiziksel kuvvet kullanarak evden çkmasna ya da eve girmesine engel 

olmak, bçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak, silahla yaralamak, sarsmak, 

öldürmeye çalşmak fiziksel şiddet içeren eylemlerdir.60 

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma sindirme ve yaptrm arac olarak kullanlmasdr 

ve aile içi şiddetin en sk uygulanan biçimlerinden biridir. Fiziksel incinme ve hastalğa neden 

olmak ya da bunlarn olmasna çalşmak skca tutmak, kolunu bükmek, saçn çekme, bir şeyle 

vurma, yüze kezzap dökmek, hatta yaral ve hamileyken gereli yardm esirgemek, sağlğ için 

gereken kaynağa ulaşmasn engellemek (ilaç, tbbi bakm, tekerlekli sandalye, yiyecek içecek 

uyku, hijyenik maddelerden yoksun brakmak gibi) alkol ya da madde kullanmaya zorlamak gibi 

durumlar fiziksel şiddet kapsamna girmektedir.61 

                                                            
58Bozkurt Şener, E., (2011), “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair 
Kanun ve Değerlendirmesi. Yaynlanmş Uzmanlk Tezi”, T.C. Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.12 
59Özgentürk, İ., Karğin, V. ve Baltaci, H., (2012), “Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi”, Polis 
Bilimleri Dergisi, C.14, S.4, s. 58. 
60 Korkut Owen, F.,. Owen, D. W., (2008), “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.16 
61Altun, (2006), “Denizli İli Krsalnda Bir Sağlk Ocağ Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadnlarn Fiziksel Şiddet 
Görme Durumlar ve Kadnlarn Şiddete İlişkin Tutumlar”, Pamukkale Ünv.Sağlk Bilimleri Enstitüsi Halk Sağlğ 
Anabilim Dal Yüksek Lisans Tezi. 
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− Genel Ahlaka Karş Suçlar 

− Aile Düzenine Karş Suçlar 

− Bilişim Alannda Suçlar  

− Millete ve Devlete Karş Suçlar” ksmnda kadna karş şiddet ve aile içi şiddetle ilgili 

hükümler; 

− Adliyeye Karş Suçlar şeklindedir.54 

Şiddetin suç kapsam ile cezalandrlmas ile birlikte "aile içi şiddet" nitelikli bir hal kabul 

edilerek önlenmesinin amaçlanmas, suç işleyen kişilerin rehabilite edilmesi ve denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanarak toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesinin sağlanmas 

gerekmektedir.55 

 1.1.5. Kadna Yönelik Şiddet Türleri  

Şiddet bir toplum sağlğ sorunudur ve bir hak ve özgürlük ihlali olarak ele alnmaldr. 

Şiddet olgusu çok boyutlu ele alnmas gereken ve disiplinler aras işbirliği ile mücadele 

verilmesi gereken bir problemdir. Çünkü şiddet toplumun genelinde ruh ve beden sağlğn tehdit 

eden, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyen, kişinin hayata ve insanlara güvenini sarsan, 

benlik değerlerini ve özgüvenini azaltan, korku ve çaresizlik hisleri yaratan ve bu şekilde hem 

bireysel hem de toplumsal sağlğ tehdit eden sistematik bir problemdir.56 

Dünyada Sağlk Örgütü tarafndan yaplan 48 araştrmaya göre kadnlarn %10'u ile % 

69'u hayatlarnn bir bölümünde eşleri tarafndan fiziksel saldrya uğramaktadr.57 

Sosyo ekonomik olarak güçlü erkeğin kontrol etmek, cezalandrmak, korkutmak, güç 

gösterisinde bulunmak ve bask kurmak amaçlar ile sosyo ekonomik anlamda güçsüz olan 

kadna karş şiddete başvurduğu görülmektedir. Kadnlar sadece aile içinde değil kamusal- özel 

alanlarda ve eşleri dşnda babalar, kardeşleri, oğullar ile diğer şahslar tarafndan şiddete maruz 

                                                            
54 Bknz Bölüm 3.3.1. Kadna Yönelik Şiddet Suçlarnn Soruşturulmas ve Kovuşturulmasna Yönelik Sürecin 
Değerlendirilmesi ve bknz Bölüm 2.1.1. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat 
55Akbulut, B., (2014), “6284 Sayl Kanunda Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'nin TCK Açsndan Değerlendirilmesi” 
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.16. 
56Alptekin, S., “Şiddet Nedir?”, http://www.dokudanismanlik.com/makaleler-siddet-nedir.php  
57Zara Page, A. ve İnce., M., (2008), “Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme”, Türk Psikoloji Yazlar, C.11, S.22, 
s.82. 

47 
 

braklmaktadr. Kadnlar sadece fiziksel şiddete değil gelişen toplum yaps içerisinde daha farkl 

ve yaşamn derinden etkileyen başka tür şiddete de uğramaktadr.  

1.1.5.1. Fiziksel Şiddet 

Yaplan literatür taramasnda fiziksel şiddetin hafif yaralanmalara neden olan eylemlerden 

cinayete kadar geniş bir yelpazede görülebildiği, tanm bağlamnda ise; cezalandrmak amacyla 

fiziksel olarak karşsndakine karş her türlü zarar verecek yöntemlerin kullanlmas olarak ifade 

edildiği göze çarpmaktadr 58 Ayn zamanda başkasnn vücut bütünlüğüne zarar veren, ona ac 

çektiren her türlü saldr fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilmektedir.59 

Kadn/çocuğa karş zorla fiziksel güç kullanm, yüksek bir olaslkla kadn/çocuklarn 

sağlğnn, hayatta kalmasnn, gelişiminin ve onurunun zarar görmesi ile sonuçlanmaktadr. 

Tokat atmak, dövmek, vurmak, itmek, tekmelemek, sarsmak, srmak, duvara vurmak, yaralamak, 

yakmak, boğazlamak, suda boğma, scak su ile haşlama, yakma, zehirleme ve havasz brakarak 

boğma, eşya frlatmak, fiziksel kuvvet kullanarak evden çkmasna ya da eve girmesine engel 

olmak, bçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak, silahla yaralamak, sarsmak, 

öldürmeye çalşmak fiziksel şiddet içeren eylemlerdir.60 

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma sindirme ve yaptrm arac olarak kullanlmasdr 

ve aile içi şiddetin en sk uygulanan biçimlerinden biridir. Fiziksel incinme ve hastalğa neden 

olmak ya da bunlarn olmasna çalşmak skca tutmak, kolunu bükmek, saçn çekme, bir şeyle 

vurma, yüze kezzap dökmek, hatta yaral ve hamileyken gereli yardm esirgemek, sağlğ için 

gereken kaynağa ulaşmasn engellemek (ilaç, tbbi bakm, tekerlekli sandalye, yiyecek içecek 

uyku, hijyenik maddelerden yoksun brakmak gibi) alkol ya da madde kullanmaya zorlamak gibi 

durumlar fiziksel şiddet kapsamna girmektedir.61 

                                                            
58Bozkurt Şener, E., (2011), “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair 
Kanun ve Değerlendirmesi. Yaynlanmş Uzmanlk Tezi”, T.C. Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.12 
59Özgentürk, İ., Karğin, V. ve Baltaci, H., (2012), “Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi”, Polis 
Bilimleri Dergisi, C.14, S.4, s. 58. 
60 Korkut Owen, F.,. Owen, D. W., (2008), “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.16 
61Altun, (2006), “Denizli İli Krsalnda Bir Sağlk Ocağ Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadnlarn Fiziksel Şiddet 
Görme Durumlar ve Kadnlarn Şiddete İlişkin Tutumlar”, Pamukkale Ünv.Sağlk Bilimleri Enstitüsi Halk Sağlğ 
Anabilim Dal Yüksek Lisans Tezi. 
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1.1.5.2. Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet birini istemediği riskli veya utanç verici bir cinsel ilişkiye zorlamak; 

cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol etme arac olarak kullanmaktr. Cinsel şiddetin varlğna 

işaret eden baz davranşlar; kişiye cinsel bir eşyaymş gibi davranmak, aşr kskançlk ve 

şüphecilik göstermek, cinselliği bir cezalandrma yöntemi olarak kullanmak, açkça karş cinse 

ilgi göstermek, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal bask kullanarak cinsel 

ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek, istenmeyen cinsel pozisyonlara zorlamak ve fuhuşa zorlamak 

şeklinde sralanabilmektedir. Cinsel şiddetin ileri yaşta da sürmesi özellikle kadnlarda akut ve 

kronik rahatszlklara neden olabilmektedir.62 

Dünya Sağlk Örgütü (2002) cinsel şiddeti; “cinsel eylem gerçekleştirmek amacyla 

girişim, istenmeyen cinsel içerikli konuşmalar, birini cinsel amaçl kullanmak, mağdur ve fail 

arasndaki ilişkinin niteliğine bakmakszn, ev ya da iş ortamnda kişinin cinselliğine yönelik 

zorlayc yaptrmlar” olarak tanmlamştr. Evli olduğu kişi bile olsa kadn kabul edemeyeceği 

şekilde-yerde-zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli 

sözler söylemek, çocuk doğurmaya ya da tam tersine kürtaja zorlamak, fuhşa zorlamak, cinsel 

organlara zarar vermek gibi eylemler cinsel şiddet kapsamnda değerlendirilmektedir.63 

Cinsel şiddet kadnn vücudunda fiziksel zarar, ruhsal-duygusal olumsuzluklar, cinsel 

bozukluklar ve sapmalar, çok eşlilik, fuhuş, riskli cinsel ilişkilerin erken yaşanmas gibi 

durumlarn ortaya çkmasna yol açabilmektedir. Ayrca kadn intiharlar ve intihar girişimlerinin 

yannda, ensest ve çocuk istismarnn yaşanma riskini de artrmaktadr.64 

Cinsel şiddet türü içinde yer alan fuhuşa/fahişeliğe zorlama ise dünyada büyük bir sektörü 

oluşturmakla birlikte, buna zorlanan kadnlara yönelik insan haklar ihlali gerçekleşmekte ve aile 

                                                            
62Çiftçi, Ö., (2007), “Yaşadklar Şiddet Nedeni Ile Sğnma Evine Başvuran Kadnlarn Umutsuzluk, Deprasyon ve 
Üreme Sağlğ Durumlarnn Değerlendirilmesi”, Marmara Ünv.Sağlk Blm. Enstitüsü Doğum ve Kadn Hastalklar 
Bilimdal Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
63Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.18. 
64Sallan Gül, S., (2011), “Türkiye’de Kadn Sğnmaevleri Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açlan Kaplar M?”, 
Birinci Bask, İstanbul: Bağlam Yaynclk, s.20 
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desteğinden uzakta cinsel yolla bulaşan pek çok hastalk ihtimali ile birlikte yaşamak durumunda 

kalmaktadrlar.65 

Ayrca,  gündelik hayatta yabanclardan kadnlara yönelen tecavüzler, çatşmalardaki 

cinsel tecavüzler, kz çocuklarna cinsel tecavüzü veya istismar, zorla evlendirme veya birlikte 

yaşama, zorla kürtaj, zorla bakirelik testi, kadn sünneti, fuhşa zorlama ve bu amaçla ticari meta 

olarak kullanma ve kaçrma gibi davranşlar da cinsel şiddet kapsamnda değerlendirilmektedir.66 

1.1.5.3. Duygusal/Psikolojik Şiddet 

Duygusal/psikolojik şiddet, birine karş sistemli şekilde psikolojik bask uygulamak, 

duygusal olarak sömürmek ve aşağlamak, kontrol etmek veya cezalandrmak amacyla 

toplumdan soyutlanmak ve izole etmek için uygulanan her türlü harekettir.67Sevgi şefkat ve 

destek gibi duygusal ihtiyaçlarn ihmal edilmesi,  dine, rka, dile, kültürel gruba veya geçmişe ait 

değer verilen inançlarn aşağlanmas veya onlara aykr davranmaya zorlanmas, başkalar 

önünde küçük düşürme, gururunu incitme, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etme, kişinin duygu 

ve düşüncelerini açkça ifade etme özgürlüğünü kstlama, yaknlaryla görüşmesini ve iletişimini 

yasaklama, istediği gibi giyinme özgürlüğünü kstlama gibi fiziksel bask olmakszn uygulanan 

ve ruhsal sağlğn bozucu eylemlerin tümüdür.68 

Psikolojik/duygusal şiddet ile fiziksel şiddet arasnda yakn bir ilişki vardr. Fiziksel 

şiddetin derecesi, psikolojik/duygusal şiddetin derecesiyle doğrudan ilişkili olup; 

psikolojik/duygusal şiddet fiziksel şiddetin ykc etkilerini artrmaktadr. Fiziksel şiddet azalsa 

da psikolojik/duygusal şiddet genellikle devam etmekte ve zamanla fiziksel şiddetin tehdidi 

olmakta, böylece kadnlara her zaman dövülebileceklerini hatrlatmaktadr. Fiziksel şiddete 

                                                            
65 Bilican Gökkaya, V., (2009), “Türkiye’de Şiddetin Kadn Sağlğna Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, s.172 
66Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.18 
67Özgentürk, İ., Kargn, V.ve Baltac, H., (2012), “Aile Içi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile Iletilmesi”, Polis 
Bilimleri Dergisi, C.14/4. 
68Işloğlu, B., (2006), “Ankesiyete ve Deprasyon Tans Ile Izlenen Evli Kadnlarda Aile Içi Şiddetin 
Sosyodemografik Faktörleri,Çift Uyumu ve Hastalklarla Ilişkisi”, TC. Sağlk Bakanlğ Bakrköy Ruh Sağlğ ve 
Sinir Hastalklar Eğitim ve Araştrma Hastanesi Uzmanlk Tezi, İstanbul. 



‒ 49 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)48 
 

1.1.5.2. Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet birini istemediği riskli veya utanç verici bir cinsel ilişkiye zorlamak; 

cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol etme arac olarak kullanmaktr. Cinsel şiddetin varlğna 

işaret eden baz davranşlar; kişiye cinsel bir eşyaymş gibi davranmak, aşr kskançlk ve 

şüphecilik göstermek, cinselliği bir cezalandrma yöntemi olarak kullanmak, açkça karş cinse 

ilgi göstermek, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal bask kullanarak cinsel 

ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek, istenmeyen cinsel pozisyonlara zorlamak ve fuhuşa zorlamak 

şeklinde sralanabilmektedir. Cinsel şiddetin ileri yaşta da sürmesi özellikle kadnlarda akut ve 

kronik rahatszlklara neden olabilmektedir.62 

Dünya Sağlk Örgütü (2002) cinsel şiddeti; “cinsel eylem gerçekleştirmek amacyla 

girişim, istenmeyen cinsel içerikli konuşmalar, birini cinsel amaçl kullanmak, mağdur ve fail 

arasndaki ilişkinin niteliğine bakmakszn, ev ya da iş ortamnda kişinin cinselliğine yönelik 

zorlayc yaptrmlar” olarak tanmlamştr. Evli olduğu kişi bile olsa kadn kabul edemeyeceği 

şekilde-yerde-zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli 

sözler söylemek, çocuk doğurmaya ya da tam tersine kürtaja zorlamak, fuhşa zorlamak, cinsel 

organlara zarar vermek gibi eylemler cinsel şiddet kapsamnda değerlendirilmektedir.63 

Cinsel şiddet kadnn vücudunda fiziksel zarar, ruhsal-duygusal olumsuzluklar, cinsel 

bozukluklar ve sapmalar, çok eşlilik, fuhuş, riskli cinsel ilişkilerin erken yaşanmas gibi 

durumlarn ortaya çkmasna yol açabilmektedir. Ayrca kadn intiharlar ve intihar girişimlerinin 

yannda, ensest ve çocuk istismarnn yaşanma riskini de artrmaktadr.64 

Cinsel şiddet türü içinde yer alan fuhuşa/fahişeliğe zorlama ise dünyada büyük bir sektörü 

oluşturmakla birlikte, buna zorlanan kadnlara yönelik insan haklar ihlali gerçekleşmekte ve aile 

                                                            
62Çiftçi, Ö., (2007), “Yaşadklar Şiddet Nedeni Ile Sğnma Evine Başvuran Kadnlarn Umutsuzluk, Deprasyon ve 
Üreme Sağlğ Durumlarnn Değerlendirilmesi”, Marmara Ünv.Sağlk Blm. Enstitüsü Doğum ve Kadn Hastalklar 
Bilimdal Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
63Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.18. 
64Sallan Gül, S., (2011), “Türkiye’de Kadn Sğnmaevleri Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açlan Kaplar M?”, 
Birinci Bask, İstanbul: Bağlam Yaynclk, s.20 
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desteğinden uzakta cinsel yolla bulaşan pek çok hastalk ihtimali ile birlikte yaşamak durumunda 

kalmaktadrlar.65 

Ayrca,  gündelik hayatta yabanclardan kadnlara yönelen tecavüzler, çatşmalardaki 

cinsel tecavüzler, kz çocuklarna cinsel tecavüzü veya istismar, zorla evlendirme veya birlikte 

yaşama, zorla kürtaj, zorla bakirelik testi, kadn sünneti, fuhşa zorlama ve bu amaçla ticari meta 

olarak kullanma ve kaçrma gibi davranşlar da cinsel şiddet kapsamnda değerlendirilmektedir.66 

1.1.5.3. Duygusal/Psikolojik Şiddet 

Duygusal/psikolojik şiddet, birine karş sistemli şekilde psikolojik bask uygulamak, 

duygusal olarak sömürmek ve aşağlamak, kontrol etmek veya cezalandrmak amacyla 

toplumdan soyutlanmak ve izole etmek için uygulanan her türlü harekettir.67Sevgi şefkat ve 

destek gibi duygusal ihtiyaçlarn ihmal edilmesi,  dine, rka, dile, kültürel gruba veya geçmişe ait 

değer verilen inançlarn aşağlanmas veya onlara aykr davranmaya zorlanmas, başkalar 

önünde küçük düşürme, gururunu incitme, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etme, kişinin duygu 

ve düşüncelerini açkça ifade etme özgürlüğünü kstlama, yaknlaryla görüşmesini ve iletişimini 

yasaklama, istediği gibi giyinme özgürlüğünü kstlama gibi fiziksel bask olmakszn uygulanan 

ve ruhsal sağlğn bozucu eylemlerin tümüdür.68 

Psikolojik/duygusal şiddet ile fiziksel şiddet arasnda yakn bir ilişki vardr. Fiziksel 

şiddetin derecesi, psikolojik/duygusal şiddetin derecesiyle doğrudan ilişkili olup; 

psikolojik/duygusal şiddet fiziksel şiddetin ykc etkilerini artrmaktadr. Fiziksel şiddet azalsa 

da psikolojik/duygusal şiddet genellikle devam etmekte ve zamanla fiziksel şiddetin tehdidi 

olmakta, böylece kadnlara her zaman dövülebileceklerini hatrlatmaktadr. Fiziksel şiddete 

                                                            
65 Bilican Gökkaya, V., (2009), “Türkiye’de Şiddetin Kadn Sağlğna Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, s.172 
66Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.18 
67Özgentürk, İ., Kargn, V.ve Baltac, H., (2012), “Aile Içi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile Iletilmesi”, Polis 
Bilimleri Dergisi, C.14/4. 
68Işloğlu, B., (2006), “Ankesiyete ve Deprasyon Tans Ile Izlenen Evli Kadnlarda Aile Içi Şiddetin 
Sosyodemografik Faktörleri,Çift Uyumu ve Hastalklarla Ilişkisi”, TC. Sağlk Bakanlğ Bakrköy Ruh Sağlğ ve 
Sinir Hastalklar Eğitim ve Araştrma Hastanesi Uzmanlk Tezi, İstanbul. 



‒ 50 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
50 

 

uğrayan kadnlarn yaklaşk dörtte üçü duygusal şiddetin fiziksel şiddetten daha olumsuz etki 

yarattğn belirtmektedir.69 

1.1.5.4. Ekonomik Şiddet 

Birini kontrol etmek ya da cezalandrmak amacyla ekonomik olarak snrlamak, onu 

temel ihtiyaçlarn dahi karşlayamayacak hale getirmek için yaplan her türlü hareket ekonomik 

şiddet olarak kabul edilmektedir.70Ayrca ekonomik kaynaklarn ve parann kadn üzerinde bir 

yaptrm tehdit ve kontrol arac olarak düzenli bir şekilde kullanlmasdr. Evin masraflarn 

karşlamamak, çalşma yaşamn kstlamak, parasn elinden almak, nereye para harcadğn 

kontrol etmek,71kadnn çalşmasna engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarn karşlamamak, 

kadnn iş yaşantsnda ilerlemesine yardmc olabilecek frsatlar değerlendirmesine engel olmak, 

aile bireylerine gerekli harçlğ vermemek, çok kstl harçlk verip bununla yaplmas mümkün 

olmayan şeyler istemek ve gerçekleşmediğinde olay çkarmak, mal/mülkünü kontrol etmek, para 

yönetimi konusunda eleştirmek ve etiketlemek, evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç 

ilgilenmemek ekonomik şiddet kapsamnda ele alnmaktadr.72 

1.1.5.5. Teknolojik/Dijital Şiddet   

Son 10 ylda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yeni şiddet kavramlar ortaya çkmş 

olmakla birlikte yabanc literatürde siber taciz (cyber harresment), siber sarkntlk (cyber 

stalking), siber pornografi (cyber pornography) ve siber hakaret (cyber defamation) gibi yeni 

kavramlar belirmeye başlamştr. Teknolojik şiddet olarak da adlandrabileceğimiz bu olgu, 

genellikle bilerek ve isteyerek teknolojik araçlarn hedeflenen kişiye yönelik cinselliği de 

kapsayacak şekilde zarar verici bir biçimde kullanlmas olarak tanmlanmştr. Hem cinsel hem 

de psikolojik şiddet kapsamnda değerlendirilebilecek bu davranşlara genellikle çocuklar ve 

kadnlar maruz kalmaktadrlar. Teknolojik şiddeti diğer şiddet türlerinden ayran bir takm 

özellikler bulunmaktadr. Göze çarpan özelliklerden biri bu şiddeti uygulayan kişilerin 
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görünmezliklerinden dolay ayr bir keyif almalar ve şiddetin mağdur üzerindeki etkisinin daha 

az farknda olmalardr. 73 

Yukarda da belirtildiği gibi teknolojik şiddet mağdurlar genellikle kadnlar ve çocuklar 

olmaktadrlar. Özellikle interneti yeni kullanmaya başlayan genç kadnlar sklkla internetin kötü 

yanlarnn farknda olmamakta, bu anlamda internet üzerinden istismara daha açk hale 

gelebilmektedirler.74 

Diğer şiddet türlerinde olduğu gibi teknolojik şiddetin de mağdurlar üzerinde olumsuz 

etkileri olmakla birlikte yaplan araştrmalarda mağdurlar bu şiddetin ykc etkilerini daha fazla 

hissettiklerini, çünkü internet gibi çok daha büyük bir alandaki kitle karşsnda çaresiz 

kaldklarn ifade etmişlerdir.75  

Öte yandan yabanc literatürde özel olarak intikam pornosu olarak ta adlandrlan başka 

bir istismar türü karşmza çkmaktadr. Son birkaç ylda gündeme gelen bu olgu genel olarak 

kişinin rzasna dayal olmakszn çplak ya da cinsellik içeren fotoğraflarnn sanal ortamlarda 

yaynlanmas anlamna gelmektedir. Söz konusu kavram tam olarak tanmlamak zor olsa da 

hukukçular, gazeteciler ve aktivistlerin; mağdurun, rzas dşndaki pornografik imajlarn, 

üzerinde değişiklik yaparak veya mağdurun yüzünün gizlenerek herkese açk sanal ortamlarda 

yaynlanmas olarak ifade ettikleri göze çarpmaktadr.76 

İntikam pornosu mağdurlar aile içi şiddet ve tecavüz olaylarnda olduğu gibi bu 

durumdan bahsetmekten kaçnmaktadrlar. 77 Bununla birlikte söz konusu mağdurlar yaşamş 

olduklar bu olay sonucu psikolojik ve sosyal hayatlarn olumsuz etkileyen sonuçlarla 

karşlaşmaktadrlar. Mağdurlar sosyal medya ya da pornografik web siteleri üzerinden talep 

içeren mesajlar almakta, işlerini kaybetme riskiyle karş karşya kalmakta, eşleri, arkadaşlar ya 

da işverenleri tarafndan bu durumun bilinmesi korkusu yaşamaktadrlar. 78 

                                                            
73 Rina, B. A. ve Shelley, H., (2013), “Cyber Bullying And Internalizng Difficulties: Above And Beyond The Impact 
of Traditional Forms Of Bullying”, C.42, ss. 685-686 
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75 Campfield, D. C., (2006), “Cyber Bullying And Victimization: Psychosocial Characteristics Of Bullies, Victims 
And Bully/Victims”, UMI Microform, s.28 
76 Levendowski, A. M., (2014), “Using Copyright to Combat Revenge Porn”, NYU Journal of Intellectual Property 
& Entertainment Law, C.3, ss.422-431 
77 Citron, D. K. ve Franks, M. A., “Criminalizing Revenge Porn”, Wake Forest Law Review, C.49, s.347 
78 Levendowski, A. M., (2014), “Using Copyright To Combat Revenge Porn”, NYU Journal of Intellectual Property 
& Entertainment Law, C.3, s.424 



‒ 51 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
50 

 

uğrayan kadnlarn yaklaşk dörtte üçü duygusal şiddetin fiziksel şiddetten daha olumsuz etki 

yarattğn belirtmektedir.69 
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İntikam pornosunun farkl dinamikleri olmakla birlikte bu suçun failleri genellikle 

mağdurun bir önceki eşi ya da sevgilisi olmaktadr. Bu kişiler mağdura zarar vermek, onu 

aşağlamak ya da ilişkilerinin bitmesi sebebiyle mağdurdan öç almak amacyla bu fiili 

gerçekleştirmektedirler..79 

1.1.5.6. İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing  

Örgüt içinde çalşma ortamn ve çalşma barşn olumsuz yönde etkileyen, çalşanlarn 

motivasyonunu, örgüte olan bağllklarn azaltan; birey, örgüt ve hatta toplum açsndan ağr 

sonuçlar olan işyerinde psikolojik taciz olgusu, çalşma yaşamnda kültür, sektör ve cinsiyet 

ayrm gözetmeksizin her zaman var olmuştur.80  

İşyerinde psikolojik taciz, daha çok bilinen adyla mobbing, hedef seçilen bireye üstleri, 

astlar veya çalşma arkadaşlar tarafndan uzun süreli ve sistematik olarak her türlü kötü 

muamele, tehdit, şiddet, aşağlama, dşlama, yldrma gibi davranşlarn yöneltilmesi sürecini 

ifade etmektedir.81 Bireyin kendi isteğiyle veya kendi isteği dşnda bir nedenle işyerinden 

uzaklaşmas amacyla uzun süreli ve sistematik bir şekilde kişilik değerlerine, mesleki itibarna, 

özgüvenine ve özsaygsna acmasz saldrlar yaplmaktadr. Birey, yaşadğ olumsuzluklarn 

etkisiyle fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal açdan ağr sonuçlarla karş karşya 

kalabilmekte ve bu süreç genellikle onun işten ayrlmas ile son bulmaktadr.  

İşyerinde psikolojik tacizin yaş ve cinsiyet fark gözetmeksizin tüm çalşanlara 

uygulandğ söylenebilmektedir. Bu kapsamda yaplan baz çalşmalar, kadnlarn daha fazla 

psikolojik tacize maruz kaldğn ortaya koyarken bazlar ise mağdur olmada cinsiyet açsndan 

anlaml bir fark olmadğn göstermektedir.82  

Avrupa çapnda beş ylda bir yaplan ve sonuncusu 2010 ylnda gerçekleştirilen Avrupa 

Çalşma Koşullar Anketi, kadnlarn işyerinde psikolojik tacize erkeklerden daha çok maruz 

kaldğn ortaya koymaktadr.  2010 ylnda gerçekleştirilen anket sonuçlarna göre, 27 AB 

ülkesinde çalşan kadnlarn %4,4’ünün, erkeklerin ise %3,9’unun; Türkiye’de ise tersi bir 
                                                            
79Budde, R. E.,(2014), “Taking the Sting Out of Revenge Porn: Using Criminal Statutes to Safeguard Sexual 
Autonomy in the Digital Age”, Georgetown Journal of Gender and the Law, Forthcoming , C.102, s.1 
80Tnaz, P., (2011), “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, Beta Yaynlar, 3. Bask, İstanbul, s.10 
81 Karatuna, I. veTnaz, P., (2010), “İşyerinde Psikolojik Taciz Sağlk Sektöründe Bir Araştrma”, Türk-İş Yaynlar, 
ss.16-17 
82Deniz, D. ve Ünsal, P., (2010), “İşyerinde Yldrmaya Uğramada Dşadönük ve Nevrotik Kişilik Yaplar ile 
Cinsiyetin Rolü”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklar Dergisi, C. 12, S. 1, s.39 
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sonuçla kadnlarn %0,2’sinin, erkeklerin ise %1,8’inin işyerinde psikolojik tacize maruz 

kaldklar belirtilmektedir.83 

İşyerinde psikolojik tacizin yaşa ve cinsiyete bağl olmakszn tüm çalşanlara uygulandğ 

söylenebilmekte ise de kadnlarn, toplam çalşan popülasyonunda daha küçük bir oran temsil 

etmeleri ve psikolojik tacizin daha kolay ortaya çkabildiği iş, meslek ve sektörlerde çalşmalar 

nedeniyle erkeklerden daha fazla psikolojik tacize maruz kaldklar ifade edilebilmektedir.84   

İşyerinde uzun ve sistematik olarak saldrgan nitelikteki, yldrc ve ahlak dş 

davranşlara doğrudan maruz kalan kadnlarn, bu tacizin sklğna ve süresine bağl olarak 

fiziksel ve psikolojik rahatszlklar yaşamalarna, ekonomik ve sosyal açdan ciddi olumsuz 

sonuçlarla karşlaşmalarna yol açmaktadr. Yldrc nitelikteki davranşlar, kadnlarn 

özgüvenini ve özsaygsn kaybetmesine, mesleki bütünlüğünün ve benlik bütünlüğünün 

zedelenmesine yol açmakta, örgüte ve işe bağllğn azaltmakta, tutum ve davranşlarnda 

değişikliğe neden olmakta, ailesi, iş arkadaşlar ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamasna sebep 

olmaktadr. 

İşyerinde psikolojik taciz davranşlarna maruz kalan kadnlarn, kişilik özelliklerinin ve 

içinde bulunduklar psikolojik koşullarnn farkllk göstermesine bağl olarak taciz sürecinden 

etkilenme düzeyleri, dayanma snrlar ve tepkileri de değişiklik gösterebilmektedir. Psikolojik 

tacizin hangi aşamada olduğu, şiddeti, kişilik özellikleri ve tacizcinin koşullar gibi bir takm 

faktörlere bağl olarak kadn çalşanlarn verecekleri bu tepkiler değişiklik göstermektedir.85  

Saldrgan nitelikteki davranşlarn hedefi haline gelen kadnlar bu davranşlarn şiddetinin artmas 

sonucu, istifa ederek süreci pasif bir şekilde sonlandrabilmekte veya istifa etmeden taciz olayn 

görmezden gelip, tepkisiz de kalabilmektedir. Kadnlarn yaşadklar olumsuzluklara rağmen 

işyerini terk etmeyerek taciz olayn kabullenmeleri ve sindirmeyi denemeleri, zamanla onlarn 

özgüvenlerini, işyerindeki pozisyonlarn ve mesleki itibarlarn kaybetme riski ile karş karşya 

kalmalarna, fiziksel ve psikolojik olarak daha fazla zarar görmelerine neden olmaktadr.86  

                                                            
83 Thirion, P. A, Macías, E. F., Hurley, J. ve Vermeylen, G., (2007), “Fourth European Working Conditions Survey”, 
Avrupa Topluluklar Yaynlar, Luxembourg, s.37  
84 Ferrari, E., (2004), “Raising Awareness on Mobbing an EU Perspective”, European Commission on Preventive 
Measures to Fight Violence Against Children, Young People and Women, Geneva  
85 Karatuna, I. veTnaz, P., (2010), “İşyerinde Psikolojik Taciz Sağlk Sektöründe Bir Araştrma”, Türk-İş Yaynlar, 
ss.88-89 
86 A.g.e., s.88  
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1.1.5.7. Erken Yaşta ve/veya Zorla Evlilikler 

4721 sayl Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme yaş on yedi olarak belirlenmiş olup, 

olağanüstü durumlarda hakim kararyla 16 yaşn dolduran bireylerin evlenmesine izin 

verilebilmektedir. Kanun bu konuda kadn-erkek ayrm yapmamştr. Her iki cinsiyet içinde on 

yedi yaşn doldurulmas ile ilk evlilik yaşna ulaşlmş olunmaktadr.  Uluslararas belgelere göre 

ise, on sekiz yaşn altnda yaplan her evliliğe “çocuk evliliği” ve evlenen kza “çocuk gelin” 

denilmektedir.  

Dünyann pek çok bölgesinde görülen erken yaşta evlilikler, temel insan haklar 

ihlallerinden biri olarak kabul edilmektedir. Erken yaşta evlilik, taraflardan en az biri on sekiz 

yaşndan küçük iki kişinin resmi, dini ya da geleneksel bir evlilik sözleşmesiyle birleşmesi 

anlamna gelmektedir.  

Söz konusu evlilikler çocuk istismarnn, kadna yönelik şiddetin ve kadn erkek 

arasndaki güç eşitsizliğinin en tahrip edici görüldüğü alanlardan biridir.  Literatüre bakldğnda 

erken yaşta evlenen kadnlarn eşlerinden daha fazla şiddet gördüğü ve bir kocann eşine şiddet 

uygulamasnn kimi zaman doğru olduğu yönünde bir alg geliştirdikleri belirtilmektedir.   

Erken yaşta evlilikler yalnzca bireysel sorunlara yol açmamakta, bununla birlikte pek çok 

sonucu bakmndan içinde bulunulan toplumu da etkiler hale gelmektedir. Erken yaştaki 

hamileliklere bağl düşükler ve ölü doğumlar gibi fiziksel sorunlarn yannda, erken yaşta alnan 

ağr sorumluluklarn sebebiyet verdiği psikolojik sorunlar, sosyalleşememe, ataerkil aile yaps 

içerisinde maruz kalnan bask ve talepler, buna bağl içe kapanma bireysel anlamda yaşanan 

olumsuzluklardr. Bunlarn yan sra eğitim hayatnn sona ermesi, iş hayatna katlamama, 

kendine ait gelirinin olmamas, eş ve eşin ailesine bağml olma, yalnzca erkeğin çalşmasna 

bağl olma nedeniyle gelir yetersizliği ve yoksullaşmann söz konusu olduğu kadar, toplumsal 

bakmdan da olumsuzluklar içeren bir konu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte tüm bu 

yaşananlar yalnzca genç kadn değil, dünyaya gelen bebeklerini de içine alarak sorun sarmalnn 

büyümesine yol açmaktadr.  Erken yaştaki evliliklerin genel anlamda evlenen kişinin, kocasnn 

ve ailesinin yanna taşnarak kaynvalidenin yardmcs rolünü üstlendiği, eşlerin büyükler 

tarafndan görücü usulüyle seçildiği, kadnn genellikle ev dşnda bir görevinin olmadğ ve evde 

yardmc kimliği ile biçimlendiği göze çarpmaktadr  

55 
 

Ülkemizde erken yaşta evliliklerin durumuna bakldğnda, evlilik töreni 

gerçekleştirilmeksizin herhangi bir resmiyetin söz konusu olmadğ ve bu anlamda yasal 

bağlayc haklar barndrmadan dini evlilikler biçiminde gerçekleştirildiği göze çarpmaktadr. 

Bununla birlikte erken yaşta evliliklerin kayt dş olmas nedeniyle gerçek yaygnlk ve sklğn 

belirlemek pek mümkün olamamaktadr. 

1.1.5.8. Töre ve Namus Ad Altnda İşlenen Cinayetler  

Ahlak, namus veya töre; kültürel, dini, felsefi vb. bakş açlarna göre bireylerin çeşitli 

davranşlarnn doğru veya yanlş olduğunu ileri süren, yazl olmayan kurallar bütünüdür. 

Dolaysyla, kavramlar görecelidir; zamana, toplumlara, inanşa, kültüre göre değişiklik gösterir.87  

Sözlük anlamna bakldğnda, olumlu anlama sahip “töre” ve “namus” kavramlar, ayn 

zamanda kadnn en temel hakk olan yaşam hakkn elinden alan cinayetlerin gerekçesi olarak 

karşmza çkmaktadr. Genellikle kadn bedeni üzerinden şekillenen, kadnlara daha pasif, 

erkeklere daha aktif bir rol biçilen namus anlayş sonucunda, günümüzde kadnlar dünyann her 

yerinde töre veya namus ad altnda öldürülmektedir.88  

Bir şiddet biçimi olan töre ve namus ad altnda işlenen cinayetler; toplumlarn 

kültüründen, özellikle de değer sisteminden kaynaklanmaktadr. Bu olgunun kökeni ise, tarm 

toplumu yani daha çok krsal kesim kültürünü yanstmaktaysa da, ülkemizde son dönemlerde 

yaşanan hzl göç nedeni ile bu tür cinayetler kentlere de taşnmştr.89 Yaplan araştrmalar, 

Türkiye’de sadece belli bir coğrafi bölgenin sorunu gibi kabul edilen töre ve namus ad altnda 

işlenen cinayetlerin, aslnda tüm ülkenin sorunu olduğunu göstermektedir. Bu anlamda, konuyu 

belli bir bölgeyle snrlamak, sorunun bütününü görmezden gelmek olacaktr.90 Bununla birlikte, 

söz konusu cinayetler aile içindeki erkek egemen, ataerkil sistemin sürdürülmesine hizmet 

etmektedir.  

                                                            
87 Ankara Barosu Kadn Haklar Merkezi, (2008), “İnsanlğn Namus Lekesi: Töre Cinayetleri”, Ankara Barosu 
Dergisi C.66, S.4, s.17. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-4/3.pdf (Erişim: 
15.02.2015) 
88 22. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm  (Erişim: 15.02.2015) 
89 A.g.e. 
90Ankara Barosu Kadn Haklar Merkezi, (2008), “İnsanlğn Namus Lekesi: Töre Cinayetleri”, Ankara Barosu 
Dergisi, C.66, S.4, s.18. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-4/3.pdf 
(Erişim:15.02.2015). 
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1.1.5.7. Erken Yaşta ve/veya Zorla Evlilikler 
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yerinde töre veya namus ad altnda öldürülmektedir.88  

Bir şiddet biçimi olan töre ve namus ad altnda işlenen cinayetler; toplumlarn 
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toplumu yani daha çok krsal kesim kültürünü yanstmaktaysa da, ülkemizde son dönemlerde 

yaşanan hzl göç nedeni ile bu tür cinayetler kentlere de taşnmştr.89 Yaplan araştrmalar, 
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87 Ankara Barosu Kadn Haklar Merkezi, (2008), “İnsanlğn Namus Lekesi: Töre Cinayetleri”, Ankara Barosu 
Dergisi C.66, S.4, s.17. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-4/3.pdf (Erişim: 
15.02.2015) 
88 22. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm  (Erişim: 15.02.2015) 
89 A.g.e. 
90Ankara Barosu Kadn Haklar Merkezi, (2008), “İnsanlğn Namus Lekesi: Töre Cinayetleri”, Ankara Barosu 
Dergisi, C.66, S.4, s.18. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-4/3.pdf 
(Erişim:15.02.2015). 
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Töre ve namus ad altnda işlenen cinayetler, kadna yönelik diğer şiddet türlerinden 

ayran nokta bu cinayetlerin organize olarak işlenmesidir. Bu cinayetlerde geniş bir akrabalk 

ağn da içine alabilecek şekilde bir aile konseyi toplanmakta, cinayete karar vermekte ve 

gerçekleştirilmektedir. Genellikle genç bir erkek ya da erkek çocuğu, yaş küçüklüğü nedeniyle 

daha hafif ceza alacağ düşüncesiyle cinayeti işlemek üzere seçilmektedir. Söz konusu cinayetler 

genellikle “namusa aykr davranş”ta bulunduğu ileri sürülen kadna “hak ettiği” cezay vermek 

şeklinde sunulsa da aslnda ataerkil ayrcalklarn korunmasna yöneliktir. Bu cinayetlerde 

“namusa aykr davranş”n kantlanmas önemli değildir, önemli olan toplumun namusa 

aykrlğ alglamas ve bunun ailenin toplumsal durumuna etkisidir.91 

Söz konusu cinayetlere maruz kalan kişilerin büyük çoğunluğunu kadnlar ve kz 

çocuklar oluşturmaktadr. Namus kavram genel olarak cinsel davranşa ilişkin gelenek ve 

göreneklerden kaynaklanmakta ve kural olarak cinsel davranşlardan saknmay gerektirmektedir. 

Kadnn bu gerekleri yerine getirmediği durumlarda, ahlaki değerler namusun kan ile 

temizlenmesini yani cinayetlerin gerçekleşmesini öngörmektedir.92  

Türkiye’de töre ve namus ad altnda işlenen cinayetlerin nedeni olarak gösterilebilecek 

beş ana sosyo-kültürel faktör saylabilir. Bunlar; 

− Ataerkil yap ve değerler; 

− Hiyerarşiyi ve itaati öngören geleneğin ve kültürün yaygnlğ ve sürekli yeniden 

üretilmesi; 

− Kadnn ve erkeğin fiziki mekan paylaşmamasn öneren dinsel ve kültürel inançlar, 

gelenekler; 

− Geniş aile, aşiret, hemşehrilik, cemaat ilişkilerinin yaygnlğna bağl olarak birey 

üzerinde toplumsal basknn yüksek oluşu, 

− Bu yaplanmalarn resmî düzeyde kabul görmesi sonucu siyasal yaşam ve hukukun 

uygulanmasna yön vermesidir.93 

                                                            
91Ertürk, Y., (2007), Kadna Karş Şiddet Nedenleri ve Sonuçlar Türkiye Raporu, Ek:1, s.12 
http://www.ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf  (Erişim: 15.02.2015) 
92Bilgili, N. ve Vural, G., (2011), “Kadna Yönelik Şiddetin En Ağr Biçimi: Namus Cinayetleri”, Anadolu 
Hemşirelik ve Sağlk Bilimleri Dergisi, C.:2, s.:66. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025006350 
(Erişim: 15.02.2015) 
9322. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm (Erişim: 07.02.2015) 
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91Ertürk, Y., (2007), Kadna Karş Şiddet Nedenleri ve Sonuçlar Türkiye Raporu, Ek:1, s.12 
http://www.ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf  (Erişim: 15.02.2015) 
92Bilgili, N. ve Vural, G., (2011), “Kadna Yönelik Şiddetin En Ağr Biçimi: Namus Cinayetleri”, Anadolu 
Hemşirelik ve Sağlk Bilimleri Dergisi, C.:2, s.:66. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025006350 
(Erişim: 15.02.2015) 
9322. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
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2

sebepler

görüldüğ

Şekil 2: 

daha büy

yörelerin

ruhsal b

Nitekim

ylnda D

sonuçlar

çoğu, na

                
94Başbaka
http://ww
95 A.g.e. 

2007 ylnda

rine göre t

ğü gibi ilk s

Sebeplerine

Toplumun 

yük tepkiler

nde kadnla

bozukluklar

m BM Kadn

Doğu ve Gü

r da benzer

amus ve tör

                      
anlk İnsan 
w.tihk.gov.tr/w

Namus

a Başbakanl

töre ve na

srada “namu

e Göre Töre

“namus” a

rle karşlaşm

arn intihar e

 olmadğn

na Karş Şid

üneydoğu A

r sonuçlar o

re anlayşn

                      
Haklar Ba

www/files/tor

Tecavüz; 2%

s; 33%

Töre; 2%

lk İnsan Ha

amus ad a

us” ad altn

e ve Namus 

anlayşn o

maktadr. Bu

etmelerine y

n, asl nede

ddet, Nedenl

Anadolu Bö

ortaya koym

ndan kaynak

aşkanlğ, (20
re_namus_cina

Cins%

Yasak İliş

aklar Başka

altnda işlen

nda işlenen 

Cinayetleri

oluşturan no

u çerçevede

yol açan tem

enin töre ve

leri ve Sonu

ölgesi’ndeki

maktadr. Ara

klanan şidd

008), 2007 
ayetleri_rapor

sel Taciz; 6%

şki; 9%

anlğ taraf

nen cinaye

cinayetler g

i Dağlm95

ormlar ihla

e yaplan bil

mel nedenin 

e namus an

uçlar Özel R

i intiharlara 

aştrmaya g

det ile ilişkil

Töre ve N
ru_06_08_200

Bilinmeyen;

U

%

ndan yapla

tler incelen

gelmektedir.

 

al eden kad

limsel çalşm

intihar eden

nlayş oldu

Raportörü Y

ilişkin yap

öre, bölged

lidir. Ayrc

Namus Cina
08.pdf ( Erişim

 16%

Aile İçi 
Uyuşmazlk; 2

an çalşma s

ndiğinde, Ş

.94 

dnlar, erkek

malar, ülkem

n kadnlarn

uğunu göste

Yakn Ertür

pmş olduğu

de yaşanan in

a, kaytl b

ayetleri Rapo
m15.02.2015) 

Ka
davas

A
V

23%

57

sonucunda 

Şekil 2’de 

 

klere göre 

mizin kimi 

n kişisel ve 

rmektedir. 

rk’ün 2007 

u araştrma 

ntiharlarn 

az intihar 

oru, Syf:5. 

n 
; 7%

Kz 
Alma-
Verme; 

2%



‒ 58 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 58 
 

vakalarnn gizli cinayetler olduğu ve baz vakalarda da aile üyelerinin intihar teşvik ettiği ortaya 

çkmştr.96 

Namus cinayetlerinin Bat’daki görünümü ihtiras suçlar şeklindedir. Her ne kadar ihtiras 

cinayetleri ve namus ad altnda işlenen cinayetler baz noktalarda birbirinden ayrlsa da esasen 

bu iki şiddet türünün ayn düşünce sisteminden kaynaklandğ ve ayn sonuca ulaşan eylemler 

olduğunu söylemek mümkündür. İhtiras cinayetlerinde sank olay gördüğü anda şuurunu 

kaybederek cinayeti işlemiştir. Kendini o an bilmediği iddia edilmektedir. Ancak, Latin 

Amerika’daki saptamalar, ihtiras cinayetlerinin bir anda gözü dönmesi nedeniyle işlenmediği, 

uzunca bir süreçten sonra cinayetin işlendiğini göstermektedir.97  

1.1.5.9. Israrl Takip  

Israrl takip, bir kişinin rzas dşnda onu kastl ve srarl bir şekilde takip ve taciz etmek 

yoluyla ortaya çkan şiddet türüdür. Takntl bir hayranlkla veya platonik bir aşkla srarla 

iletişim kurma çabasn içerir. Mağdur kişi istemediği ve takipçiyi reddettiği halde; telefon 

aramalar, telefon mesaj, mektup ya da e-postalar ile iletişim kurmaya çabalamak, srarl 

mesajlar yoluyla taciz etmek, peşine taklmak, takip etmek, yolunu kesmek, evini gözetlemek, 

sürekli karşsna çkmak, hediye ya da çiçek göndermek gibi davranşlar srarl takip ve taciz 

şiddeti örneğidir. 

Sosyolojik ve psikolojik açdan irdelendiğinde, “srarl takip (stalking)” olgusu yeni bir 

kavram olmamakla birlikte, kavramn hukuki bir nitelik kazanmas oldukça yenidir. Kökeni 

İngilizce olan ve Türkçeye “musallat olma”, “dadanma”, “srnaşma” olarak çevrilebilecek bu 

kavram, hukuk bilimi dşnda, psikoloji, sosyoloji, kriminoloji, gibi birçok disiplinin ilgi ve 

çalşma alanna girmektedir. Yaplan araştrmalar, srarl takibe neden olan olaylarn başl başna 

ayr bir suç kapsamnda, bir bütün olarak ele alnmas gerektiğini göstermektedir. Bunun 

yaplmamas halinde, mağdura karş işlenen eylemlerin, mahkemelerce birbirinden farkl taciz 

veya sarkntlk eylemleri olarak ele alndğn, verilen cezalarn çok ksa süreli ve caydrclktan 

uzak olduğunu, faillerin herhangi bir psikiyatrik değerlendirmeye, rehabilitasyona veya tedbire 

tabi tutulmadğn, dolaysyla bu suçun mağduru olan kadnlar korumasz braktğn ortaya 
                                                            
96Ertürk, Y., (2007), Kadna Karş Şiddet, Nedenleri ve Sonuçlar Türkiye Raporu, Ek:1, s.2, 
http://www.ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf (Erişim: 15.02.2015) 
97 Akbaba, Z. B., (2008), “Töre, Namus ve Töre Saikiyle Kasten Öldürme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.340-
341. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-412 (Erişim: 15.02.2015) 
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koymuştur.98 Bu itibarla, ülkemizde 6284 sayl Kanun’da srarl takibe ilişkin düzenlemeler yer 

almştr. 

1.2. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YAYGINLIĞI 

1.2.1. Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddetin Yaygnlğ  

Kadna yönelik şiddet ile mücadele etmek ve bu alandaki paydaşlarn güçlendirilmelerini 

sağlamak amacyla 2013-2014 yllar arasnda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

tarafndan gerçekleştirilen ve KSGM tarafndan yürütülen Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştrmas (TKYAİŞ), 2008 ylnda gerçekleştirilen araştrmasnn takibi niteliğini 

taşmaktadr. TKYAİŞ 2014 Araştrmas, bu Meclis Araştrmas Raporunun hazrlandğ süre 

içerisinde henüz tamamlanmamştr. Bu bölümde kullanlan birlgi ve veriler ise, ayn araştrmaya 

ait “Aralk 2014 tarihli Özet Rapor’dan” derlenmiştir.  

2013-2014 arasnda yaplan TKYAİŞ Araştrma ile ilk araştrmada yer almayan; srarl 

takip, eş ve birlikte olunan erkek/ler dşndakiler tarafndan eğitimin ve 15 yaşndan sonra 

çalşma hakknn engellenmesi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan baz 

kanun maddeleri ile 6284 sayl Kanun’da yer alan seçilmiş tedbir kararlarndan haberdar olma 

konularnda da bilgi toplanmştr.99  

1.2.1.1. Fiziksel Şiddetin Yaygnlğ 

TKYAİŞ araştrmasnda eş veya birlikte olduğu erkek tarafndan kadna yönelik fiziksel 

şiddet; orta derecede fiziksel şiddet (tokat atma ya da bir şey frlatma, itme, tartaklama ya da saç 

çekme) ve ağr derecede fiziksel şiddet (yumrukla ya da bir cisimle vurma, tekmeleme, 

sürükleme ya da dövme, boğazn skma ya da bir yerini yakma, bçak, silah gibi aletlerle tehdit 

etme ya da bunlar kullanma) olarak tanmlanmaktadr. Bu bağlamda araştrma sonuçlarna göre 

ülke genelinde hayatnn herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldğn belirten 

kadnlarn oran %36’dr. Başka bir ifadeyle, her 10 kadndan yaklaşk dördü eşi veya birlikte 

olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmştr. 2008 ylnda gerçekleştirilen araştrmann 

                                                            
98Doğan, R., (2014), “Kadna Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak, IsrarlTakip (Stalking) Kavram ve Suçu”, Ankara 
Barosu Dergisi, C. 72, S. 2014/2, ss.138-139 
99Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.1, 
www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf , (Erişim: 05.05.2015) 
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vakalarnn gizli cinayetler olduğu ve baz vakalarda da aile üyelerinin intihar teşvik ettiği ortaya 

çkmştr.96 

Namus cinayetlerinin Bat’daki görünümü ihtiras suçlar şeklindedir. Her ne kadar ihtiras 

cinayetleri ve namus ad altnda işlenen cinayetler baz noktalarda birbirinden ayrlsa da esasen 
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olduğunu söylemek mümkündür. İhtiras cinayetlerinde sank olay gördüğü anda şuurunu 

kaybederek cinayeti işlemiştir. Kendini o an bilmediği iddia edilmektedir. Ancak, Latin 

Amerika’daki saptamalar, ihtiras cinayetlerinin bir anda gözü dönmesi nedeniyle işlenmediği, 

uzunca bir süreçten sonra cinayetin işlendiğini göstermektedir.97  

1.1.5.9. Israrl Takip  

Israrl takip, bir kişinin rzas dşnda onu kastl ve srarl bir şekilde takip ve taciz etmek 

yoluyla ortaya çkan şiddet türüdür. Takntl bir hayranlkla veya platonik bir aşkla srarla 

iletişim kurma çabasn içerir. Mağdur kişi istemediği ve takipçiyi reddettiği halde; telefon 

aramalar, telefon mesaj, mektup ya da e-postalar ile iletişim kurmaya çabalamak, srarl 

mesajlar yoluyla taciz etmek, peşine taklmak, takip etmek, yolunu kesmek, evini gözetlemek, 

sürekli karşsna çkmak, hediye ya da çiçek göndermek gibi davranşlar srarl takip ve taciz 

şiddeti örneğidir. 

Sosyolojik ve psikolojik açdan irdelendiğinde, “srarl takip (stalking)” olgusu yeni bir 

kavram olmamakla birlikte, kavramn hukuki bir nitelik kazanmas oldukça yenidir. Kökeni 

İngilizce olan ve Türkçeye “musallat olma”, “dadanma”, “srnaşma” olarak çevrilebilecek bu 

kavram, hukuk bilimi dşnda, psikoloji, sosyoloji, kriminoloji, gibi birçok disiplinin ilgi ve 

çalşma alanna girmektedir. Yaplan araştrmalar, srarl takibe neden olan olaylarn başl başna 

ayr bir suç kapsamnda, bir bütün olarak ele alnmas gerektiğini göstermektedir. Bunun 

yaplmamas halinde, mağdura karş işlenen eylemlerin, mahkemelerce birbirinden farkl taciz 

veya sarkntlk eylemleri olarak ele alndğn, verilen cezalarn çok ksa süreli ve caydrclktan 

uzak olduğunu, faillerin herhangi bir psikiyatrik değerlendirmeye, rehabilitasyona veya tedbire 

tabi tutulmadğn, dolaysyla bu suçun mağduru olan kadnlar korumasz braktğn ortaya 
                                                            
96Ertürk, Y., (2007), Kadna Karş Şiddet, Nedenleri ve Sonuçlar Türkiye Raporu, Ek:1, s.2, 
http://www.ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf (Erişim: 15.02.2015) 
97 Akbaba, Z. B., (2008), “Töre, Namus ve Töre Saikiyle Kasten Öldürme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.340-
341. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-412 (Erişim: 15.02.2015) 
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koymuştur.98 Bu itibarla, ülkemizde 6284 sayl Kanun’da srarl takibe ilişkin düzenlemeler yer 

almştr. 

1.2. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YAYGINLIĞI 

1.2.1. Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddetin Yaygnlğ  

Kadna yönelik şiddet ile mücadele etmek ve bu alandaki paydaşlarn güçlendirilmelerini 

sağlamak amacyla 2013-2014 yllar arasnda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

tarafndan gerçekleştirilen ve KSGM tarafndan yürütülen Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştrmas (TKYAİŞ), 2008 ylnda gerçekleştirilen araştrmasnn takibi niteliğini 

taşmaktadr. TKYAİŞ 2014 Araştrmas, bu Meclis Araştrmas Raporunun hazrlandğ süre 

içerisinde henüz tamamlanmamştr. Bu bölümde kullanlan birlgi ve veriler ise, ayn araştrmaya 

ait “Aralk 2014 tarihli Özet Rapor’dan” derlenmiştir.  

2013-2014 arasnda yaplan TKYAİŞ Araştrma ile ilk araştrmada yer almayan; srarl 

takip, eş ve birlikte olunan erkek/ler dşndakiler tarafndan eğitimin ve 15 yaşndan sonra 

çalşma hakknn engellenmesi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan baz 

kanun maddeleri ile 6284 sayl Kanun’da yer alan seçilmiş tedbir kararlarndan haberdar olma 

konularnda da bilgi toplanmştr.99  

1.2.1.1. Fiziksel Şiddetin Yaygnlğ 

TKYAİŞ araştrmasnda eş veya birlikte olduğu erkek tarafndan kadna yönelik fiziksel 

şiddet; orta derecede fiziksel şiddet (tokat atma ya da bir şey frlatma, itme, tartaklama ya da saç 

çekme) ve ağr derecede fiziksel şiddet (yumrukla ya da bir cisimle vurma, tekmeleme, 

sürükleme ya da dövme, boğazn skma ya da bir yerini yakma, bçak, silah gibi aletlerle tehdit 

etme ya da bunlar kullanma) olarak tanmlanmaktadr. Bu bağlamda araştrma sonuçlarna göre 

ülke genelinde hayatnn herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldğn belirten 

kadnlarn oran %36’dr. Başka bir ifadeyle, her 10 kadndan yaklaşk dördü eşi veya birlikte 

olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmştr. 2008 ylnda gerçekleştirilen araştrmann 

                                                            
98Doğan, R., (2014), “Kadna Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak, IsrarlTakip (Stalking) Kavram ve Suçu”, Ankara 
Barosu Dergisi, C. 72, S. 2014/2, ss.138-139 
99Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.1, 
www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf , (Erişim: 05.05.2015) 
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bulgularna göre ise; ülke genelinde yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz 

kaldğn belirten kadnlarn oran %39 olarak saptanmştr.100 

TKYAİŞ sonuçlarna göre fiziksel şiddetin bölgeler arasnda farkllaştğ göze 

çarpmaktadr. Bu bağlamda, Orta Anadolu’nun fiziksel şiddetin en fazla olduğu, Doğu 

Marmara’nn ise en az olduğu bölge olduğu belirtilmiş olup, Doğu Karadeniz’in ise fiziksel 

şiddetin en az dile getirildiği bölge olduğu tespit edilmiştir. Kadnlarn %19’u orta derecede 

fiziksel şiddete maruz kalrken, %16’s diğer şiddet davranşlarn kapsayan ağr derecede şiddete 

maruz kaldklarn belirtmişlerdir. Bölgesel farkllk ağr derecede şiddette daha belirgin olup, %9 

ile 23 arasnda değişmektedir. Ağr şiddet davranşlarna maruz kalma yaygnlğ en fazla Orta 

Anadolu ile Bat Anadolu bölgelerinde görülmektedir.101 

1.2.1.2. Cinsel Şiddetin Yaygnlğ  

Toplumda mahrem bir alan, bir tabu olarak görülen cinsel şiddet çoğu zaman gizlenen, bu 

nedenle tespiti oldukça güç bir olgudur. Cinsel şiddetin, buna maruz kalan bir kadnn üzerinde 

konuşmakta en çok zorlandğ şiddet türü olduğunu söylemek yanlş olmayacaktr.102 

2008 ylnda gerçekleştirilen araştrma verilerine göre de ülke genelindeki evlenmiş her 

100 kadndan 11’i hayatnn herhangi bir döneminde çeşitli nedenlerle korktuğu halde cinsel 

ilişki yaşadğn ifade etmiş ve her 100 kadndan dokuzu zorla cinsel ilişkiye girdiğini 

söylemiştir.103 2014 TKYAİŞ araştrma sonuçlarna göre ise Türkiye genelinde evlenmiş 

kadnlarn %12’si yaşamnn herhangi bir döneminde, %5’i ise son 12 ay içinde cinsel şiddete 

maruz kaldğn belirtmiştir. Cinsel şiddetin en fazla dile getirildiği bölge ise Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi’dir. Evlenmiş kadnlarn %38’i yaşamlarnn herhangi bir döneminde fiziksel 

ve/veya cinsel şiddete maruz kalmştr.104 Bulgulardan da anlaşlacağ üzere ülkemizde fiziksel 

şiddetin cinsel şiddete oranla daha yaygn olduğu görülmektedir. Ancak, ülkemizde cinsel şiddet 

vakalarnn ne kadarnn kaytlara yansdğn belirleyebilmek güçtür. Kadnlar eşleri dşndaki 

                                                            
100Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009), “Türkiye’de KadnaYönelik Aile İçi Şiddet”, Elma 
Teknik Basm Matbaaclk, Ankara, s.48. 
101KadnaYönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), ss..8-9 
102Bozkurt Şener, E., (2011), “KadnaYönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair 
Kanun ve Değerlendirmesi” Yaynlanmş Uzmanlk Tezi, T.C. Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.13 
103Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009), “Türkiye’de KadnaYönelik Aile İçi Şiddet” Elma Teknik 
Basm Matbaaclk, Ankara, s.50 
104Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), ss. 9-10 
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erkeklerden de cinsel şiddet görebilmekte, namus ya da töre gibi nedenlerden dolay bundan söz 

edememektedirler. 

TKYAİŞ araştrma bulgularna göre de fiziksel ve cinsel şiddet durumu; yaş, eğitim, 

medeni durum, refah düzeyi gibi baz sosyo-demografik özellikler açsndan birlikte 

değerlendirilmiştir. Buna göre yaşn ilerlemesiyle birlikte fiziksel ve cinsel şiddetten en az birine 

yaşamnn herhangi bir döneminde maruz kalma düzeyi artmaktadr. Ancak, son 12 aylk 

dönemde, cinsel şiddet tam tersi bir şekilde genç yaşlardaki kadnlar arasnda daha yaygndr. En 

genç yaş grubu olan 15-24 yaş grubundaki kadnlar, en yaşl grup olan 45-59 yaşlarndaki 

kadnlarn yaklaşk üç kat düzeyinde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmaktadrlar. 

Eğitim ve şiddet ilişkisine bakldğnda ise eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmeyen kadnlarn 

%43’ü hayatlarnn bir döneminde şiddet yaşamştr. Bu oran lisans ve lisansüstü eğitime sahip 

kadnlarda %21 olarak saptanmştr.105 Kadn konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru 

kadnlar ile gerçekleştirilen bir çalşmada ise ilkokul mezunu kadnlarn oran %44,  üniversite 

mezunu kadnlarn oran ise % 4,7 olarak saptanmştr.106 Dolaysyla eğitim düzeyinin artmasyla 

birlikte şiddete uğrama riskinin azaldğ söylenebilir. Kadnn aldğ eğitime bağl olarak 

ekonomik bağmszlğn kazanmas, kendini ifade etme olanağ bulmas ve sosyal hareketliliği 

gerçekleştirmesi şiddet ihtimali karşsnda onu güçlü klmaktadr.107 

Eş istismar; evlilik ilişkisinde, uzun süreli ilişkilerde, nikahsz birlikte yaşamalarda ya da 

cinsel partnerliğe dayal ilişkilerde ortaya çkabilmektedir.108 Medeni durum, şiddet düzeyi 

üzerinde en büyük etkiye sahip temel özelliktir. Boşanmş ya da ayr yaşayan kadnlarn maruz 

kaldklar fiziksel ve/veya cinsel şiddet düzeyi %75 ile tüm kadnlar arasnda maruz kalnan 

şiddet orannn iki katdr. Bu durum şiddetin bizzat kendisinin boşanma nedeni olabileceğini 

düşündürmektedir.109 Yine, ülkemizde gerçekleştirilen bir araştrma sonucuna göre de şiddet 

                                                            
105KadnaYönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor,  (2014), s.10. 
106Yalçn, M., (2014), “Aileİçi Şiddet Nedeniyle Kadn Konukevinden Hizmet Alan Şiddet Mağduru Kadnlar İle 
Kuruluşta Görev Yapan Meslek Elemanlarnn Kadn Konukevi Hizmetlerine İlişkin Değerlendirmeleri: Ankara 
Örneği” Yaynlanmamş Yüksek Lisans Tezi, BaşkentÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet 
Anabilim Dal, s. 87 
107Şentürk, Ü., (2012), Popülerleşen Kadn veÇocuğa Yönelik Şiddetin Kültürel Dayanağ. Uluslararas Katlml 
Kadna ve Çocuğa Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s.400 
108Özbesler, C., (2012), “Sosyal Hizmet Perspektifinden Eş İstismar”, Uluslararas Katlml Kadna ve Çocuğa 
Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s. 415 
109Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014),s. 12 
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bulgularna göre ise; ülke genelinde yaşamnn herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz 

kaldğn belirten kadnlarn oran %39 olarak saptanmştr.100 

TKYAİŞ sonuçlarna göre fiziksel şiddetin bölgeler arasnda farkllaştğ göze 

çarpmaktadr. Bu bağlamda, Orta Anadolu’nun fiziksel şiddetin en fazla olduğu, Doğu 

Marmara’nn ise en az olduğu bölge olduğu belirtilmiş olup, Doğu Karadeniz’in ise fiziksel 

şiddetin en az dile getirildiği bölge olduğu tespit edilmiştir. Kadnlarn %19’u orta derecede 

fiziksel şiddete maruz kalrken, %16’s diğer şiddet davranşlarn kapsayan ağr derecede şiddete 

maruz kaldklarn belirtmişlerdir. Bölgesel farkllk ağr derecede şiddette daha belirgin olup, %9 

ile 23 arasnda değişmektedir. Ağr şiddet davranşlarna maruz kalma yaygnlğ en fazla Orta 

Anadolu ile Bat Anadolu bölgelerinde görülmektedir.101 

1.2.1.2. Cinsel Şiddetin Yaygnlğ  

Toplumda mahrem bir alan, bir tabu olarak görülen cinsel şiddet çoğu zaman gizlenen, bu 

nedenle tespiti oldukça güç bir olgudur. Cinsel şiddetin, buna maruz kalan bir kadnn üzerinde 

konuşmakta en çok zorlandğ şiddet türü olduğunu söylemek yanlş olmayacaktr.102 

2008 ylnda gerçekleştirilen araştrma verilerine göre de ülke genelindeki evlenmiş her 

100 kadndan 11’i hayatnn herhangi bir döneminde çeşitli nedenlerle korktuğu halde cinsel 

ilişki yaşadğn ifade etmiş ve her 100 kadndan dokuzu zorla cinsel ilişkiye girdiğini 

söylemiştir.103 2014 TKYAİŞ araştrma sonuçlarna göre ise Türkiye genelinde evlenmiş 

kadnlarn %12’si yaşamnn herhangi bir döneminde, %5’i ise son 12 ay içinde cinsel şiddete 

maruz kaldğn belirtmiştir. Cinsel şiddetin en fazla dile getirildiği bölge ise Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi’dir. Evlenmiş kadnlarn %38’i yaşamlarnn herhangi bir döneminde fiziksel 

ve/veya cinsel şiddete maruz kalmştr.104 Bulgulardan da anlaşlacağ üzere ülkemizde fiziksel 

şiddetin cinsel şiddete oranla daha yaygn olduğu görülmektedir. Ancak, ülkemizde cinsel şiddet 

vakalarnn ne kadarnn kaytlara yansdğn belirleyebilmek güçtür. Kadnlar eşleri dşndaki 

                                                            
100Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009), “Türkiye’de KadnaYönelik Aile İçi Şiddet”, Elma 
Teknik Basm Matbaaclk, Ankara, s.48. 
101KadnaYönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), ss..8-9 
102Bozkurt Şener, E., (2011), “KadnaYönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair 
Kanun ve Değerlendirmesi” Yaynlanmş Uzmanlk Tezi, T.C. Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.13 
103Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009), “Türkiye’de KadnaYönelik Aile İçi Şiddet” Elma Teknik 
Basm Matbaaclk, Ankara, s.50 
104Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), ss. 9-10 
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erkeklerden de cinsel şiddet görebilmekte, namus ya da töre gibi nedenlerden dolay bundan söz 

edememektedirler. 

TKYAİŞ araştrma bulgularna göre de fiziksel ve cinsel şiddet durumu; yaş, eğitim, 
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105KadnaYönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor,  (2014), s.10. 
106Yalçn, M., (2014), “Aileİçi Şiddet Nedeniyle Kadn Konukevinden Hizmet Alan Şiddet Mağduru Kadnlar İle 
Kuruluşta Görev Yapan Meslek Elemanlarnn Kadn Konukevi Hizmetlerine İlişkin Değerlendirmeleri: Ankara 
Örneği” Yaynlanmamş Yüksek Lisans Tezi, BaşkentÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet 
Anabilim Dal, s. 87 
107Şentürk, Ü., (2012), Popülerleşen Kadn veÇocuğa Yönelik Şiddetin Kültürel Dayanağ. Uluslararas Katlml 
Kadna ve Çocuğa Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s.400 
108Özbesler, C., (2012), “Sosyal Hizmet Perspektifinden Eş İstismar”, Uluslararas Katlml Kadna ve Çocuğa 
Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s. 415 
109Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014),s. 12 
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mağduru kadnlarn %47, 7 gibi büyük bir bölümünü evli kadnlar, %28’ini eşlerinden boşanmş 

kadnlar oluşturmaktadr.110 

Yaşamnn herhangi bir döneminde ve son 12 ayda maruz kalnan fiziksel ve/veya cinsel 

şiddet, refah düzeyinin artmas ile azalmakta, farkllk özellikle yüksek refah düzeyinde 

görülmektedir. Ancak, yüksek refah düzeyindeki kadnlarn %31’inin yaşamnn herhangi bir 

döneminde ve %8’inin son 12 ay içinde şiddete maruz kaldğ dikkate alndğnda, şiddete 

gerekçe olarak gösterilen ekonomik sorunlarn ortadan kalkmasnn ya da azalmasnn şiddeti 

ortadan kaldrmaya yetmediği söylenebilir.111 

1.2.1.3. Duygusal/Psikolojik Şiddetin Yaygnlğ  

Somut fiziksel bulgularn bulunmamasna rağmen, sağlk konusunda tedavisi zor olan 

rahatszlklarn başnda duygusal şiddet gelmektedir.112 Kadna yönelik şiddet biçimleri arasnda 

en yaygn olan tür duygusal şiddet/istismardr.  

TKYAİŞ araştrma sonuçlarna göre ise Türkiye genelinde kadnlarn yaşamlarnn 

herhangi bir döneminde maruz kaldklar duygusal şiddet/istismar %44, son 12 ayda ise %26’dr. 

Bat Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan kadnlarn yars yaşamlarnn herhangi bir 

döneminde duygusal şiddet/istismara maruz kaldklarn belirtmiştir. Son 12 ayda en fazla 

duygusal şiddete maruz kalan kadnlar ise %34 oran ile Bat Anadolu Bölgesi’nde 

yaşayanlardr.113 2014 ylnda gerçekleştirilen araştrma sonuçlar da 2008 araştrma sonuçlar ile 

paralellik göstermektedir. Şöyle ki; evlenmiş her 100 kadndan 44’ü duygusal istismar 

biçimlerinden en az birine, hayatlarnn herhangi bir döneminde maruz kaldklarn ifade 

etmişlerdir.114 Dolaysyla ülke genelinde duygusal şiddet/istismar yaygnlğ halen ayn oranda 

varlğn devam ettirmektedir.   

                                                            
110Yalçn, M., (2014), “Aileİçi Şiddet Nedeniyle Kadn Konukevinden Hizmet Alan Şiddet Mağduru Kadnlar İle 
Kuruluşta Görev Yapan Meslek Elemanlarnn Kadn Konukevi Hizmetlerine İlişkin Değerlendirmeleri: Ankara 
Örneği” Yaynlanmamş Yüksek Lisans Tezi, BaşkentÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet 
Anabilim Dal, s. 88 
111Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.12 
112Bilican Gökkaya, V., (2009), “Türkiye’de Şiddetin Kadn Sağlğna Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, s. 173.  
113Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.3. 
114Başbakanlk Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2009),.”Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet”, Elma 
Teknik Basm Matbaaclk, Ankara, s. 52. 
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1.2.1.4. Ekonomik Şiddetin/İstismarn Yaygnlğ  

TKYAİŞ araştrmasna göre ekonomik şiddet/istismar biçimleri; kadnn çalşmasna 

engel olma ya da işten ayrlmasna neden olma, ev harcamalar için para vermeme ile kadnn 

gelirini elinden alma olarak tanmlanmştr. Türkiye genelinde, bu davranşlardan en az birine, 

yaşamnn herhangi bir döneminde maruz kalan kadnlarn oran %30, son 12 ayda maruz kalan 

kadnlarn oran ise %15’tir. Çalşmaya engel olma ya da bir işten ayrlmaya neden olma 

kadnlara karş ekonomik şiddet/istismar biçimleri arasnda en fazla belirtilendir. Yaşamnn 

herhangi bir döneminde kadnlarn dörtte biri, son 12 ayda ise kadnlarn onda biri bu istismara 

maruz kalmştr.115 

1.2.1.5. Teknolojik/Dijital Şiddetin Yaygnlğ 

Ulusal ve uluslararas literatürde teknolojik şiddet kapsamnda ele alnabilecek 

kavramlara ilişkin az sayda araştrmann gerçekleştirildiği, bu anlamda tam olarak yaygnlğn 

ortaya koyacak çalşmalarn oldukça az yer aldğ göze çarpmaktadr.  

Uluslararas çalşmalara bakldğnda; Amerika’da gerçekleştirilen bir çalşmada 18 yaş 

üzeri 3.4 milyon kişinin e-posta ya da mesaj programlar araclğyla internet ortamnda 

teknolojik şiddete maruz kaldklar tespit edilmiştir.  

Bununla birlikte, Tjaden ve Thoennes’in 2000 ylnda gerçekleştirdiği bir çalşmada 

teknolojik şiddet mağdurlarnn %31’inin cinsel istismara da maruz kaldğ, Picard’n 2007 

ylndaki çalşmasnda ise gençlerin %18’inin uygunsuz fotoğraf ya da imajlarnn sosyal 

medyada yaynlandğ, Dressing’in 2011 ylndaki çalşmasnda web tabanl sosyal ağlardaki 

siber taciz orannn %6.3 olarak tespit edildiği yer almaktadr. Ayrca teknolojik şiddet 

mağdurlarnn 1/4’ü kendilerini güvende hissetmemekte ve yaşadklar bu şiddeti nasl 

durduracaklarn bilememektedirler.116  

                                                            
115Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.13. 
116 Lawry, P. B., Zhang, J., Wang, C., Wu, T. ve Siponen, M., (2013), “Understanding  And Predicting Cyberstalking 
In Social Media: Integrating Theoretical Perspectives On Shame, Neutralization”, Self-Control, Rational Choice And 
Social Learning, Proceedings Of The Journal Of The Association For The Information Systems Theory Development 
Workshop At The 2013 International Conference On Systems Sciences (ICIS 2013), s.34 
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1.2.1.6. İşyerinde Psikolojik Tacizin/Mobbingin Yaygnlğ 

İşyerinde psikolojik taciz konusuna ilişkin yaplan araştrmalardan elde edilen sonuçlar, 

bu olgunun ne denli ciddi boyutlara ulaştğn gözler önüne sermektedir. Avrupa çapnda beş 

ylda bir yaplan ve sonuncusu 2010 ylnda gerçekleştirilen Avrupa Çalşma Koşullar Anketi, 

Avrupa ülkelerinde çalşanlarn psikolojik tacize maruz kalma oranna ilişkin veriler ortaya 

koymaktadr. Ankete göre; 27 Avrupa Birliği ülkesinde son bir yl içinde çalşanlarn %4,1’i; 

Türkiye’de ise %1,3’ü işyerinde psikolojik tacize maruz kaldklarn belirtmişlerdir. Anket 

sonuçlar kapsamnda 27 Avrupa Birliği ülkesinde çalşan kadnlarn %4,4’ünün, erkeklerin ise % 

3,9’unun; Türkiye’de ise tersi bir sonuçla kadnlarn %0,2’sinin, erkeklerin ise %1,8’inin 

işyerinde psikolojik taciz davranşlarna maruz kaldklarn ifade etmişlerdir. Avrupa Birliği 

ülkeleri içinde kadnlarn işyerinde psikolojik tacize maruz kalma oranlarnn en yüksek olduğu 

ülkeler srasyla; %9,4 ile Hollanda, %9,1 ile Lüksemburg ve %8,9 ile Belçika; en düşük olduğu 

ülkeler ise %0,1 ile Polonya, %0,5 ile Bulgaristan ve %0,7 ile Slovakya olduğu görülmektedir.117 

2005 ylnda yaplan ayn ankette ise kadnlarn %6’snn, erkeklerin ise %4’ünün işyerinde 

psikolojik tacize maruz kaldklarna ve bu grup içinde 30 yaşn altndaki kadnlarn ve 30 ila 49 

yaş aralğndaki erkeklerin daha çok işyerinde psikolojik tacize maruz kaldklarna ilişkin 

sonuçlar elde edilmiştir.118 

Uluslararas düzeyde yaplmş Avrupa Çalşma Koşullar Anketi (2010), Avrupa 

ülkelerinde genellikle kadn çalşanlarn erkek çalşanlardan daha fazla psikolojik tacize maruz 

kaldğn ortaya koyan veriler sunmasna rağmen, Türkiye’de ise çoğu Avrupa ülkesinden farkl 

olarak erkek çalşanlarn kadn çalşanlardan daha fazla psikolojik tacize maruz kaldklarna 

ilişkin veriler ortaya koymaktadr. Bunun nedeninin Türkiye’de baz Avrupa ülkelerine nazaran 

kadnlarn istihdam oranlarnn erkeklere oranla daha düşük olmasndan kaynaklandğn 

söylemek mümkündür. Ancak cinsiyet temelli psikolojik tacize maruz kalma durumuna ilişkin 

olarak ortaya konulan bu verilerin aksine Türkiye’de ulusal düzeyde yaplmş baz araştrmalar, 

kadnlarn erkeklere nazaran daha fazla psikolojik tacize maruz kaldklarn ortaya koymaktadr. 

Örneğin Ankara ilinde bulunan ve Ankara Üniversitesi’nden 92, Gazi Üniversitesi’nden 124, 

Hacettepe Üniversitesi’nden 118, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 166 öğretim elemannn 

                                                            
117Thirion, P. A, Macías, E. F., Hurley, J. ve Vermeylen, G., (2007), “Fourth European Working Conditions Survey”, 
Avrupa Topluluklar Yaynlar, Luxembourg, s.37.  
118http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_13_06.htm (Erişim:12.02.2015) 
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115Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.13. 
116 Lawry, P. B., Zhang, J., Wang, C., Wu, T. ve Siponen, M., (2013), “Understanding  And Predicting Cyberstalking 
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olarak erkek çalşanlarn kadn çalşanlardan daha fazla psikolojik tacize maruz kaldklarna 
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Örneğin Ankara ilinde bulunan ve Ankara Üniversitesi’nden 92, Gazi Üniversitesi’nden 124, 
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117Thirion, P. A, Macías, E. F., Hurley, J. ve Vermeylen, G., (2007), “Fourth European Working Conditions Survey”, 
Avrupa Topluluklar Yaynlar, Luxembourg, s.37.  
118http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_13_06.htm (Erişim:12.02.2015) 
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katlmyla gerçekleştirilen bir araştrmada; işyerinde psikolojik tacize uğradğn belirten 

mağdurlarn %63,8’ini kadn, %36,2’sini ise erkeklerin oluşturduğu tespit edilmiştir.119 Ayn 

şekilde Balkesir’in Bandrma ilçesinde, sağlk ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren kamu ve 

özel kurumlardan toplam 464 çalşanla yaplan bir araştrmada; psikolojik tacize maruz kalanlarn 

%58,6’snn kadn, %41,4’ünün ise erkek çalşanlar olduğu belirlenmiştir.120 İşyerinde psikolojik 

tacize maruz kalma açsndan cinsiyet temelli bu farkllğn, yaplan çalşmalarda kullanlan 

yöntemlerin farkl olmasnn yan sra araştrmann yapldğ sektör ve işletmelerdeki kadn ve 

erkek çalşan saysnn az, çok veya eşit düzeyde olmasna bağl olarak da değişiklik 

göstermesinden kaynaklandğn söylemek mümkün olabilmektedir. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ bünyesinde oluşturulan ve çalşma yaşamna 

ilişkin her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet, başvuru ve taleplerin hzl bir şekilde çözüme 

kavuşturulmas amacyla 2010 ylndan bu yana hizmet veren ALO 170 hattna 2011 ylnda 

2.001, 2012 ylnda 2.850, 2013 ylnda 4.870, 2014 ylnda 6.659 ve 2015 ylnda (22 Şubat 2015 

dönemine kadar) 1.295 olmak üzere toplam 17.674 adet mobbing çağrs gelmiş ve bu çağrlarn 

2.072’si şikayet başvurusuna dönüşmüştür. 2011 ylndan bu yana gelen toplam 17.674 mobbing 

çağrsnn cinsiyete göre dağlmna bakldğnda; bunlarn 9.953’ünün (%56) erkek 

çalşanlardan, 7.721’inin (%44) ise kadn çalşanlardan geldiği görülmektedir. 

1.2.1.7. Erken Yaşta ve/veya Zorla Evliliklerin Yaygnlğ  

Kz çocuklarnn rzas alnmadan gerçekleştirilen erken yaştaki evlilikler, söz konusu 

kişilerde bireysel travmalar yaşatmakla birlikte, duygusal şiddet yaşamalarna neden olmaktadr. 

Çoğu kez başlk paras için gerçekleştirilen bu evliliklerde kzlar kendilerinden yaşça büyük 

erkeklerle evlendirilmektedir. Bu nedenle erken yaşta evlilikler de kadna yönelik şiddet 

kapsamnda ele alnabilmektedir. 121 

TKYAİŞ araştrma bulgularna göre Türkiye genelinde kadnlarn %26’s 18 yaşndan 

önce evlenmiştir. Evlilik yaş ile şiddet düzeyi arasnda belirgin bir ilişki vardr. Fiziksel şiddet, 

                                                            
119 Çevik Kontaş, S., (2011), “Üniversitelerde Öğretim Elemanlarnn Yldrma (Mobbing) Davranşlarna Maruz 
Kalma Düzeyi”, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, ss.60-68 
120 Palaz, S., Özkan, S., Sar, N., Göze, F., Şahin, N. ve Akkurt, Ö., (2008), “İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) 
Davranşlar Üzerine Bir Araştrma; Bandrma Örneği”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklar Dergisi, C. 10 
S. 4, Eylül, ss.50-53 
121Bilican Gökkaya, V., (2009), “Türkiye’de Şiddetin Kadn Sağlğna Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, s.173. 
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erken evlenen kadnlar arasnda %48, 18 yaşndan sonra evlenen kadnlar arasnda %31 

düzeyindedir. Cinsel şiddete maruz kalan kadnlar için evlilik yaş daha belirgindir. 18 yaş öncesi 

evlenen kadnlarn %19’u, 18 yaş sonras evlenen kadnlarn ise %10’u cinsel şiddete maruz 

kalmştr. İki şiddet türü bir arada değerlendirildiğinde, erken evlenen kadnlarn yars fiziksel 

ve/veya cinsel şiddete maruz kalrken, 18 yaşndan sonra evlenen kadnlarn ise üçte birinin 

şiddete maruz kaldğ görülmektedir. Bu farkllaşmalar son 12 ay için de gözlenmektedir. On 

sekiz yaşndan sonra evlenmiş kadnlarn %42’si yaşamnn herhangi bir döneminde duygusal 

şiddet/istismara maruz kalrken, bu oran 18 yaşndan önce evlenmiş kadnlar için %51’dir.122 

1.2.1.8. Töre ve Namus Ad Altnda İşlenen Cinayetlerin Yaygnlğ  

Ülkemizde önemli bir sorun alan olmasna karşn, töre ve namus saikiyle işlenen 

cinayetlerin yaygnlğna ilişkin veri oldukça kstldr. 2007 ylnda Başbakanlk İnsan Haklar 

Başkanlğ tarafndan yaplan çalşmada, 2003-2007 yllar arasnda işlenen töre ve namus 

cinayetleri incelenmiştir. Bu çerçevede, belirtilen sürede töre ve namus cinayetleri en çok 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakr ve Antalya gibi nüfus yoğunluğu fazla olan ve yoğun 

göç alan illerde görülmektedir. Göç olgusunun ve göçten kaynaklanan sorunlarn -özellikle 

yetersiz barnma olanaklar, eğitimsizlik, yoksulluk, kalabalk aileler vs.- yoğunlukla yaşandğ 

iller olmasnn da cinayetlerin ortaya çkmasndaki etkisi bulunmaktadr. Bunun yan sra çalşma 

sonucunda, kadnn cinsiyet rolleri üzerine odaklanan geleneksel zihniyet ve yaşam kalplarnn, 

göçle birlikte ağrlaşan sorunlarla daha da kat ve acmasz hale dönüştüğü tespit edilmiştir. 123

                                                            
122Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas Özet Rapor, (2014), s.16. 
123Başbakanlk İnsan Haklar Başkanlğ, (2008), “2007 Töre ve Namus Cinayetleri Raporu”, s.5, 
http://www.tihk.gov.tr/www/files/tore_namus_cinayetleri_raporu_06_08_2008.pdf   
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Türkler, Belçika’ya 1964 ylnda iki ülke arasnda imzalanan işçi göçü anlaşmasn 

müteakiben gelmeye başlamşlar. Daha sonrasnda aile birleşimi ve evlilik göçleri Belçika’da 

yaşayan Türklerin saysn artrmştr. Bu artş Türkiye’den göç alan diğer Avrupa ülkelerinde de 

gözlenmektedir. Taş’n Belçika’ya gelin olarak gelmiş Türk kadnlar ile gerçekleştirmiş olduğu 

araştrmada, Belçika’ya gelin olarak göç eden kadnlarn eşleri veya eşlerinin aileleri tarafndan 

farkl şiddet türlerine maruz kaldklar tespit edilmiştir. Aşağlanma, hakaret, dşlanma, kontrol, 

bask, tecrit, Türkiye'ye geri gönderme tehdidi maruz kalnan psikolojik şiddet örneklerindendir. 

Vücuttaki darbe ve işkence izleri bu kadnlara uygulanan fiziksel şiddeti göstermektedir. Yine 

gelinlerin yaşadklar paraszlk, istediklerini satn alamamalar yaşanan ekonomik şiddet olarak 

karşmza çkmaktadr. Ayrca, yaşanan psikolojik ve fiziki şiddete karş diğer aile fertlerinin ve 

yakn çevredeki insanlarn duyarsz kaldklar tespit edilmiştir. 127 

1.2.3. Dünya’da Kadna Yönelik Şiddetin Yaygnlğ  

Kadna yönelik şiddet coğrafi snr, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine 

baklmakszn farkl ülkelerde yaygn olarak görülen önemli bir sorun alandr. Ülkemizde de 

kadna yönelik şiddet ve kadn cinayetleri önemli toplumsal sorunlarn başnda gelmektedir.128 

Kadna yönelik şiddet yalnzca Türkiye’de değil, tüm dünyada ciddi bir toplumsal sorun 

olarak varlğn sürdürmektedir. BM Kadn Birimi (UN Women) tarafndan derlenen verilere 

göre, seçilmiş baz ülkelerde kadna yönelik şiddete ilişkin veriler Tablo 1’de yer almaktadr.129 

                                                            
127Taş, E., (2014), “Evlilik Göçüyle Türkiye’den Belçika’ya Gelen Gelinler ve Boşanma Sorunu” Hacettepe 
Üniversitesi Türkiyat Araştrmalar Dergisi, S. 20, ss.227-228 
128Karal, D. ve Aydemir, E., (2012), “Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddet”, Uluslararas Stratejik Araştrmalar 
Kurumu Sosyal Araştrmalar Merkezi, USAK Rapor, No:12-01, s.24. 
http://www.usak.org.tr/images_upload/files/12-01%20kad%C4%B1na%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet.pdf 
(Erişim 16.02.2015) 
129 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2015), Kadna Yönelik Şiddetin 
Nedenlerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma 
Komisyonu’nda Yararlanlmak Üzere Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Tarafndan Hazrlanan Bilgi Notu, s.4.  
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gelinlerin yaşadklar paraszlk, istediklerini satn alamamalar yaşanan ekonomik şiddet olarak 

karşmza çkmaktadr. Ayrca, yaşanan psikolojik ve fiziki şiddete karş diğer aile fertlerinin ve 

yakn çevredeki insanlarn duyarsz kaldklar tespit edilmiştir. 127 

1.2.3. Dünya’da Kadna Yönelik Şiddetin Yaygnlğ  

Kadna yönelik şiddet coğrafi snr, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine 

baklmakszn farkl ülkelerde yaygn olarak görülen önemli bir sorun alandr. Ülkemizde de 

kadna yönelik şiddet ve kadn cinayetleri önemli toplumsal sorunlarn başnda gelmektedir.128 

Kadna yönelik şiddet yalnzca Türkiye’de değil, tüm dünyada ciddi bir toplumsal sorun 

olarak varlğn sürdürmektedir. BM Kadn Birimi (UN Women) tarafndan derlenen verilere 

göre, seçilmiş baz ülkelerde kadna yönelik şiddete ilişkin veriler Tablo 1’de yer almaktadr.129 

                                                            
127Taş, E., (2014), “Evlilik Göçüyle Türkiye’den Belçika’ya Gelen Gelinler ve Boşanma Sorunu” Hacettepe 
Üniversitesi Türkiyat Araştrmalar Dergisi, S. 20, ss.227-228 
128Karal, D. ve Aydemir, E., (2012), “Türkiye’de Kadna Yönelik Şiddet”, Uluslararas Stratejik Araştrmalar 
Kurumu Sosyal Araştrmalar Merkezi, USAK Rapor, No:12-01, s.24. 
http://www.usak.org.tr/images_upload/files/12-01%20kad%C4%B1na%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet.pdf 
(Erişim 16.02.2015) 
129 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2015), Kadna Yönelik Şiddetin 
Nedenlerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma 
Komisyonu’nda Yararlanlmak Üzere Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Tarafndan Hazrlanan Bilgi Notu, s.4.  
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Diğer yandan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki durum incelendiğinde de kadna yönelik 

şiddetin yaygn bir sorun olduğu dikkati çekmektedir. AB Temel Haklar Ajans tarafndan 2014 

ylnda 28 AB Üyesi ülkede gerçekleştirilen araştrmann132 sonuçlar bunu ortaya koymaktadr. 

Araştrma sonuçlar:  

− Her üç kadndan birinin 15 yaşndan itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldğn, 

son 12 ayda ise bu orann %8 olduğunu, 

− Kadnlarn yaygn biçimde istismara uğradğn ancak bunlarn çok aznn kaytlara 

geçtiğini, aile içi şiddet vakalarnn sadece %14’ü ve diğer şiddet vakalarnn sadece %13’ünün 

rapor edildiğini,  

− Şiddetin gerçekleştiği ilişkiyi bitiren kadnlarn hala risk altnda olduğunu, 

− 15 yaşndan itibaren kadnlarn %11’inin cinsel şiddete maruz kaldğ,  

− Her beş kadndan ikisinin (%43) şimdiki veya eski eşi/hayat arkadaşndan psikolojik 

şiddet gördüğünü, 

− Eşi veya hayat arkadaşnn şiddetine maruz kalan kadnlarn %42’sinin hamile iken de 

şiddet gördüğünü, 

− 15 yaşndan itibaren kadnlarn %18’inin srarl takip mağduriyeti yaşadğn, 

− Kadnlarn yaklaşk %12’sinin 15 yaşndan önce yetişkin biri tarafndan cinsel istismara 

maruz kaldğn göstermektedir.133 

Bir diğer araştrmada aile içinde yaşanan fiziksel şiddet oranlarna bakldğnda ise; 

Japonya’da kadnlarn %67’sinin, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ise %27’sinin 

fiziksel şiddete maruz kaldklar saptanmştr.134 

Kanada, A.B.D. ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de cinsel şiddet vakalarnn resmi 

kaytlarda yer aldğndan 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. İngiltere’de her yedi 
                                                            
132 42,000 kadnla yaplan yüz yüze görüşmeler temelinde yürütülen “Avrupa Birliği Temel Haklar Ajans (FRA-
European Union Agency For Fundamental Rights) Kadna Yönelik Şiddet Araştrmas”, kadnlarn şiddet 
deneyimleri üzerine Avrupa Birliği’nde ve tüm dünya çapnda bugüne dek yürütülen en kapsaml araştrma olma 
özelliğini taşmaktadr. 
133Avrupa Birliği Temel Haklar Ajans (FRA), (2012), “Kadna Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayal Şiddet 
Araştrmas Veri Seti”, http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-
results-report, (Erişim 10.02.2015) 
134Köse, A. ve Beşer, A., (2007), “Kadnn Değiştirilebilir Yazgs “Şiddet”, Ankara Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Dergisi, C.10, S.4, s.115. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025000622/1025000614, 
(Erişim 10.02.2015)  
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132 42,000 kadnla yaplan yüz yüze görüşmeler temelinde yürütülen “Avrupa Birliği Temel Haklar Ajans (FRA-
European Union Agency For Fundamental Rights) Kadna Yönelik Şiddet Araştrmas”, kadnlarn şiddet 
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134Köse, A. ve Beşer, A., (2007), “Kadnn Değiştirilebilir Yazgs “Şiddet”, Ankara Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Dergisi, C.10, S.4, s.115. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025000622/1025000614, 
(Erişim 10.02.2015)  



‒ 72 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 72 
 

kadndan biri eşinin cinsel şiddetine maruz kalmaktadr. A.B.D.’de her 18 dakikada bir kadn 

fiziksel şiddete uğramakta, Fransa’ da ise şiddet kurbanlarnn %95’ini kadnlar 

oluşturmaktadr.135 

1.3. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE 
SONUÇLARI 

1.3.1. Kadna Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Risk Faktörleri  

Bütün sosyal olaylarda olduğu gibi kadna yönelik şiddet de toplumsal, bireysel, kültürel, 

ekonomik vb. pek çok boyutu olan bir sorundur. Söz konusu “çok boyutluluk” şiddete yol açan 

nedenleri ve risk faktörlerini kesin çizgilerle ortaya koymay olanaksz klmaktadr. Bu 

çerçevede, şiddet olgusu farkl disiplinlerin inceleme konusu olmaktadr. Literatürde farkl 

disiplinlerce yaplan analizler sonucunda şiddet; yoksulluk, işsizlik, göç ve (çarpk) kentleşme 

gibi olgularla ilişkilendirilmektedir.136  

Konuya ilişkin yaplan çalşmalarda genel kabul gören husus ise kadna yönelik şiddetin 

en temel nedeninin ataerkil yap olduğu hususudur. Yaplan birçok çalşma, cinsiyetçi toplumsal 

yapnn ve kültürel unsurlarn kadna yönelik şiddetin ortaya çkmasnda ve devamnda önemli 

role sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumsal cinsiyet anlayşna dayal sosyalleşme, erken 

yaşta yaplan evlilikler, toplumdaki “namus” algs, kadnlara ve erkeklere uygun görülen rollerin 

kültürel tanmlar ile bu rollere atfedilen değerler, kadnlar ve erkeklerden toplumun beklentileri, 

kadna yönelik şiddeti ortaya çkaran toplumsal ve kültürel etkenler arasnda yer almaktadr. 

Medyann olumsuz, kşkrtc, ayrmc, teşhir eden rolü de ayrca belirtilmesi gereken bir risk 

faktörüdür.137  

Toplumsal yapya dayal faktörlerin yan sra kadnlarn erkeklere ekonomik olarak 

bağml olmalar, kadnlarn kaynaklara erişiminin yetersiz olmas ya da hiç olmamas, eğitim 

imkanlarna erişimde karşlaşlan sorunlar, kayt dş ve/veya düşük ücretli/prestijli işlerde 

                                                            
135Tufan Yeniçkt, N., (2012), “Gazete Haberlerinde Kadna Yönelik Şiddet”, Uluslararas Katlml Kadna ve 
Çocuğa Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s.245.  
http://kasumer.kku.edu.tr/anasayfa/dokumanlar/Uluslararasi_Katilimli_Kadina_ve_Cocuga_Karsi_Siddet_Sempozyu
mu_Bildiri_Kitabi_Cilt_I.pdf, (Erişim 10.02.2015) 
136Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.25. http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim 11.02.2015) 
137 A.g.e.,s.27- 32.  
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istihdam veya istihdam imkanlarnn snrllğ, yoksulluk, işsizlik kadna yönelik şiddetin 

ekonomik nedenleri ve risk faktörlerini; içinde bulunulan sosyo-ekonomik çevre, çok eşlilik, 

sosyal çevrenin kadna yönelik şiddete verdiği tepki vb. hususlar da kadna yönelik şiddetin 

sosyal çevreyle ilişkili nedenlerini ve risk faktörlerini oluşturmaktadr.138/139 

Çocuklukta aile içi şiddetin öyküsü şiddetin uygulanmasnda önemli bir etkendir. 

Çocukluğunda şiddete maruz kalmş ya da annelerine şiddet uygulandğna tank olmuş 

erkeklerin yetişkin olduklarnda, şiddet uygulama ihtimali genellikle yüksektir. Aile içi şiddet 

öyküsünün yan sra kadn-erkek arasndaki ilişkide yaşanan sorunlar, saldrganlk davranşlarna 

neden olan biyolojik faktörler (endokrin bozukluklar gibi) ile ağr psikolojik veya psikiyatrik 

rahatszlklar ve alkol - uyuşturucu bağmllğ şiddete neden olan bireysel faktörlerdir.140/141 

Bahsedilen hususlarn yan sra kadna yönelik şiddetin siyasetçiler ve politika yapclar 

nezdinde ciddiye alnmamas, konuya ilişkin yeterli yasal düzenlemelerin yaplmamas ve/veya 

var olan düzenlemelerin uygulanmamas, aile yaşamnn mahrem kabul edilmesi nedeniyle aile 

içi şiddetin suç kabul edilmemesi ve/veya bunu önlemeye dönük tedbir alnmamas, kadnlarn 

siyasette ve karar alma mekanizmalarnda yetersiz temsili gibi hususlar ise kadna yönelik şiddete 

neden olan siyasi faktörlerdir.142 

1.3.2. Kadna Yönelik Şiddetin Etkileri ve Sonuçlar  

1.3.2.1 Kadna Yönelik Şiddetin Bireysel Etkileri ve Sonuçlar 

Kadna yönelik şiddetin ortaya çkardğ olumsuz sonuçlar çok katmanldr. Kadna 

yönelik şiddet her şeyden önce kadnn fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel yönden zarar 

görmesi ile sonuçlanmaktadr. Bu haliyle kadna yönelik şiddet bir insan hakk ihlali, bir halk 

                                                            
138 Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.33, http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim: 11.02.2015) 
139 22. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm, (Erişim: 07.02.2015) 
140 A.g.e.  
141 Subaş, N. ve Akn, A., “Kadna Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçlar”, 
 http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, (Erişim 13.02.2015) 
142 Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s. 32.  http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim: 11.02.2015) 
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kadndan biri eşinin cinsel şiddetine maruz kalmaktadr. A.B.D.’de her 18 dakikada bir kadn 

fiziksel şiddete uğramakta, Fransa’ da ise şiddet kurbanlarnn %95’ini kadnlar 

oluşturmaktadr.135 

1.3. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE 
SONUÇLARI 

1.3.1. Kadna Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Risk Faktörleri  
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disiplinlerce yaplan analizler sonucunda şiddet; yoksulluk, işsizlik, göç ve (çarpk) kentleşme 
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135Tufan Yeniçkt, N., (2012), “Gazete Haberlerinde Kadna Yönelik Şiddet”, Uluslararas Katlml Kadna ve 
Çocuğa Karş Şiddet Sempozyumu, C.1, s.245.  
http://kasumer.kku.edu.tr/anasayfa/dokumanlar/Uluslararasi_Katilimli_Kadina_ve_Cocuga_Karsi_Siddet_Sempozyu
mu_Bildiri_Kitabi_Cilt_I.pdf, (Erişim 10.02.2015) 
136Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.25. http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim 11.02.2015) 
137 A.g.e.,s.27- 32.  

73 
 

istihdam veya istihdam imkanlarnn snrllğ, yoksulluk, işsizlik kadna yönelik şiddetin 
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sosyal çevreyle ilişkili nedenlerini ve risk faktörlerini oluşturmaktadr.138/139 

Çocuklukta aile içi şiddetin öyküsü şiddetin uygulanmasnda önemli bir etkendir. 
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1.3.2. Kadna Yönelik Şiddetin Etkileri ve Sonuçlar  

1.3.2.1 Kadna Yönelik Şiddetin Bireysel Etkileri ve Sonuçlar 
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138 Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s.33, http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim: 11.02.2015) 
139 22. Dönem Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan TBMM Araştrma Komisyonu Raporu, (2005), 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm, (Erişim: 07.02.2015) 
140 A.g.e.  
141 Subaş, N. ve Akn, A., “Kadna Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçlar”, 
 http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, (Erişim 13.02.2015) 
142 Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu, (2013), Merkezi ve Yerel Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Sivil 
Toplum Kuruluşlarnn, Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasite ve İmkânlarnn Değerlendirilmesi 
Raporu, s. 32.  http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk55.pdf, (Erişim: 11.02.2015) 
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sağlğ sorunu; kadnn yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katlma 

gibi haklarn ve yaşam aktivitelerini elinden alan bir olgudur.  

Kadna yönelik aile içi şiddetin en önemli sonuçlarndan biri, şiddetin kadnlarn ve 

çocuklarn fiziksel ve ruhsal sağlğn doğrudan ve dolayl yollarla olumsuz şekilde etkilemesidir. 

Fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalnmas sonucu oluşan yaralanmalar, şiddetin kadn 

sağlğna doğrudan etkisini göstermektedir. Bununla birlikte, yaşamlarnn herhangi bir 

döneminde şiddete maruz kalmş ve kalmamş kadnlarn seçilmiş baz genel ve ruhsal sağlk 

durumlaryla ilgili sorulara verdikleri yantlar, şiddetin sağlk üzerinde dolayl etkilerinin de 

olabildiğini göstermektedir.  

Kadna yönelik şiddet, buna maruz kalan kadnlar olumsuz etkilediği gibi, bu kadnlarn 

çocuklarn da olumsuz etkilemektedir. TKYAİŞ araştrmas sonuçlarnda, okul çağnda en az bir 

çocuğu olan kadnlara, çocuklarn baz davranş sorunlarn gösterip göstermedikleri sorulmuştur. 

Sonuçlar, söz edilen davranş sonuçlarnn, annesi şiddete maruz kalmş çocuklarda belirgin 

şekilde fazla olduğunu göstermektedir.143 Araştrma sonuçlarna göre: 

− Annesi şiddete maruz kalmamş çocuklarda sk sk kabus görme %18, yatağn slatma 

%22, çekingen/içine kapank olma %42, anneye/diğer çocuklara karş saldrgan olma %17, 

hrçnlaşarak ağlama %35 orannda görülmekte iken;  

− Annesi şiddete maruz kalmş çocuklarda sk sk kabus görme %33, yatağn slatma %38, 

çekingen/içine kapank olma %53, anneye/diğer çocuklara karş saldrgan olma %31, 

hrçnlaşarak ağlama %52 orannda görülmektedir.144 

1.3.2.2. Kadna Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri ve Sonuçlar 

Kadna yönelik şiddet her şeyden önce toplumdaki mevcut şiddetin artmasna neden 

olmaktadr. Diğer yandan, kadna yönelik şiddet, çocuk haklarn da ihlal etmektedir. Kadnlarn 

şiddet gördüğü bir toplumda şiddet içermeyen davranş biçimlerini ve eşitlik anlayşn 

yerleştirmek oldukça güçtür. Kadna yönelik şiddetin toplumsal etki ve sonuçlarn, şiddetin 

kuşaklararas aktarm ve maliyeti kapsamnda ele almak mümkündür. 

                                                            
143Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, (2008), Türkiye’de 
Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrma Raporu, Ankara.  
144Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2015), Kadna Yönelik Şiddetin 
Nedenlerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma 
Komisyonu’nda Yararlanlmak Üzere Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Tarafndan Hazrlanan Bilgi Notu, ss.6-7. 
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1.3.2.2.1. Şiddetin Kuşaklararas Aktarm  

Kadna yönelik şiddete neden olabilecek ve bunun yol açabileceği toplumsal sorunlar 

incelendiğinde, şiddetin kuşaklararas aktarm önemli sonuçlarndan biri olarak öne çkmaktadr. 

Aile içinde annenin şiddete maruz kalmas, kadnlarn ve erkeklerin ilerideki yaşamlarnda şiddeti 

normalleştirmelerinde etkisi olduğu bilinmektedir.  

TKYAİŞ araştrmas sonuçlarnda şiddetin kuşaklararas aktarm konusu incelenmiştir. 

Araştrma kapsamnda, şiddetin bir kuşaktan diğerine aktarlmasna ilişkin bilgi, kadnlarn 

kendilerinin fiziksel şiddete maruz kalmalar, çocukluk döneminde annelerinin babalar 

tarafndan şiddete maruz kalmas ve kadnlarn kendi çocuklarna fiziksel olarak zarar 

vermelerine ilişkin sorular araclğyla elde edilmiştir.  

Sonuçlara göre, kadnlarn annelerinin bir kuşak önce şiddete maruz kalmalar ile 

kendilerinin şiddete maruz kalmalar arasnda pozitif bir ilişki vardr. Örneğin, annesi fiziksel 

şiddete maruz kalmamş kadnlarda, şiddete maruz kalma oran Türkiye geneli için %28 iken; 

annesi şiddete maruz kalmş kadnlarda oran %51’e çkmaktadr.  

Diğer yandan benzer bir ilişki, erkeklerin annelerinin fiziksel şiddete mazur kalmalar ile 

erkeklerin şiddet uygulamalar arasnda da görülmektedir. Annesi fiziksel şiddete maruz 

kalmamş erkeklerden kendi eşine fiziksel şiddet uygulayanlarn oran %23 iken; annesi fiziksel 

şiddete maruz kalan erkeklerin kendi eşlerine fiziksel şiddet uygulama oran %51’e çkmaktadr.  

1.3.2.2.2. Kadna Yönelik Şiddetin Maliyeti 

Kadna yönelik şiddetin maliyeti, toplum üzerine yüklenen yüklerin diğer bir yönünü 

oluşturmaktadr. Son yllarda kadna yönelik şiddetin maliyetini ortaya koymay amaçlayan pek 

çok çalşma yaplmaktadr. Yaplan analizler, kadna yönelik şiddetin maliyetini dört kategoride 

ele almaktadr.145 

Birinci kategori, mağdurlara ve çocuklarna verilen hizmetler (sağlk hizmetleri, barnma, 

acil telefon hatlar maliyeti, psikolojik, sosyal, hukuki danşmanlk vs.) mağdurlara ve şiddet 

uygulayana yönelik adli hizmetler (kolluk, savc, hakimin harcadğ zaman ve emek gibi), ilgili 

uzmanlarn eğitim maliyeti gibi maliyetlerden oluşan “doğrudan maliyet”tir.  
                                                            
145Day, T., McKenna K. ve Bowlus, A., (2005), “The Economic Costs of Violence Against Women: an Evaluation of 
the Literature”, United Nations. 
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İkinci kategori, kadna yönelik şiddetin “parayla ölçülemeyen maliyet”idir; bu maliyet 

artan toplumsal şiddet, cinayet ve intiharlarda artş gibi bileşenlerden oluşmaktadr.  

Üçüncü kategori, şiddete maruz kalan kadnn çalşamamas, çalşma hayatnda veriminin 

düşmesinden kaynaklanan ve “ekonomik çarpan etkisi” olarak adlandrlan maliyetlerdir.  

Dördüncü ve son kategori olan “sosyal çarpan etkisi” ise yine parasal olarak ölçülemeyen, 

şiddetin mağdur (sosyal sermayede azalma, demokratik süreçlere katlmda gerileme, yaşam 

kalitesinde azalma) ve gelecek kuşaklar üzerindeki etkisinden (şiddet mağduru ve aile içi şiddet 

tanğ çocuklarn okul başarsnn, sosyal yaşamnn olumsuz etkilenmesi neticesinde ortaya çkan 

ileriye dönük sonuçlar) oluşmaktadr. 

Bu alanda, 1995 ylnda Kanada’da yürütülen çalşma, kadna yönelik şiddetin ülkeye; 

işgücü verimliliğinin azalmas ve sağlk hizmetlerinin kullanmnn artmas nedeniyle 1.5 milyar 

Kanada dolar maliyeti olduğunu ortaya koymuştur. Yine Kanada’da yaplan başka bir araştrma 

sonucunda ise, kadnlarn ve kz çocuklarnn yaşadklar cinsel tacizin; sağlk hizmetleri ile 

sosyal, hukuksal ve polisiye hizmetlerin kullanmnn artmas ve işgücü verimliliğinin 

düşmesinden dolay, her yl ekonomiye 4.2 milyar Kanada dolarna mal olduğu saptanmştr.146

                                                            
146Johns Hopkins Üniversitesi Kamu Sağlğ Bölümü, (1999), Kadna Yönelik Şiddeti Sonlandrmak, Nüfus 
Raporlar, Seri: L, No: 11, Nüfus Bilgi Program. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ HUKUKİ 
VE KURUMSAL YAPISI 

2.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ 

2.1.1. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat 

2.1.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas 

A. Genel Esaslar 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas'nn 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir 

hukuk devleti olduğu belirtildikten sonra, 5 inci maddesinde; kişilerin ve toplumun refah, huzur 

ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetler ile sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette snrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldrmak, insann maddi 

ve manevi varlğnn gelişmesi için gerekli şartlar hazrlamaya çalşmann devletin temel amaç 

ve görevleri arasnda yer aldğ hüküm altna alnmştr. 

Anayasa'nn "kanun önünde eşitlik" kenar başlkl 10 uncu maddesinde, herkesin dil, rk, 

renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm 

gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddeye 2004 ylnda eklenen fkra ile, 

kadnlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlü olduğu düzenlenmiş, 2010 ylnda yaplan değişiklik hükmüyle de, bu 

maksatla alnacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykr olarak yorumlanamayacağ; çocuklar, yaşllar, 

özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alnacak tedbirlerin 

de eşitlik ilkesine aykr saylamayacağ öngörülmüştür. 

B. Temel Haklar ve Ödevler 

 Anayasa'nn temel hak ve hürriyetlerin niteliğine ilişkin 12 nci maddesinde, herkesin, 

kişiliğine bağl, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu,  

temel hak ve hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karş ödev ve 

sorumluluklarn da ihtiva edeceği ifade edilmiştir.  
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İkinci kategori, kadna yönelik şiddetin “parayla ölçülemeyen maliyet”idir; bu maliyet 

artan toplumsal şiddet, cinayet ve intiharlarda artş gibi bileşenlerden oluşmaktadr.  

Üçüncü kategori, şiddete maruz kalan kadnn çalşamamas, çalşma hayatnda veriminin 

düşmesinden kaynaklanan ve “ekonomik çarpan etkisi” olarak adlandrlan maliyetlerdir.  

Dördüncü ve son kategori olan “sosyal çarpan etkisi” ise yine parasal olarak ölçülemeyen, 

şiddetin mağdur (sosyal sermayede azalma, demokratik süreçlere katlmda gerileme, yaşam 

kalitesinde azalma) ve gelecek kuşaklar üzerindeki etkisinden (şiddet mağduru ve aile içi şiddet 

tanğ çocuklarn okul başarsnn, sosyal yaşamnn olumsuz etkilenmesi neticesinde ortaya çkan 

ileriye dönük sonuçlar) oluşmaktadr. 

Bu alanda, 1995 ylnda Kanada’da yürütülen çalşma, kadna yönelik şiddetin ülkeye; 

işgücü verimliliğinin azalmas ve sağlk hizmetlerinin kullanmnn artmas nedeniyle 1.5 milyar 

Kanada dolar maliyeti olduğunu ortaya koymuştur. Yine Kanada’da yaplan başka bir araştrma 

sonucunda ise, kadnlarn ve kz çocuklarnn yaşadklar cinsel tacizin; sağlk hizmetleri ile 

sosyal, hukuksal ve polisiye hizmetlerin kullanmnn artmas ve işgücü verimliliğinin 

düşmesinden dolay, her yl ekonomiye 4.2 milyar Kanada dolarna mal olduğu saptanmştr.146

                                                            
146Johns Hopkins Üniversitesi Kamu Sağlğ Bölümü, (1999), Kadna Yönelik Şiddeti Sonlandrmak, Nüfus 
Raporlar, Seri: L, No: 11, Nüfus Bilgi Program. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ HUKUKİ 
VE KURUMSAL YAPISI 

2.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ 

2.1.1. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat 

2.1.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas 

A. Genel Esaslar 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas'nn 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir 

hukuk devleti olduğu belirtildikten sonra, 5 inci maddesinde; kişilerin ve toplumun refah, huzur 

ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetler ile sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette snrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldrmak, insann maddi 

ve manevi varlğnn gelişmesi için gerekli şartlar hazrlamaya çalşmann devletin temel amaç 

ve görevleri arasnda yer aldğ hüküm altna alnmştr. 

Anayasa'nn "kanun önünde eşitlik" kenar başlkl 10 uncu maddesinde, herkesin dil, rk, 

renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm 

gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddeye 2004 ylnda eklenen fkra ile, 

kadnlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlü olduğu düzenlenmiş, 2010 ylnda yaplan değişiklik hükmüyle de, bu 

maksatla alnacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykr olarak yorumlanamayacağ; çocuklar, yaşllar, 

özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alnacak tedbirlerin 

de eşitlik ilkesine aykr saylamayacağ öngörülmüştür. 

B. Temel Haklar ve Ödevler 

 Anayasa'nn temel hak ve hürriyetlerin niteliğine ilişkin 12 nci maddesinde, herkesin, 

kişiliğine bağl, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu,  

temel hak ve hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karş ödev ve 

sorumluluklarn da ihtiva edeceği ifade edilmiştir.  
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C. Kişinin Haklar ve Ödevleri 

 Anayasa'nn 17 nci maddesinde herkesin maddi ve manevi varlğn koruma ve geliştirme 

hakkna sahip olduğu, tbbi zorunluluklar ve kanunda yazl haller dşnda, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamayacağ, rzas olmadan bilimsel ve tbbi deneylere tabi tutulamayacağ, 

kimseye işkence ve eziyet yaplamayacağ, kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 

veya muameleye tabi tutulamayacağ hükmü yer almaktadr. 

 Hiç kimsenin zorla çalştrlamayacağ ve angaryann yasak olduğu Anayasa'nn 18 inci 

maddesinde öngörülmüş olup, 19 uncu maddesinde ise herkesin kişi hürriyeti ve güvenliğine 

sahip olduğu, şekil ve şartlar kanunda gösterilen haller dşnda kimsenin hürriyetinden yoksun 

braklamayacağ belirtilmiştir.   

 Herkesin, özel hayatna ve aile hayatna sayg gösterilmesini isteme hakkna sahip olduğu, 

özel hayatn ve aile hayatnn gizliliğine dokunulamayacağ Anayasa'nn 20 inci maddesi ile 

güvence altna alnmştr. 

 Konut dokunulmazlğ 21 inci madde ile düzenlenmiş olup, herkesin haberleşme 

hürriyetine sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliği 22 nci madde kapsamnda öngörülmüş, 

yerleşme ve seyahat hürriyeti ise 23 üncü madde ile hüküm altna alnmştr.  

 Anayasa'nn 36 nc maddesinde herkesin, meşru vasta ve yollardan faydalanmak suretiyle 

yarg mercileri önünde davac veya daval olarak iddia ve savunma ile adil yarglanma hakkna 

sahip olduğu belirtilmiş, 40 nc maddesinde ise Anayasa ile tannmş hak ve hürriyetleri ihlal 

edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkannn sağlanmasn isteme 

hakkna sahip olduğu öngörülmüştür. 

D. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

 Anayasa'nn 41 inci maddesinde 2010 ylnda yaplan değişiklikle, maddenin kenar başlğ 

"Ailenin korunmas ve çocuk haklar" olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk 

toplumunun temeli olduğu ve eşler arasnda eşitliğe dayandğ, devletin, ailenin huzur ve refah 

ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn 

sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn yl 
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eklenen fkra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri 

alacağ hükmü öngörülmüştür. 

 Kimsenin eğitim ve öğrenim hakkndan yoksun braklamayacağ, ilköğretimin kz ve 

erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarnda parasz olduğu 42 nci madde 

kapsamnda düzenlenmiştir.  

 Çalşma hakk ve ödevi 49 uncu maddede düzenlenmiş olup, kimsenin, yaşna, cinsiyetine 

ve gücüne uymayan işlerde çalştrlamayacağ, küçükler, kadnlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlarn çalşma şartlar bakmndan özel olarak korunacaklar 50 nci madde ile hüküm altna 

alnmştr. 

E. Milletleraras Andlaşmalar Uygun Bulma 

Anayasa'nn 90 nc maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti adna yabanc devletlerle ve 

milletleraras kuruluşlarca yaplacak andlaşmalarn onaylanmasnn, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin onaylamay bir kanunla uygun bulmasna bağl olduğu hükmü yer almaktadr. Ayrca, 

usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletleraras andlaşmalarn kanun hükmünde olduğu, bunlar 

hakknda Anayasa'ya aykrlk iddias ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağ 

belirtilmiştir. Maddenin son fkrasna 2010 ylnda eklenen cümle ile, usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletleraras andlaşmalarla kanunlarn ayn konuda 

farkl hükümler içermesi nedeniyle çkabilecek uyuşmazlklarda, milletleraras andlaşma 

hükümlerinin esas alnacağ hükmü öngörülmüştür. 

2.1.1.2. 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu 

26/09/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek 12/10/2004 tarihli 

ve 25611 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu, 01/06/2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

A. Soykrm ve İnsanlğa Karş Suçlar 

Türk Ceza Kanunu'nun 76 nc maddesinde plann icras suretiyle, milli, etnik, rki veya 

dini bir grubun tamamen veya ksmen yok edilmesi maksadyla, bu gruplarn üyelerine karş 

madde kapsamnda saylan fiillerden birinin işlenmesi soykrm suçu olarak nitelendirilmiştir. 
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C. Kişinin Haklar ve Ödevleri 

 Anayasa'nn 17 nci maddesinde herkesin maddi ve manevi varlğn koruma ve geliştirme 

hakkna sahip olduğu, tbbi zorunluluklar ve kanunda yazl haller dşnda, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamayacağ, rzas olmadan bilimsel ve tbbi deneylere tabi tutulamayacağ, 

kimseye işkence ve eziyet yaplamayacağ, kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 

veya muameleye tabi tutulamayacağ hükmü yer almaktadr. 

 Hiç kimsenin zorla çalştrlamayacağ ve angaryann yasak olduğu Anayasa'nn 18 inci 

maddesinde öngörülmüş olup, 19 uncu maddesinde ise herkesin kişi hürriyeti ve güvenliğine 

sahip olduğu, şekil ve şartlar kanunda gösterilen haller dşnda kimsenin hürriyetinden yoksun 

braklamayacağ belirtilmiştir.   

 Herkesin, özel hayatna ve aile hayatna sayg gösterilmesini isteme hakkna sahip olduğu, 

özel hayatn ve aile hayatnn gizliliğine dokunulamayacağ Anayasa'nn 20 inci maddesi ile 

güvence altna alnmştr. 

 Konut dokunulmazlğ 21 inci madde ile düzenlenmiş olup, herkesin haberleşme 

hürriyetine sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliği 22 nci madde kapsamnda öngörülmüş, 

yerleşme ve seyahat hürriyeti ise 23 üncü madde ile hüküm altna alnmştr.  

 Anayasa'nn 36 nc maddesinde herkesin, meşru vasta ve yollardan faydalanmak suretiyle 

yarg mercileri önünde davac veya daval olarak iddia ve savunma ile adil yarglanma hakkna 

sahip olduğu belirtilmiş, 40 nc maddesinde ise Anayasa ile tannmş hak ve hürriyetleri ihlal 

edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkannn sağlanmasn isteme 

hakkna sahip olduğu öngörülmüştür. 

D. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

 Anayasa'nn 41 inci maddesinde 2010 ylnda yaplan değişiklikle, maddenin kenar başlğ 

"Ailenin korunmas ve çocuk haklar" olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk 

toplumunun temeli olduğu ve eşler arasnda eşitliğe dayandğ, devletin, ailenin huzur ve refah 

ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn 

sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn yl 
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eklenen fkra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri 

alacağ hükmü öngörülmüştür. 

 Kimsenin eğitim ve öğrenim hakkndan yoksun braklamayacağ, ilköğretimin kz ve 

erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarnda parasz olduğu 42 nci madde 

kapsamnda düzenlenmiştir.  

 Çalşma hakk ve ödevi 49 uncu maddede düzenlenmiş olup, kimsenin, yaşna, cinsiyetine 

ve gücüne uymayan işlerde çalştrlamayacağ, küçükler, kadnlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlarn çalşma şartlar bakmndan özel olarak korunacaklar 50 nci madde ile hüküm altna 

alnmştr. 

E. Milletleraras Andlaşmalar Uygun Bulma 

Anayasa'nn 90 nc maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti adna yabanc devletlerle ve 

milletleraras kuruluşlarca yaplacak andlaşmalarn onaylanmasnn, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin onaylamay bir kanunla uygun bulmasna bağl olduğu hükmü yer almaktadr. Ayrca, 

usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletleraras andlaşmalarn kanun hükmünde olduğu, bunlar 

hakknda Anayasa'ya aykrlk iddias ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağ 

belirtilmiştir. Maddenin son fkrasna 2010 ylnda eklenen cümle ile, usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletleraras andlaşmalarla kanunlarn ayn konuda 

farkl hükümler içermesi nedeniyle çkabilecek uyuşmazlklarda, milletleraras andlaşma 

hükümlerinin esas alnacağ hükmü öngörülmüştür. 

2.1.1.2. 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu 

26/09/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek 12/10/2004 tarihli 

ve 25611 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu, 01/06/2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

A. Soykrm ve İnsanlğa Karş Suçlar 

Türk Ceza Kanunu'nun 76 nc maddesinde plann icras suretiyle, milli, etnik, rki veya 

dini bir grubun tamamen veya ksmen yok edilmesi maksadyla, bu gruplarn üyelerine karş 

madde kapsamnda saylan fiillerden birinin işlenmesi soykrm suçu olarak nitelendirilmiştir. 
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İnsanlğa karş suçlar Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olup,  kasten öldürme ve 

kasten yaralamann yan sra, cinsel saldrda bulunma, çocuklarn cinsel istismar, zorla hamile 

brakma ve zorla fuhuşa sevk etme fiilleri de insanlğa karş işlenen suçlar kapsamnda yer 

almştr. 

Kanunun 79 uncu maddesinde göçmen kaçakçlğ suçu düzenlenmiş olup, doğrudan 

doğruya veya dolayl olarak maddi menfaat elde etmek maksadyla, yasal olmayan yollardan; bir 

yabancy ülkeye sokan veya ülkede kalmasna imkan sağlayan,  Türk vatandaş veya yabancnn 

yurt dşna çkmasna imkan sağlayan kişinin cezalandrlacağ hükmü öngörülmüştür. 

Ayrca, insan ticareti de Kanunun 80 inci maddesi kapsamnda düzenerek hüküm altna 

alnmştr. 

B. Hayata Karş Suçlar 

 Kanunun kasten öldürme kenar başlkl 81 inci maddesinde, bir insan kasten öldüren 

kişinin müebbet hapis cezas ile cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

 Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri 82 nci madde kapsamnda düzenlenmiş olup, 

fiilin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karş, çocuğa karş, gebe olduğu bilinen 

bir kadna karş, kan gütme saikiyle ve töre saikiyle işlenmesi, diğer nedenlerin yannda nitelikli 

hal olarak saylmş olup, bu durumda kişinin ağrlaştrlmş müebbet hapis cezas ile 

cezalandrlacağ öngörülmüştür.  

Ayrca Kanunun 84 üncü maddesi uyarnca, intihara yönlendirme fiili de hayata karş 

suçlar başlğ altnda düzenlenerek hüküm altna alnmştr.  

C. Vücut Dokunulmazlğna Karş Suçlar 

Kasten yaralama, Kanunun 86 nc maddesinde, "başkasnn vücuduna ac veren veya 

sağlğnn ya da alglama yeteneğinin bozulmasna neden olma" olarak nitelendirilmiş olup, fiilin 

üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karş işlenmesi, ayrca silahla işlenmesi halinde şikayet 

aranmayacağ, verilecek cezann da yar orannda artrlacağ belirtilmiştir.   

 Kasten yaralama fiilinin, gebe bir kadna karş işlenip de çocuğun vaktinden önce 

doğmasna veya çocuğun düşmesine neden olmas ile mağdurun çocuk yapma yeteneklerinin 
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kaybolmasna neden olmas halleri, Kanunun 87 nci maddesinde neticesi sebebiyle ağrlaşmş 

yaralama başlğ altnda düzenlenmiştir. 

Kasten yaralamann ihmali davranşla işlenmesi, Kanunun 88 inci maddesinde 

düzenlenerek hüküm altna alnmştr. 

D. İşkence ve Eziyet 

 İşkence suçu Kanunun 94 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, ayn madde kapsamnda 

fiilin çocuğa, gebe bir kadna karş işlenmesi ve cinsel yönden taciz şeklinde  gerçekleşmesi 

halinde cezas daha ağr olarak öngörülmüştür.   

Neticesi sebebiyle ağrlaşmş işkence suçunu düzenleyen Kanunun 95 inci maddesinde, 

fiilin gebe bir kadna karş işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasna veya çocuğunun 

düşmesine neden olmas, ölüm meydana gelmesi halleri neticesi sebebiyle ağrlaşmş işkence 

olarak düzenlenmiştir. 

 Yine Kanunun eziyet kenar başlkl 96 nc maddesinde bir kimsenin eziyet çekmesine yol 

açacak davranşlar gerçekleştiren kişinin cezalandrlacağ belirtilmiş olup, fiilin çocuğa, gebe 

kadna karş, üstsoy veya altsoya, babalk veya analğa ya da eşe karş işlenmesi halinde verilecek 

olan cezann daha ağr olacağ hüküm altna alnmştr.  

E. Koruma, Gözetim, Yardm veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali 

Kanunun 97 nci maddesi terk kenar başlkl olup, yaş veya hastalğ dolaysyla kendini 

idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altnda bulunan 

bir kimseyi kendi haline terk eden kişinin cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

Ayrca Kanunun yardm veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi kenar 

başlkl 98 inci maddesinde; yaş hastalğ veya yaralanmas dolaysyla ya da başka herhangi bir 

nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşullarn elverdiği ölçüde 

yardm etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişinin cezalandrlacağ 

hüküm altna alnmştr.  
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İnsanlğa karş suçlar Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olup,  kasten öldürme ve 

kasten yaralamann yan sra, cinsel saldrda bulunma, çocuklarn cinsel istismar, zorla hamile 

brakma ve zorla fuhuşa sevk etme fiilleri de insanlğa karş işlenen suçlar kapsamnda yer 

almştr. 

Kanunun 79 uncu maddesinde göçmen kaçakçlğ suçu düzenlenmiş olup, doğrudan 

doğruya veya dolayl olarak maddi menfaat elde etmek maksadyla, yasal olmayan yollardan; bir 

yabancy ülkeye sokan veya ülkede kalmasna imkan sağlayan,  Türk vatandaş veya yabancnn 

yurt dşna çkmasna imkan sağlayan kişinin cezalandrlacağ hükmü öngörülmüştür. 

Ayrca, insan ticareti de Kanunun 80 inci maddesi kapsamnda düzenerek hüküm altna 

alnmştr. 

B. Hayata Karş Suçlar 

 Kanunun kasten öldürme kenar başlkl 81 inci maddesinde, bir insan kasten öldüren 

kişinin müebbet hapis cezas ile cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

 Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri 82 nci madde kapsamnda düzenlenmiş olup, 

fiilin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karş, çocuğa karş, gebe olduğu bilinen 

bir kadna karş, kan gütme saikiyle ve töre saikiyle işlenmesi, diğer nedenlerin yannda nitelikli 

hal olarak saylmş olup, bu durumda kişinin ağrlaştrlmş müebbet hapis cezas ile 

cezalandrlacağ öngörülmüştür.  

Ayrca Kanunun 84 üncü maddesi uyarnca, intihara yönlendirme fiili de hayata karş 

suçlar başlğ altnda düzenlenerek hüküm altna alnmştr.  

C. Vücut Dokunulmazlğna Karş Suçlar 

Kasten yaralama, Kanunun 86 nc maddesinde, "başkasnn vücuduna ac veren veya 

sağlğnn ya da alglama yeteneğinin bozulmasna neden olma" olarak nitelendirilmiş olup, fiilin 

üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karş işlenmesi, ayrca silahla işlenmesi halinde şikayet 

aranmayacağ, verilecek cezann da yar orannda artrlacağ belirtilmiştir.   

 Kasten yaralama fiilinin, gebe bir kadna karş işlenip de çocuğun vaktinden önce 

doğmasna veya çocuğun düşmesine neden olmas ile mağdurun çocuk yapma yeteneklerinin 
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kaybolmasna neden olmas halleri, Kanunun 87 nci maddesinde neticesi sebebiyle ağrlaşmş 

yaralama başlğ altnda düzenlenmiştir. 

Kasten yaralamann ihmali davranşla işlenmesi, Kanunun 88 inci maddesinde 

düzenlenerek hüküm altna alnmştr. 

D. İşkence ve Eziyet 

 İşkence suçu Kanunun 94 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, ayn madde kapsamnda 

fiilin çocuğa, gebe bir kadna karş işlenmesi ve cinsel yönden taciz şeklinde  gerçekleşmesi 

halinde cezas daha ağr olarak öngörülmüştür.   

Neticesi sebebiyle ağrlaşmş işkence suçunu düzenleyen Kanunun 95 inci maddesinde, 

fiilin gebe bir kadna karş işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasna veya çocuğunun 

düşmesine neden olmas, ölüm meydana gelmesi halleri neticesi sebebiyle ağrlaşmş işkence 

olarak düzenlenmiştir. 

 Yine Kanunun eziyet kenar başlkl 96 nc maddesinde bir kimsenin eziyet çekmesine yol 

açacak davranşlar gerçekleştiren kişinin cezalandrlacağ belirtilmiş olup, fiilin çocuğa, gebe 

kadna karş, üstsoy veya altsoya, babalk veya analğa ya da eşe karş işlenmesi halinde verilecek 

olan cezann daha ağr olacağ hüküm altna alnmştr.  

E. Koruma, Gözetim, Yardm veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali 

Kanunun 97 nci maddesi terk kenar başlkl olup, yaş veya hastalğ dolaysyla kendini 

idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altnda bulunan 

bir kimseyi kendi haline terk eden kişinin cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

Ayrca Kanunun yardm veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi kenar 

başlkl 98 inci maddesinde; yaş hastalğ veya yaralanmas dolaysyla ya da başka herhangi bir 

nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşullarn elverdiği ölçüde 

yardm etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişinin cezalandrlacağ 

hüküm altna alnmştr.  
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F. Çocuk Düşürtme, Düşürme ve Ksrlaştrma 

Rzas olmakszn bir kadnn çocuğunu düşürtmenin suç olduğu Kanunun çocuk 

düşürtme kenar başlkl 99 uncu maddesi ile düzenlemiş olup, çocuk düşürme suçu ise 100 üncü 

madde kapsamnda yer almaktadr. 

 Bir erkek veya kadnn rzas olmakszn ksrlaştran kimsenin cezalandrlacağ hükmü 

ise ksrlaştrma kenar başlkl 101 inci madde kapsamnda öngörülmüştür.  

G. Cinsel Dokunulmazlğa Karş Suçlar 

 18/06/2014 tarih ve 6545 sayl Kanun ile, cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlara 

yönelik olarak önemli değişiklikler yaplmş, böylelikle cinsel saldr, çocuklarn cinsel istismar, 

reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarnn cezalar önemli ölçüde artrlmş, bu 

suçlarn işleniş biçimleri nazara alnarak nitelikli hal saylacak yeni eylem tipleri eklenmiştir. 

 Kanunun cinsel saldr kenar başlkl 102 nci maddesinde, cinsel davranşlarla bir 

kimsenin vücut dokunulmazlğn ihlal eden kişinin cezalandrlacağ belirtilmiş olup,  cinsel 

davranşn sarkntlk düzeyinde kalmas hali de madde kapsamnda ayrca değerlendirilmiştir. 

 Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulmas suretiyle gerçekleştirilmesi maddenin 

devamnda düzenlenmiş olup, bu fiilin eşe karş işlenmesi halinde, soruşturmann ve 

kovuşturmann yaplmas mağdurun şikayetine bağl klnmştr. 

 Maddenin devamnda suçun üçüncü derece dahil kan veya kayn hsmlğ ilişkisi içinde 

bulunan bir kişiye karş ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlk 

tarafndan işlenmesi, verilecek cezada artrm nedeni olarak kabul edilmiştir. 

 Kanunun 103 üncü maddesinde çocuklarn cinsel istismar düzenlenmiş olup, cinsel 

istismarn hangi davranş türleri olduğu açklanmştr. 

 Ayrca cinsel istismarn sarkntlk düzeyinde kalmş olmas ve failin çocuk olmas 

halinde soruşturma ve kovuşturma yaplmasnn mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine 

bağl olduğu belirtilmiştir. 

 Suçun, üçüncü derece dahil kan veya kayn hsmlğ ilişkisi içinde bulunan bir kişiye 
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karş ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafndan; vasi, eğitici, öğretici, 

bakc, koruyucu aile veya sağlk hizmeti veren ya da koruma, bakm veya gözetim yükümlülüğü 

bulunan kişiler tarafndan  işlenmesi artrm nedeni olarak kabul edilmiştir. 

 Cinsel istismarn, birinci fkrann (a) bendindeki çocuklara karş cebir veya tehditle ya da 

(b) bendindeki çocuklara karş silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi de artrm nedeni 

olarak kabul edilmiştir. 

 Cinsel saldr ve çocuklarn cinsel istismar sonucunda beden ve ruh sağlğnn bozulmas 

halinde, verilecek cezann artrlacağna ilişkin hüküm 18/06/2014 tarih ve 6545 sayl Kanun ile 

kaldrlmş ve suçlarn temel şeklinin cezas artrlmştr. Böylece mağdurlarn, özellikle 

çocuklarn Adli Tp Kurumundan rapor alma zorunluluğu kaldrlarak defalarca örselenmeleri 

engellenmiştir. 

 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre cebir, tehdit ve hile olmakszn onbeş yaşn bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan 

kişinin şikayet üzerine cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

 Suçun mağdur ile arasnda evlenme yasağ bulunan kişi tarafndan işlenmesi halinde 

şikayet aranmayacağ öngörülmüştür.  

 Cinsel taciz, Kanunun 105 inci maddesinde düzenlenmiş olup soruşturma ve kovuşturma 

şikayete tabi klnmştr. Fiilin çocuğa karş işlenmiş olmas, maddenin devamnda ayrca 

düzenlenmiştir. 

H. Hürriyete Karş Suçlar 

 Tehdit suçu Kanunun 106 nc maddesinde düzenlenmiş olup, madde metninde, bir 

başkasn, kendisinin veya yaknnn hayatna, vücut veya cinsel dokunulmazlğna yönelik bir 

saldr gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişinin cezalandrlacağ, ayrca malvarlğ 

itibaryla büyük bir zarara uğratacağndan veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit 

halinde  ise, mağdurun şikayeti üzerine cezaya hükmedileceği düzenlenmiştir.   

 Şantaj suçu 107 nci maddede düzenlenmiş olup, hakk olan veya yükümlü olduğu bir şeyi 

yapacağndan veya yapmayacağndan bahisle, bir kimseyi kanuna aykr veya yükümlü olmadğ 
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karş ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafndan; vasi, eğitici, öğretici, 
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olarak kabul edilmiştir. 
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halinde, verilecek cezann artrlacağna ilişkin hüküm 18/06/2014 tarih ve 6545 sayl Kanun ile 

kaldrlmş ve suçlarn temel şeklinin cezas artrlmştr. Böylece mağdurlarn, özellikle 

çocuklarn Adli Tp Kurumundan rapor alma zorunluluğu kaldrlarak defalarca örselenmeleri 

engellenmiştir. 

 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre cebir, tehdit ve hile olmakszn onbeş yaşn bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan 

kişinin şikayet üzerine cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

 Suçun mağdur ile arasnda evlenme yasağ bulunan kişi tarafndan işlenmesi halinde 

şikayet aranmayacağ öngörülmüştür.  

 Cinsel taciz, Kanunun 105 inci maddesinde düzenlenmiş olup soruşturma ve kovuşturma 

şikayete tabi klnmştr. Fiilin çocuğa karş işlenmiş olmas, maddenin devamnda ayrca 

düzenlenmiştir. 

H. Hürriyete Karş Suçlar 

 Tehdit suçu Kanunun 106 nc maddesinde düzenlenmiş olup, madde metninde, bir 

başkasn, kendisinin veya yaknnn hayatna, vücut veya cinsel dokunulmazlğna yönelik bir 

saldr gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişinin cezalandrlacağ, ayrca malvarlğ 

itibaryla büyük bir zarara uğratacağndan veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit 

halinde  ise, mağdurun şikayeti üzerine cezaya hükmedileceği düzenlenmiştir.   

 Şantaj suçu 107 nci maddede düzenlenmiş olup, hakk olan veya yükümlü olduğu bir şeyi 

yapacağndan veya yapmayacağndan bahisle, bir kimseyi kanuna aykr veya yükümlü olmadğ 
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F. Çocuk Düşürtme, Düşürme ve Ksrlaştrma 

Rzas olmakszn bir kadnn çocuğunu düşürtmenin suç olduğu Kanunun çocuk 

düşürtme kenar başlkl 99 uncu maddesi ile düzenlemiş olup, çocuk düşürme suçu ise 100 üncü 

madde kapsamnda yer almaktadr. 

 Bir erkek veya kadnn rzas olmakszn ksrlaştran kimsenin cezalandrlacağ hükmü 

ise ksrlaştrma kenar başlkl 101 inci madde kapsamnda öngörülmüştür.  

G. Cinsel Dokunulmazlğa Karş Suçlar 

 18/06/2014 tarih ve 6545 sayl Kanun ile, cinsel dokunulmazlğa karş işlenen suçlara 

yönelik olarak önemli değişiklikler yaplmş, böylelikle cinsel saldr, çocuklarn cinsel istismar, 

reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarnn cezalar önemli ölçüde artrlmş, bu 

suçlarn işleniş biçimleri nazara alnarak nitelikli hal saylacak yeni eylem tipleri eklenmiştir. 

 Kanunun cinsel saldr kenar başlkl 102 nci maddesinde, cinsel davranşlarla bir 

kimsenin vücut dokunulmazlğn ihlal eden kişinin cezalandrlacağ belirtilmiş olup,  cinsel 

davranşn sarkntlk düzeyinde kalmas hali de madde kapsamnda ayrca değerlendirilmiştir. 

 Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulmas suretiyle gerçekleştirilmesi maddenin 

devamnda düzenlenmiş olup, bu fiilin eşe karş işlenmesi halinde, soruşturmann ve 

kovuşturmann yaplmas mağdurun şikayetine bağl klnmştr. 

 Maddenin devamnda suçun üçüncü derece dahil kan veya kayn hsmlğ ilişkisi içinde 

bulunan bir kişiye karş ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlk 

tarafndan işlenmesi, verilecek cezada artrm nedeni olarak kabul edilmiştir. 

 Kanunun 103 üncü maddesinde çocuklarn cinsel istismar düzenlenmiş olup, cinsel 

istismarn hangi davranş türleri olduğu açklanmştr. 

 Ayrca cinsel istismarn sarkntlk düzeyinde kalmş olmas ve failin çocuk olmas 

halinde soruşturma ve kovuşturma yaplmasnn mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine 

bağl olduğu belirtilmiştir. 

 Suçun, üçüncü derece dahil kan veya kayn hsmlğ ilişkisi içinde bulunan bir kişiye 
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bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksz çkar sağlamaya zorlayan kişinin 

cezalandrlacağ öngörülmüştür. 

 Bir şeyi yapmas veya yapmamas ya da yapmasna müsade etmesi için bir kişiye karş 

cebir kullanlmas Kanunun 108 inci maddesinde düzenlenerek hüküm altna alnmştr. 

 Kişiyi hürriyetinden yoksun klma, 109 uncu maddede suç olarak düzenlenmiş olup,  

suçun, üstsoy, altsoy veya eşe karş işlenmesi; ayrca suçun cinsel amaçla işlenmesi, verilecek 

olan cezada ayr ayr artrm nedeni olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun 112 nci maddesinde eğitim ve öğretim hakknn engellenmesi suçu 

düzenlenerek hüküm altna alnmş olup, cebir veya tehdit kullanlarak ya da hukuka aykr başka 

bir davranşla, kişinin eğitim ve öğretim hakkn kullanmasna engel olunmas halinde failin 

cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakknn engellenmesi Kanunun 113 üncü maddesinde 

düzenlenerek hüküm altna alnmştr. 

 Konut dokunulmazlğnn ihlali Kanunun 116 nc maddesinde suç olarak düzenlenmiş 

olup, 117 nci maddede ise cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykr başka bir davranşla  

iş ve çalşma hürriyetini ihlalin  suç olduğu ifade edilmiştir.  

 Kanunun nefret ve ayrmclk kenar başlkl 122 nci maddesinde, dil, rk, milliyet, renk, 

cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farkllğndan kaynaklanan 

nefret nedeniyle madde metninde belirtilen davranş türlerini engelleyen kimsenin 

cezalandrlacağ belirtilmiştir.  

 Srf huzur ve sükununu bozmak maksadyla bir kimseye srarla; telefon edilmesi, gürültü 

yaplmas ya da ayn maksatla hukuka aykr başka bir davranşta bulunulmas halinde, mağdurun 

şikayeti üzerine failin cezalandrlacağ Kanunun, kişilerin huzur ve sükununu bozma kenar 

başlkl 123 üncü maddesinde hüküm altna alnmştr.  

 Kişiler arasndaki haberleşmenin engellenmesi Kanun 124 üncü maddesi kapsamnda 

düzenlenmiştir.  
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İ. Şerefe Karş Suçlar 

Hakaret suçu Kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiş olup, bir kimseye onur, şeref ve 

saygnlğn rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle 

bir kimsenin onur, şeref ve saygnlğna saldran kişinin cezalandrlacağ belirtilmiştir.  

J. Özel Hayata ve Hayatn Gizli Alanna Karş Suçlar 

 Kişiler arasndaki haberleşmenin gizliliğini ihlal ve haberleşme içeriklerinin hukuka 

aykr olarak ifşa edilmesi Kanunun 132 nci maddesinde suç olarak düzenlenmiş olup, kişiler 

arasndaki konuşmalarn dinlenmesi ve kayda alnmas 133 üncü madde kapsamnda hüküm 

altna alnmştr. 

 Özel hayatn gizliliğini ihlal eden kimsenin cezalandrlacağ 134 üncü madde 

kapsamnda düzenlenmiştir. 

Hukuka aykr olarak kişisel verilerin kaydedilmesi Kanunun 135 inci maddesinde hüküm 

altna alnmş olup, kişisel verileri hukuka aykr olarak bir başkasna veren, yayan veya ele 

geçiren kişinin cezalandrlacağ 136 nc madde kapsamnda hüküm altna alnmştr.  

K. Malvarlğna Karş Suçlar  

Hrszlk Kanunun 141 inci maddesinde düzenlenmiş olup, zilyedinin rzas olmadan 

başkasna ait taşnr bir mal, kendisine veya başkasna bir yarar sağlamak maksadyla bulunduğu 

yerden alan kimsenin cezalandrlacağ belirtilmiştir.  

 Kanunun yağma kenar başlkl 148 inci maddesinde, bir başkasn, kendisinin veya 

yaknnn hayatna, vücut veya cinsel dokunulmazlğna yönelik bir saldr gerçekleştireceğinden 

ya da malvarlğ itibaryla büyük bir zarara uğratacağndan bahisle tehdit ederek veya cebir 

kullanarak, bir mal teslime veya maln alnmasna karş koymamaya mecbur klan kişinin; ayrca 

cebir veya tehdit kullanlarak mağdurun, kendisini veya başkasn borç altna sokabilecek bir 

senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldğn açklayan bir vesikay vermeye, böyle bir 

senedin alnmasna karş koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağd 

imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasna karş koymamaya mecbur 

edenin madde kapsamnda cezalandrlacağ ifade edilmiştir. 
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bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksz çkar sağlamaya zorlayan kişinin 

cezalandrlacağ öngörülmüştür. 
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düzenlenmiştir.  
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İ. Şerefe Karş Suçlar 

Hakaret suçu Kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiş olup, bir kimseye onur, şeref ve 
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bir kimsenin onur, şeref ve saygnlğna saldran kişinin cezalandrlacağ belirtilmiştir.  

J. Özel Hayata ve Hayatn Gizli Alanna Karş Suçlar 

 Kişiler arasndaki haberleşmenin gizliliğini ihlal ve haberleşme içeriklerinin hukuka 

aykr olarak ifşa edilmesi Kanunun 132 nci maddesinde suç olarak düzenlenmiş olup, kişiler 

arasndaki konuşmalarn dinlenmesi ve kayda alnmas 133 üncü madde kapsamnda hüküm 

altna alnmştr. 

 Özel hayatn gizliliğini ihlal eden kimsenin cezalandrlacağ 134 üncü madde 

kapsamnda düzenlenmiştir. 

Hukuka aykr olarak kişisel verilerin kaydedilmesi Kanunun 135 inci maddesinde hüküm 

altna alnmş olup, kişisel verileri hukuka aykr olarak bir başkasna veren, yayan veya ele 

geçiren kişinin cezalandrlacağ 136 nc madde kapsamnda hüküm altna alnmştr.  

K. Malvarlğna Karş Suçlar  

Hrszlk Kanunun 141 inci maddesinde düzenlenmiş olup, zilyedinin rzas olmadan 

başkasna ait taşnr bir mal, kendisine veya başkasna bir yarar sağlamak maksadyla bulunduğu 

yerden alan kimsenin cezalandrlacağ belirtilmiştir.  

 Kanunun yağma kenar başlkl 148 inci maddesinde, bir başkasn, kendisinin veya 

yaknnn hayatna, vücut veya cinsel dokunulmazlğna yönelik bir saldr gerçekleştireceğinden 

ya da malvarlğ itibaryla büyük bir zarara uğratacağndan bahisle tehdit ederek veya cebir 

kullanarak, bir mal teslime veya maln alnmasna karş koymamaya mecbur klan kişinin; ayrca 

cebir veya tehdit kullanlarak mağdurun, kendisini veya başkasn borç altna sokabilecek bir 

senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldğn açklayan bir vesikay vermeye, böyle bir 

senedin alnmasna karş koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağd 

imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasna karş koymamaya mecbur 

edenin madde kapsamnda cezalandrlacağ ifade edilmiştir. 
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 Mala zarar verme suçu Kanunun 151 inci maddesinde düzenlenmiş, 155 inci madde 

kapsamnda ise güveni kötüye kullanma suçu düzenlenerek hüküm altna alnmştr. 

 Kanunun 157 inci maddesinde, hileli davranşlarla bir kimseyi aldatp, onun veya 

başkasnn zararna olarak, kendisine veya başkasna bir yarar sağlayan kişinin dolandrclk 

suçundan cezalandrlacağ belirtilmiştir. 

 Şahsi cezaszlk sebebi veya cezada indirim yaplmasn gerektiren şahsi sebep kenar 

başlkl 167 nci maddeye göre; yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçlarn; 

haklarnda ayrlk karar verilmemiş eşlerden birinin, üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 

kayn hsmlarndan birinin veya evlat edinen veya evlatlğn, ayn konutta beraber yaşayan 

kardeşlerden birinin zararna olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakknda cezaya 

hükmolunmayacağ; bu suçlarn, haklarnda ayrlk karar verilmiş olan eşlerden birinin, ayn 

konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, ayn konutta beraber yaşamakta olan amca, 

day, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayn hsmlarnn zararna olarak işlenmesi halinde, 

ilgili akraba hakknda şikayet üzerine verilecek cezann, yars orannda indirileceği ifade 

edilmiştir. 

L. Genel Ahlaka Karş Suçlar 

Hayaszca hareketler Kanunun 225 inci maddesinde düzenlenmiş olup, müstehcenlik 

suçu ise, 226 nc madde kapsamnda hüküm altna alnmştr. 

 Fuhuş 227 nci madde kapsamnda düzenlenmiş olup, çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun 

yolunu kolaylaştran, bu maksatla tedarik eden veya barndran ya da çocuğun fuhşuna araclk 

eden kişi ile bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştran ya da fuhuş için araclk 

eden veya yer temin eden kişinin cezalandrlacağ öngörülmüştür. Ayrca cebir veya tehdit 

kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş 

yapmasn sağlamak verilecek olan cezada artrm nedeni olarak düzenlenmiş olup, tanmlanan 

suçlarn eş, üstsoy, kayn üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakc, koruma ve 

gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafndan ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin 

sağladğ nüfuz kötüye kullanlmak suretiyle işlenmesi halinde de, verilecek cezann artrlacağ 

belirtilmiştir. Maddenin son fkrasnda ise, fuhuşa sürüklenen kişinin, tedavi veya psikolojik 

terapiye tâbi tutulabileceği öngörülmüştür.  
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Dilencilik, Kanunun 229 uncu maddesinde düzenlenmiş olup, çocuklar, beden veya ruh 

bakmndan kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak 

kullanan kişinin cezalandrlacağ, suçun üçüncü derece dahil kan veya kayn hsmlar ya da eş 

tarafndan işlenmesi halinde cezada artrm yaplacağ belirtilmiştir. 

M. Aile Düzenine Karş Suçlar 

 Kanunun, birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören kenar başlkl 230 uncu 

maddesinde, evli olmasna rağmen başkasyla evlenme işlemi yaptran kişinin ve kendisi evli 

olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptran kişinin, ayrca 

aralarnda evlenme olmakszn dinsel tören yaptranlarn cezalandrlacağ ifade edilmiştir. 

 Ayn konutta birlikte yaşadğ kişilerden birine karş kötü muamelede bulunan kimsenin 

cezalandrlacağ, Kanunun 232 nci maddesinde belirtilmiştir. 

 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali Kanunun 233 üncü maddesinde 

düzenlenmiş olup, buna göre aile hukukundan doğan bakm, eğitim veya destek olma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin şikayet üzerine cezalandrlacağ, ayrca hamile 

olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadğ ve kendisinden gebe kalmş bulunduğunu 

bildiği evli olmayan bir kadn çaresiz durumda terk eden kimsenin de cezalandrlacağ 

öngörülmüştür.  

Kanunun çocuğun kaçrlmas ve alkonulmas kenar başlkl 234 üncü maddesinde, 

velayet yetkisi elinden alnmş olan ana veya babann ya da üçüncü derece dahil kan hsmnn, 

onalt yaşn bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakm ve gözetimi altnda bulunan kimsenin 

yanndan cebir veya tehdit kullanmakszn kaçrmas veya alkoymas halinde cezalandrlacağ 

düzenlenmiş olup, fiilin cebir ve tehdit kullanlarak işlenmiş ya da çocuğun henüz oniki yaşn 

bitirmemiş olmas cezada artrm nedeni olarak düzenlenmiştir.  Ayrca, kanuni temsilcisinin 

bilgisi veya rzas dşnda evi terk eden çocuğu, rzasyla da olsa, ailesini veya yetkili makamlar 

durumdan haberdar etmeksizin yannda tutan kişinin de, şikayet üzerine cezalandrlacağ hüküm 

altna alnmştr.  
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N. Bilişim Alanna Karş Suçlar 

Kanunun banka veya kredi kartlarnn kötüye kullanlmas kenar başlkl 245 inci 

maddesinde, başkasna ait bir banka veya kredi kartn, her ne suretle olursa olsun ele geçiren 

veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartn kendisine verilmesi gereken kişinin 

rzas olmakszn bunu kullanarak veya kullandrtarak  kendisine veya başkasna yarar sağlamas 

halinde cezalandrlacağnn belirtildiği, ancak suçun; haklarnda ayrlk karar verilmemiş 

eşlerden birinin, üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayn hsmlarndan birinin veya evlat 

edinen veya evlâtlğn, ayn konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararna olarak 

işlenmesi hâlinde ilgili akraba hakknda cezaya hükmolunmayacağ ifade edilmiştir. 

O. Adliyeye Karş Suçlar 

Suçu bildirmeme kenar başlkl 278 inci maddeye göre; işlenmekte olan bir suçu yetkili 

makamlara bildirmeyen kişinin cezalandrlacağ belirtilmiş, ayrca mağdurun onbeşyaşn 

bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakmdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle 

kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olmas halinde, cezann artrlacağ hüküm 

altna alnmştr. 

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi Kanunun 279 uncu maddesinde düzenlenmiş olup, 

sağlk mesleği mensuplarnn suçu bildirmemesi ise 280 inci madde kapsamnda düzenlenmiştir.  

Kanunun Genital muayene kenar başlkl 287 nci maddesinde, yetkili hakim ve savc 

karar olmakszn, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakknda 

cezaya hükmolunacağ öngörülmüştür. 

2.1.1.3. 4721 Sayl Türk Medeni Kanunu 

Kanun, 22/11/2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 

08/12/2001 tarihli ve 24607 sayl Resmi gazetede yaymlanmş, 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  
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A. Kişilik 

Kanunun 8 inci maddesinde, her insann hak ehliyeti vardr, buna göre bütün insanlar, 

hukuk düzeninin snrlar içerisinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşit olduklar hüküm altna 

alnmştr. 

 "Erginlik" kenar başlkl 11 inci madde incelendiğinde, erginliğin on sekiz yaşn 

doldurulmasyla başlayacağ ve evlenmenin kişiyi ergin klacağ belirtilmiş olup, 12 nci 

maddesinde ise, on beş yaşn dolduran küçüğün kendi isteği ve velisinin rzasyla mahkemece 

ergin klnabileceği belirtilmiştir. 

 Kişiliğin korunmasna yönelik olarak Kanunun 23 üncü maddesinde, kimsenin hak ve fiil 

ehliyetlerinden ksmen de olsa vazgeçemeyeceği, kimsenin özgürlüklerinden vazgeçemeyeceği 

veya onlar hukuka ya da ahlaka aykr olarak snrlayamayacağ hüküm altna alnmştr. 

 Kanunun 24 üncü maddesinde hukuka aykr olarak kişilik haklarna saldrlan kimsenin, 

hakimden, saldrda bulunanlara karş korunmasn isteyebileceği ifade edilmiştir.  

B. Evlenme 

 Kanunun 124 üncü maddesinde, erkek ve kadnn on yedi yaşn doldurmadkça 

evlenemeyeceği, ancak hakimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onalt yaşn 

doldurmuş olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebileceği belirtilmiştir. 

 Yine 125 inci ve devam maddelerde, ayrt etme gücüne sahip olmayanlarn 

evlenemeyeceği, küçüklerin ve kstllarn ise yasal temsilcinin izni olmadkça 

evlenemeyecekleri, ancak hakimin, hakl sebep olmakszn evlenmeye izin vermeyen yasal 

temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kstlnn evlenmesine izin 

verebileceği  öngörülmüştür. 

 Evlenme engellerinin sayldğ 129 uncu maddeye göre, üstsoy ile altsoy arasnda; 

kardeşler arasnda; amca, day, hala ve teyze ile yeğenleri arasnda, kayn hsmlğ meydana 

getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu 

arasnda, evlat edinen ile evlatlğn veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasnda 

evlenmenin yasak olduğu hüküm altna alnmştr.  
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doldurmuş olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebileceği belirtilmiştir. 

 Yine 125 inci ve devam maddelerde, ayrt etme gücüne sahip olmayanlarn 

evlenemeyeceği, küçüklerin ve kstllarn ise yasal temsilcinin izni olmadkça 

evlenemeyecekleri, ancak hakimin, hakl sebep olmakszn evlenmeye izin vermeyen yasal 

temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kstlnn evlenmesine izin 

verebileceği  öngörülmüştür. 

 Evlenme engellerinin sayldğ 129 uncu maddeye göre, üstsoy ile altsoy arasnda; 

kardeşler arasnda; amca, day, hala ve teyze ile yeğenleri arasnda, kayn hsmlğ meydana 

getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu 

arasnda, evlat edinen ile evlatlğn veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasnda 

evlenmenin yasak olduğu hüküm altna alnmştr.  
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Akl hastalarnn, evlenmelerinde tbbi saknca bulunmadğ resmi sağlk kurulu raporuyla 

anlaşlamadkça evlenemeyecekleri de 133 üncü madde kapsamnda düzenlenmiştir. 

C. Boşanma 

Kanunun 161 ve devam maddelerinde, zina, hayata kast, pek kötü veya onur krc 

davranş, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akl hastalğ, evlilik birliğinin sarslmas 

boşanma nedenleri olarak saylmş olup, madde içeriklerinde saylan boşanma nedenlerine ilişkin 

ayr ayr açklamalar getirilmiştir. 

Yine 167 nci madde kapsamnda, boşanma davas açmaya hakk olan eşin dilerse 

boşanma, dilerse ayrlk isteyebileceği belirtilmiş olup, 169 uncu maddede boşanma veya ayrlk 

davas açlnca hakimin, davann devam süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barnmasna, 

geçimine, eşlerin mallarnn yönetimine ve çocuklarn bakm ve korunmasna ilişkin geçici 

önlemleri re'sen alacağ hükmü düzenlenmiştir. 

Kanunun "boşanan kadnn kişisel durumu" kenar başlkl 173 üncü maddesinde, boşanma 

halinde kadnn, evlenme ile kazandğ kişisel durumunu koruyacağ; ancak, evlenmeden önceki 

soyadn yeniden alacağ belirtilmiştir. Ayn maddede, kadnn, boşandğ kocasnn soyadn 

kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanrsa, istemi 

üzerine hakimin, kocasnn soyadn taşmasna izin vereceği; ancak kocann, koşullarn 

değişmesi halinde bu iznin kaldrlmasn isteyebileceği hüküm altna alnmştr. 

 Ayrca 174 üncü madde incelendiğinde, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma 

yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafn, kusurlu taraftan uygun bir maddi 

tazminat isteyebileceği, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakk saldrya uğrayan 

tarafn, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini 

isteyebileceği düzenlenmiştir. 

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafn, kusuru daha ağr olmamak koşuluyla 

geçimi için diğer taraftan mali gücü orannda süresiz olarak nafaka isteyebileceği ve nafaka 

yükümlüsünün kusurunun aranmayacağ 175 inci madde kapsamnda öngörülmüştür. 

Tazminat ve nafakann ödeme biçimi Kanunun 176 nc maddesinde düzenlenmiş olup, irat 

biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakann, alacakl tarafn yeniden 
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evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkacağ; alacakl tarafn 

evlenme olmakszn fiilen evliymiş gibi yaşamas, yoksulluğunun ortadan kalkmas ya da 

haysiyetsiz hayat sürmesi halinde de mahkeme kararyla kaldrlacağ; ayrca taraflarn mali 

durumlarnn değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradn artrlmas veya 

azaltlmasna karar verilebileceği; hakimin, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar 

verilen maddi tazminat veya nafakann gelecek yllarda taraflarn sosyal ve ekonomik 

durumlarna göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabileceği hususlar da ayn madde 

kapsamnda hüküm altna alnmştr. 

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava haklarnn, boşanma hükmünün 

kesinleşmesinin üzerinden bir yl geçmekle zamanaşmna uğrayacağ 178 nci maddede 

belirtilmiştir. 

Kanunun 179 uncu maddesinde mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağl olduğu rejime 

ilişkin hükümlerin uygulanacağ düzenlenmiş olup, 181 inci maddesinde, miras haklar yönünden 

boşanan eşlerin, bu sfatla birbirlerinin yasal mirasçs olamayacaklar ve boşanmadan önce 

yaplmş olan ölüme bağl tasarruflarla kendilerine sağlanan haklar, aksi tasarruftan 

anlaşlmadkça, kaybedecekleri hüküm altna alnmştr. 

Çocuklar bakmndan ana babann haklarn düzenleyen hükümler incelendiğinde, 182 nci 

maddeye göre, mahkeme boşanma veya ayrlğa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babay 

dinledikten ve çocuk vesayet altnda ise vasinin ve vesayet makamnn düşüncesini aldktan 

sonra, ana ve babann haklarn ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenleyeceği; velayetin 

kullanlmas kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun 

özellikle sağlk, eğitim ve ahlak bakmndan yararlarnn esas tutulacağ, bu eşin, çocuğun bakm 

ve eğitim giderlerine gücü orannda katlmak zorunda olduğu; ayrca hakimin, istem halinde irat 

biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yllarda taraflarn sosyal ve ekonomik 

durumlarna göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayacağ belirtilmiştir.  

Kanunun 183 üncü maddesinde ana veya babann başkasyla evlenmesi, başka bir yere 

gitmesi veya ölmesi gibi yeni olgularn zorunlu klmas halinde hakimin, re'sen veya ana ve 

babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alacağ öngörülmüştür. 
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Boşanmada yarglama usulü Kanunun 184 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, madde 

içeriğinde hakimin vicdani kanaati, yemin, ikrar, kantlarn takdiri, taraflarn anlaşmas, 

duruşmann gizli yaplabilmesine yönelik hükümler yer almaktadr.   

D. Evliliğin Genel Hükümleri 

Kanunun 185 inci maddesinde, evlenmeyle, eşler arasnda birliğin kurulmuş olduğu, 

eşlerin, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocuklarn bakmna, eğitim ve 

gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlü olduklar belirtilmiş olup, 186 nc maddesinde 

eşlerin oturacaklar konutu birlikte seçecekleri, birliği beraberce yönetecekleri, ayrca eşlerin 

birliğin giderlerine güçleri orannda emek ve malvarlklar ile katlacaklar hükmü öngörülmüştür. 

"Kadnn soyad" kenar başlkl 187 nci maddeye göre, kadn, evlenmekle kocasnn 

soyadn alr; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağ yazl 

başvuruyla kocasnn soyad önünde önceki soyadn da kullanabilir.  

Kanunun 188 inci maddesinde eşlerden her birinin, ortak yaşamn devam süresince 

ailenin sürekli ihtiyaçlar için evlilik birliğini temsil edeceği;  ailenin diğer ihtiyaçlar için ise 

eşlerden birinin birliği temsil edebilmesi için, diğer eş veya hakl sebeplerle  hakim  tarafndan 

yetkili klnmas, birliğin yarar bakmndan gecikmede saknca bulunmas ve diğer eşin hastalğ, 

başka bir yerde olmas veya benzeri sebeplerle rzasnn alnamamş olmas durumlarnda 

mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Birliği temsil yetkisinin kullanldğ hallerde, eşlerin üçüncü kişilere karş müteselsilen 

sorumlu olmalar 189 uncu madde, temsil yetkisinin kaldrlmas veya snrlanmas 190 nc 

madde ve temsil yetkisinin geri verilmesi ise 191 inci madde kapsamnda düzenlenmiştir. 

Kanunun 192 nci maddesinde, eşlerden her birinin, meslek veya iş seçiminde diğerinin 

iznini almak zorunda olmadğ, ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunlarn yürütülmesinde evlilik 

birliğinin huzur ve yararnn göz önünde tutulacağ belirtilmiş olup, 193 üncü maddesinde ise, 

kanunda aksine hüküm bulunmadkça, eşlerden her birinin diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü 

hukuki işlemi yapabileceği öngörülmüştür. 

Aile konutuna yönelik 194 üncü maddenin incelenmesinde, eşlerden birinin, diğer eşin 

açk rzas bulunmadkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemeyeceği, aile konutunu 
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devredemeyeceği veya aile konutu üzerindeki haklar snrlayamayacağ; rzay sağlayamayan 

veya hakl bir sebep olmadan kendisine rza verilmeyen eşin,  hakimin müdahalesini 

isteyebileceği; aile konutu olarak özgülenen taşnmaz maln maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne 

konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebileceği hüküm altna 

alnmştr. 

Kanunun 195 inci maddesinde, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlğa düşülmesi halinde, 

eşlerin ayr ayr veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebileceği; hakimin, eşleri 

yükümlülükleri konusunda uyardktan sonra onlar uzlaştrmaya çalşacağ ve eşlerin ortak rzas 

ile uzman kişilerin yardmn isteyebileceği; ayrca hakimin, gerektiği takdirde eşlerden birinin 

istemi üzerine Kanunda öngörülen önlemleri alacağ belirtilmiştir. 

"Eşler birlikte yaşarken" kenar başlkl 196 nc maddede, eşlerden birinin istemi üzerine 

hakimin, ailenin geçimi için her birinin yapacağ parasal katky belirleyeceği; eşin ev işlerini 

görmesi, çocuklara bakmas, diğer eşin işinde karşlksz çalşmas, katk miktarnn 

belirlenmesinde dikkate alnacağ; bu katklarn, geçmiş bir yl ve gelecek yllar için 

istenebileceği öngörülmüştür. 

Kanunun 197 nci maddesine göre, eşlerden birinin, ortak hayat sebebiyle kişiliği, 

ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayr yaşama 

hakkna sahip olduğu; birlikte yaşamaya ara verilmesi hakl bir sebebe dayanyorsa hakimin, 

eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağ parasal katkya, konut ve ev eşyasndan 

yararlanmaya ve eşlerin mallarnn yönetimine ilişkin önlemleri alacağ; eşlerden birinin, hakl 

bir sebep olmakszn diğerinin birlikte yaşamaktan kaçnmas veya ortak hayatn başka bir 

sebeple olanaksz hale gelmesi üzerine de bu  istemlerde bulunabileceği; eşlerin ergin olmayan 

çocuklar varsa hakimin, ana ve baba ile çocuklar arasndaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre 

gereken önlemleri alacağ belirtilmiştir. 

Eşlerden birinin, birliğin giderlerine katlma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, 

hakimin onun borçlularna, ödemeyi tamamen veya ksmen diğer eşe yapmalarn emredebileceği 

198 inci madde kapsamnda düzenlenmiştir. 
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sebeple olanaksz hale gelmesi üzerine de bu  istemlerde bulunabileceği; eşlerin ergin olmayan 

çocuklar varsa hakimin, ana ve baba ile çocuklar arasndaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre 

gereken önlemleri alacağ belirtilmiştir. 

Eşlerden birinin, birliğin giderlerine katlma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, 
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Tasarruf yetkisinin snrlanmasna yönelik olarak 199 uncu madde kapsamnda, ailenin 

ekonomik varlğnn korunmas veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine 

getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakimin, belirleyeceği malvarlğ 

değerleriyle ilgili tasarruflarn ancak onun rzasyla yaplabileceğine karar verebileceği; bu 

durumda gerekli önlemleri alacağ;  eşlerden birinin taşnmaz üzerinde tasarruf yetkisini 

kaldrrsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar vereceği öngörülmüştür. 

Ayrca 200 üncü maddeye göre, koşullar değiştiğinde hakimin, eşlerden birinin istemi 

üzerine kararnda gerekli değişikliği yapacağ veya sebebi sona ermişse alnan önlemi kaldracağ 

belirtilmiştir.  

E. Eşler Arasndaki Mal Rejimi 

 Kanunun "yasal mal rejimi" kenar başlkl 202 nci maddesine göre, eşler arasnda 

edinilmiş mallara katlma rejiminin uygulanmas asl olup, eşler, mal rejimi sözleşmesiyle 

Kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. 

 Kanunun 203 ve devam maddelerinde mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katlma, 

mal ayrlğ, paylaşmal mal ayrlğ, mal ortaklğna yönelik hükümler yer almaktadr. 

F. Soybağnn Kurulmas 

 Kanunun 282 nci maddesine göre, çocuk ile ana arasnda soybağ doğumla kurulur. Ayn 

maddeye göre çocuk ile baba arasndaki soybağ ise, ana ile evlilik, tanma veya hakim hükmüyle 

kurulur. Ayrca soybağ evlat edinme yoluyla da kurulur. 

G. Soybağnn Hükümleri 

 Kanunun 321 inci maddesi uyarnca, çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadn taşr. 

Ancak ana önceki evliliğinden dolay çifte soyad taşyorsa çocuk onun bekarlk soyadn taşr.  

 "Karşlkl yükümlülükler" kenar başlkl 322 nci maddede, ana, baba ve çocuğun, ailenin 

huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardm etmek, sayg ve anlayş göstermek 

ve aile onurunu gözetmekle yükümlü olduklar belirtilmiştir. 
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 Kanunun 323 üncü maddesinde, ana ve babadan her birinin, velayeti altnda bulunmayan 

veya kendisine braklmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasn isteme hakkna sahip 

olduklar; ana ve babadan her birinin, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun 

eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçnmakla yükümlü olduğu hüküm altna alnmştr. 

 Çocuğun bakm, eğitimi ve korunmas için gerekli giderlerin ana ve baba tarafndan 

karşlanacağ Kanunun 327 nci maddesinde belirtilmiş olup, 328 nci maddede ise, ana ve babann 

bakm borcunun çocuğun ergin olmasna kadar devam edeceği, çocuk ergin olduğu halde eğitimi 

devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak 

üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü olduklar öngörülmüştür. 

 Kanunun 329 uncu maddesine göre küçüğe fiilen bakan ana veya babann, diğerine karş 

çocuk adna nafaka davas açabileceği, 330 uncu maddeye göre, nafaka miktarnn, çocuğun 

ihtiyaçlar ile ana ve babann hayat koşullar ve ödeme güçleri dikkate alnarak belirleneceği, 

nafaka miktarnn belirlenmesinde çocuğun gelirlerinin de göz önünde bulundurulacağ; 

nafakann her ay peşin olarak ödeneceği; hakimin istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar 

verilen nafakann gelecek yllarda taraflarn sosyal ve ekonomik durumlarna göre ne miktarda 

ödeneceğini karara bağlayabileceği düzenlenmiş olup, devam eden 331 inci madde kapsamnda 

ise, durumun değişmesi halinde hakimin, istem üzerine nafaka miktarn yeniden belirleyeceği 

veya nafakay kaldracağ belirtilmiştir. 

H. Velayet 

 Kanunun 335 inci maddesine göre, ergin olmayan çocuğun ana ve babasnn velayeti 

altnda olduğu, yasal sebep olmadkça velayetin ana ve babadan alnamayacağ, hakimin vasi 

atanmasna gerek görmedikçe, kstlanan ergin çocuklarn da ana ve babann velayeti altnda 

kalacağ belirtilmiş olup, devam eden 337 nci maddede, ana ve baba evli değilse velayetin anaya 

ait olduğu; ana küçük, kstl veya ölmüş ya da velayet kendisinden alnmşsa hakimin, çocuğun 

menfaatine göre, vasi atayacağ veya velayeti babaya vereceği hüküm altna alnmştr. 

 Ana ve babann, çocuğun bakm ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde 

tutarak gerekli kararlar alacaklar ve uygulayacaklar Kanunun 339 uncu madde hükmünde 

belirtilmiştir.  
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 Kanunun 348 inci maddesinde, çocuğun korunmasna ilişkin diğer önlemlerden sonuç 

alnamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağnn önceden anlaşlmas halinde, hakimin, maddede 

belirtilen hallerde velayetin kaldrlmasna karar vereceği; ayrca velayetin ana ve babann her 

ikisinden kaldrlmas halinde çocuğa bir vasi atanacağ öngörülmüştür. 

Velayetin kaldrlmas halinde ana ve babann çocuklarnn bakm ve eğitim giderlerini 

karşlama yükümlülüklerinin devam edeceği, ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu 

giderlerin Devletçe karşlanacağ Kanunun 350 nci maddesinde hüküm altna alnmş olup, 351 

nci madde uyarnca, durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasna ilişkin önlemlerin yeni 

koşullara uydurulmas gerekeceği, velayetin kaldrlmasn gerektiren sebebin ortadan kalkmas 

halinde hakimin, re'sen ya da  ana veya babann istemi üzerine velayeti geri vereceği 

belirtilmiştir. 

İ. Nafaka Yükümlülüğü 

Kanunun 364 üncü maddesine göre, herkes, yardm etmediği takdirde yoksulluğa düşecek 

olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka 

yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarna bağldr. Eş ile ana ve babann bakm borçlarna 

ilişkin hükümler sakldr.  

J. Yasal Mirasçlar 

Kanunun 495 inci maddesine göre, miras brakann birinci derece mirasçlar, onun 

altsoyu olup, çocuklar eşit olarak mirasçdrlar. Miras brakandan önce ölmüş olan çocuklarn 

yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoylar alr. 

Devam eden maddelerde ana ve baba, büyük ana ve büyük baba ile evlilik dş hsmlarn 

mirasçlarna ilişkin hükümler yer almakla birlikte, Kanunun 499 uncu maddesine göre, sağ kalan 

eş, birlikte bilindiği zümreye göre; miras brakana, miras brakann altsoyu ile birlikte mirasç 

olursa, mirasn dörtte biri, miras brakann  ana  ve  baba  zümresi  ile  birlikte mirasç olursa, 

mirasn yars, miras brakann büyük ana ve büyük babalar ve onlarn çocuklar ile birlikte 

mirasç olursa, mirasn dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasn tamamnn eşe kalacağ belirtilmiştir. 
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2.1.1.4. 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şidddetin Önlenmesine Dair Kanun  

08/03/2012 tarihinde kabul edilen Kanun, 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.  

A. Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanmlar 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanunun amac, şiddete uğrayan veya 

şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, çocuklarn, aile bireylerinin ve tek tarafl srarl 

takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacyla 

alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; Kanunun uygulanmasnda ve gereken hizmetlerin 

sunulmasndaki temel ilkeler sralanmş olup, fkrann; 

(a) bendine göre; Anayasa ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler, özellikle 

Kadnlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemelerin esas 

alnacağ;  

(b) bendine göre; şiddet mağdurlarna verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasnda temel 

insan haklarna dayal, kadn erkek eşitliğine duyarl, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve 

süratli bir usul izleneceği, 

(c) bendine göre; şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alnan tedbir kararlarnn insan 

onuruna yaraşr bir şekilde yerine getirileceği, 

(ç) bendine göre; Kanun kapsamnda kadnlara yönelik cinsiyete dayal şiddeti önleyen ve 

kadnlar cinsiyete dayal şiddetten koruyan özel tedbirlerin ayrmclk olarak 

yorumlanamayacağ belirtilmiştir. 

Kanunun 2 nci maddesinde;  

− Bakanlk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğn, 

− Ev içi şiddet; şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla ayn haneyi paylaşmasa da aile veya 

hanede ya da aile mensubu saylan diğer kişiler arasnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 

psikolojik ve ekonomik şiddeti, 

− Hakim; aile mahkemesi hakimini, 
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− Kadna yönelik şiddet; kadnlara, yalnzca kadn olduklar için uygulanan veya kadnlar 

etkileyen cinsiyete dayal bir ayrmclk ile kadnn insan haklar ihlaline yol açan ve bu Kanunda 

şiddet olarak tanmlanan her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açdan zarar görmesiyle veya 

ac çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 

basky ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 

meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet mağduru; bu Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlara doğrudan ya 

da dolayl olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya 

etkilenme tehlikesi bulunan kişileri, 

− Şiddet önleme ve izleme merkezleri; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, 

çalşmalarn yedi gün yirmidört saat esas ile yürüten merkezleri, 

− Şiddet uygulayan; bu Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlar uygulayan 

veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri, 

− Tedbir karar; bu Kanun kapsamnda, şiddet mağdurlar ve şiddet uygulayanlar hakknda 

hâkim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafndan, istem üzerine veya resen verilecek tedbir 

kararlarn, 

ifade ettiği belirtilmiştir. 

B.  Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler 

Mülkî Amir Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

 Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkrasnda, bu Kanun kapsamnda korunan kişilerle 

ilgili olarak aşağdaki tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere 

mülkî amir tarafndan karar verilebileceği öngörülmüştür. 

 Buna göre; 

− Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 

uygun barnma yeri sağlanmas, 

− Diğer kanunlar kapsamnda yaplacak yardmlar sakl kalmak üzere, geçici maddi yardm 

yaplmas, 
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− Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakmdan rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

verilmesi, 

− Hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 

altna alnmas, 

− Gerekli olmas hâlinde, korunan kişinin çocuklar varsa çalşma yaşamna katlmn 

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalşmas hâlinde ise iki aylk süre ile snrl olmak kaydyla, 

on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn yarsn geçmemek 

ve belgelendirilmek kaydyla Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak suretiyle kreş 

imkânnn sağlanmasna yönelik tedbirlere mülki amir tarafndan karar verilebileceği 

belirtilmiştir. 

 Maddenin ikinci fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde birinci fkrann (a) ve 

(ç) bentlerinde yer alan tedbirlerin, ilgili kolluk amirlerince de alnabileceği, kolluk amirinin 

evrak en geç kararn alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayna sunacağ, 

mülkî amir tarafndan krksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirlerin kendiliğinden kalkacağ 

hüküm altna alnmştr. 

Hâkim Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun kapsamnda korunan 

kişilerle ilgili olarak aşağdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek 

benzer tedbirlere hâkim tarafndan karar verilebileceği ifade edilmiştir. 

Buna göre; 

− İşyerinin değiştirilmesi, 

− Kişinin evli olmas hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayr yerleşim yeri belirlenmesi, 

− 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî Kanunu'ndaki şartlarn varlğ hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmas, 

− Korunan kişi bakmndan hayatî tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diğer tedbirlerin yeterli olmayacağnn anlaşlmas hâlinde ve ilgilinin aydnlatlmş rzasna 

dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayl Tank Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik 

ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine yönelik tedbirlere hakim tarafndan karar 

verilebileceği belirtilmiştir.  
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− Kadna yönelik şiddet; kadnlara, yalnzca kadn olduklar için uygulanan veya kadnlar 

etkileyen cinsiyete dayal bir ayrmclk ile kadnn insan haklar ihlaline yol açan ve bu Kanunda 

şiddet olarak tanmlanan her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açdan zarar görmesiyle veya 

ac çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 

basky ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 

meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet mağduru; bu Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlara doğrudan ya 

da dolayl olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya 

etkilenme tehlikesi bulunan kişileri, 

− Şiddet önleme ve izleme merkezleri; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, 

çalşmalarn yedi gün yirmidört saat esas ile yürüten merkezleri, 

− Şiddet uygulayan; bu Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlar uygulayan 

veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri, 

− Tedbir karar; bu Kanun kapsamnda, şiddet mağdurlar ve şiddet uygulayanlar hakknda 

hâkim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafndan, istem üzerine veya resen verilecek tedbir 

kararlarn, 

ifade ettiği belirtilmiştir. 

B.  Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler 

Mülkî Amir Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

 Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkrasnda, bu Kanun kapsamnda korunan kişilerle 

ilgili olarak aşağdaki tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere 

mülkî amir tarafndan karar verilebileceği öngörülmüştür. 

 Buna göre; 

− Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 

uygun barnma yeri sağlanmas, 

− Diğer kanunlar kapsamnda yaplacak yardmlar sakl kalmak üzere, geçici maddi yardm 

yaplmas, 
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− Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakmdan rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

verilmesi, 

− Hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 

altna alnmas, 

− Gerekli olmas hâlinde, korunan kişinin çocuklar varsa çalşma yaşamna katlmn 

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalşmas hâlinde ise iki aylk süre ile snrl olmak kaydyla, 

on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn yarsn geçmemek 

ve belgelendirilmek kaydyla Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak suretiyle kreş 

imkânnn sağlanmasna yönelik tedbirlere mülki amir tarafndan karar verilebileceği 

belirtilmiştir. 

 Maddenin ikinci fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde birinci fkrann (a) ve 

(ç) bentlerinde yer alan tedbirlerin, ilgili kolluk amirlerince de alnabileceği, kolluk amirinin 

evrak en geç kararn alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayna sunacağ, 

mülkî amir tarafndan krksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirlerin kendiliğinden kalkacağ 

hüküm altna alnmştr. 

Hâkim Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun kapsamnda korunan 

kişilerle ilgili olarak aşağdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek 

benzer tedbirlere hâkim tarafndan karar verilebileceği ifade edilmiştir. 

Buna göre; 

− İşyerinin değiştirilmesi, 

− Kişinin evli olmas hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayr yerleşim yeri belirlenmesi, 

− 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî Kanunu'ndaki şartlarn varlğ hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmas, 

− Korunan kişi bakmndan hayatî tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diğer tedbirlerin yeterli olmayacağnn anlaşlmas hâlinde ve ilgilinin aydnlatlmş rzasna 

dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayl Tank Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik 

ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine yönelik tedbirlere hakim tarafndan karar 

verilebileceği belirtilmiştir.  
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Hâkim Tarafndan Verilecek Önleyici Tedbir Kararlar 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasna göre; şiddet uygulayanlarla ilgili olarak 

aşağdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim 

tarafndan karar verilebileceği öngörülmüştür. 

Buna göre; 

− Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağlama veya küçük düşürmeyi 

içeren söz ve davranşlarda bulunmamas, 

− Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştrlmas ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi, 

− Korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine yaklaşmamas, 

− Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma karar varsa, kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde yaplmas, kişisel ilişkinin snrlanmas ya da tümüyle kaldrlmas, 

− Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamş olsa bile yaknlarna, 

tanklarna ve kişisel ilişki kurulmasna ilişkin hâller sakl kalmak üzere çocuklarna 

yaklaşmamas, 

− Korunan kişinin şahsi eşyalarna ve ev eşyalarna zarar vermemesi. 

− Korunan kişiyi iletişim araçlaryla veya sair surette rahatsz etmemesi, 

− Bulundurulmas veya taşnmasna kanunen izin verilen silahlar kolluğa teslim etmesi, 

− Silah taşmas zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 

bulunan silah kurumuna teslim etmesi, 

− Korunan kişilerin bulunduklar yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarc madde 

kullanmamas ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunlarn bulunduklar 

yerlere yaklaşmamas, bağmllğnn olmas hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 

tedavisinin sağlanmas, 

− Bir sağlk kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmas ve tedavisinin sağlanmasna 

yönelik tedbirlere hakim tarafndan karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde birinci fkrann (a), 

(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirlerin, ilgili kolluk amirlerince de alnabileceği, kolluk 

amirinin evrak en geç kararn alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayna 
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sunacağ, hâkim tarafndan yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacağ 

öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fkrasnda; bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkimin, 3/7/2005 

tarihli ve 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 

4721 sayl Kanun hükümlerine göre velayet, kayym, nafaka ve kişisel ilişki kurulmas 

hususlarnda karar vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fkrasnda; şiddet uygulayan, ayn zamanda ailenin geçimini sağlayan 

yahut katkda bulunan kişi ise 4721 sayl Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş 

olmas kaydyla hâkimin, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep 

edilmese dahi tedbir nafakasna hükmedebileceği öngörülmüştür. 

Suçlara İlişkin Sakl Tutulan Hükümler 

Kanunun 6 nc maddesinde; kişinin silah bulundurmas, uyuşturucu veya uyarc madde 

kullanmasnn suç oluşturmas dolaysyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturmas nedeniyle; 

− Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik 

tedbirlerine, 

− Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazna ve bu çerçevede 

uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine, 

ilişkin kanun hükümlerinin sakl olduğu belirtilmiştir. 

İhbar 

Kanunun 7 nci maddesinde; şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlğ hâlinde 

herkesin bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebileceği; ihbar alan kamu 

görevlilerinin, bu Kanun kapsamndaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve 

uygulanmas gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlü 

olduklar öngörülmüştür. 

Tedbir Kararnn Verilmesi, Tebliği ve Gizlilik 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn, ilgilinin talebi, Bakanlk 

veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcsnn başvurusu üzerine verileceği, ayrca bu 
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Hâkim Tarafndan Verilecek Önleyici Tedbir Kararlar 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasna göre; şiddet uygulayanlarla ilgili olarak 

aşağdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim 

tarafndan karar verilebileceği öngörülmüştür. 

Buna göre; 

− Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağlama veya küçük düşürmeyi 

içeren söz ve davranşlarda bulunmamas, 

− Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştrlmas ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi, 

− Korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine yaklaşmamas, 

− Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma karar varsa, kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde yaplmas, kişisel ilişkinin snrlanmas ya da tümüyle kaldrlmas, 

− Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamş olsa bile yaknlarna, 

tanklarna ve kişisel ilişki kurulmasna ilişkin hâller sakl kalmak üzere çocuklarna 

yaklaşmamas, 

− Korunan kişinin şahsi eşyalarna ve ev eşyalarna zarar vermemesi. 

− Korunan kişiyi iletişim araçlaryla veya sair surette rahatsz etmemesi, 

− Bulundurulmas veya taşnmasna kanunen izin verilen silahlar kolluğa teslim etmesi, 

− Silah taşmas zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 

bulunan silah kurumuna teslim etmesi, 

− Korunan kişilerin bulunduklar yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarc madde 

kullanmamas ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunlarn bulunduklar 

yerlere yaklaşmamas, bağmllğnn olmas hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 

tedavisinin sağlanmas, 

− Bir sağlk kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmas ve tedavisinin sağlanmasna 

yönelik tedbirlere hakim tarafndan karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde birinci fkrann (a), 

(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirlerin, ilgili kolluk amirlerince de alnabileceği, kolluk 

amirinin evrak en geç kararn alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayna 
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sunacağ, hâkim tarafndan yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacağ 

öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fkrasnda; bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkimin, 3/7/2005 

tarihli ve 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 

4721 sayl Kanun hükümlerine göre velayet, kayym, nafaka ve kişisel ilişki kurulmas 

hususlarnda karar vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fkrasnda; şiddet uygulayan, ayn zamanda ailenin geçimini sağlayan 

yahut katkda bulunan kişi ise 4721 sayl Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş 

olmas kaydyla hâkimin, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep 

edilmese dahi tedbir nafakasna hükmedebileceği öngörülmüştür. 

Suçlara İlişkin Sakl Tutulan Hükümler 

Kanunun 6 nc maddesinde; kişinin silah bulundurmas, uyuşturucu veya uyarc madde 

kullanmasnn suç oluşturmas dolaysyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturmas nedeniyle; 

− Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik 

tedbirlerine, 

− Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazna ve bu çerçevede 

uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine, 

ilişkin kanun hükümlerinin sakl olduğu belirtilmiştir. 

İhbar 

Kanunun 7 nci maddesinde; şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlğ hâlinde 

herkesin bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebileceği; ihbar alan kamu 

görevlilerinin, bu Kanun kapsamndaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve 

uygulanmas gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlü 

olduklar öngörülmüştür. 

Tedbir Kararnn Verilmesi, Tebliği ve Gizlilik 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn, ilgilinin talebi, Bakanlk 

veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcsnn başvurusu üzerine verileceği, ayrca bu 
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kararlarn en çabuk ve en kolay ulaşlabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk 

biriminden talep edilebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ilk defasnda en çok alt ay için verilebileceği, 

ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşldğ hâllerde, resen, 

korunan kişinin ya da Bakanlk veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin 

veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldrlmasna veya aynen devam etmesine karar 

verilebileceği öngörülmüştür. 

Ayn maddenin üçüncü fkrasnda; koruyucu tedbir karar verilebilmesi için, şiddetin 

uygulandğ hususunda delil veya belge aranmayacağ, önleyici tedbir kararnn, 

geciktirilmeksizin verileceği, bu kararn verilmesinin,  Kanunun amacn gerçekleştirmeyi 

tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fkrasnn incelenmesinde; tedbir kararnn, korunan kişiye ve şiddet 

uygulayana tefhim veya tebliğ edileceği, tedbir talebinin reddine ilişkin kararn ise sadece 

korunan kişiye tebliğ edileceği, gecikmesinde saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi 

tarafndan verilen tedbir kararnn şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edileceği 

düzenlenmiştir. 

Maddenin beşinci fkrasnda; tedbir kararnn tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir 

kararna aykrlk hâlinde şiddet uygulayan hakknda zorlama hapsinin uygulanacağ ihtar 

yaplacağ öngörülmüştür. 

Ayn maddenin altnc fkrasna göre; gerekli bulunmas hâlinde, tedbir karar ile birlikte 

talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini 

ortaya çkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumann etkinliği bakmndan önem taşyan diğer 

bilgilerinin, tüm resmi kaytlarda gizli tutulacağ, yaplacak tebligatlara ilişkin ayr bir adres 

tespit edileceği, bu bilgileri hukuka aykr olarak başkasna veren, ifşa eden veya açklayan kişi 

hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin 

uygulanacağ belirtilmiştir. 

Maddenin son fkrasnda; talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk 

marifetiyle tesliminin sağlanacağ hüküm altna alnmştr. 
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İtiraz 

Kanunun 9 uncu maddesine göre; bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karş 

tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz 

edilebileceği, hâkim tarafndan verilen tedbir kararlarna itiraz üzerine dosyann, o yerde aile 

mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunmas hâlinde, numara olarak kendisini izleyen 

daireye, son numaral daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmas 

hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi 

hâkiminin ayn hâkim olmas hâlinde ise en yakn asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin 

gönderileceği belirtilmiş, ayrca itiraz merciinin kararn bir hafta içinde vereceği ve itiraz üzerine 

verilen kararlarn kesin olduğu öngörülmüştür. 

Tedbir kararlarnn bildirimi ve uygulanmas 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre alnan tedbir 

kararlarnn, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen 

kararn niteliğine göre Cumhuriyet başsavclğna veya kolluğa en seri vastalarla bildirileceği 

düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; bu Kanun kapsamnda ilgili mercilere yaplan başvurular ile 

bu başvurularn kabul ya da reddine ilişkin kararlarn, başvuru yaplan merci tarafndan 

Bakanlğn ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildirileceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin geçici koruma altna alnmasna ilişkin 

koruyucu tedbir karar ile şiddet uygulayan hakknda verilen önleyici tedbir kararlarnn yerine 

getirilmesinden, hakknda koruyucu veya önleyici tedbir karar verilen kişilerin yerleşim yeri 

veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağ yer kolluk biriminin görevli ve yetkili olduğu hüküm 

altna alnmştr. 

Ayn maddenin dördüncü fkrasnda; tedbir kararnn, kolluk amirince verilip uygulandğ 

veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafndan kişinin, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştrlacağ; bunun 

mümkün olmamas hâlinde giderleri Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak üzere 

kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barnma imkânnn sağlanacağ ifade edilmiştir. 



‒ 103 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 103 
 

İtiraz 

Kanunun 9 uncu maddesine göre; bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karş 

tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz 

edilebileceği, hâkim tarafndan verilen tedbir kararlarna itiraz üzerine dosyann, o yerde aile 

mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunmas hâlinde, numara olarak kendisini izleyen 

daireye, son numaral daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmas 

hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi 

hâkiminin ayn hâkim olmas hâlinde ise en yakn asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin 

gönderileceği belirtilmiş, ayrca itiraz merciinin kararn bir hafta içinde vereceği ve itiraz üzerine 

verilen kararlarn kesin olduğu öngörülmüştür. 

Tedbir kararlarnn bildirimi ve uygulanmas 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre alnan tedbir 

kararlarnn, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen 

kararn niteliğine göre Cumhuriyet başsavclğna veya kolluğa en seri vastalarla bildirileceği 

düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; bu Kanun kapsamnda ilgili mercilere yaplan başvurular ile 

bu başvurularn kabul ya da reddine ilişkin kararlarn, başvuru yaplan merci tarafndan 

Bakanlğn ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildirileceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin geçici koruma altna alnmasna ilişkin 

koruyucu tedbir karar ile şiddet uygulayan hakknda verilen önleyici tedbir kararlarnn yerine 

getirilmesinden, hakknda koruyucu veya önleyici tedbir karar verilen kişilerin yerleşim yeri 

veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağ yer kolluk biriminin görevli ve yetkili olduğu hüküm 

altna alnmştr. 

Ayn maddenin dördüncü fkrasnda; tedbir kararnn, kolluk amirince verilip uygulandğ 

veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafndan kişinin, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştrlacağ; bunun 

mümkün olmamas hâlinde giderleri Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak üzere 

kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barnma imkânnn sağlanacağ ifade edilmiştir. 
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Maddenin beşinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesinin, 

kararn uygulanmasna engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. 

Maddenin altnc fkrasnda; hakknda barnma yeri sağlanmasna karar verilen kişilerin, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ’na ait veya bu Bakanlğn gözetim ve denetimi altnda 

bulunan yerlere yerleştirileceği, barnma yerlerinin yetersiz kaldğ hâllerde korunan kişilerin; 

mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya anlan Bakanlğn talebi üzerine kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barndrlabileceği 

öngörülmüştür. 

Maddenin son fkrasnda; işyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararnn, kişinin tabi 

olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafndan yerine getirileceği 

hüküm altna alnmştr. 

Kolluk Görevleri 

Kanunun 11 inci maddesinde; kolluk görevlerinin, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtnda 

bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadnn insan haklar ile kadn erkek 

eşitliği konusunda eğitim almş ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel 

tarafndan yerine getirileceği düzenlenmiştir. 

Teknik Yöntemlerle Takip 

Kanunun 12 inci maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir 

kararlarnn uygulanmasnda hâkim karar ile teknik araç ve yöntemlerin kullanlabileceği, ancak, 

bu suretle, kişilerin ses ve görüntülerinin dinlenemeyeceği, izlenemeyeceği ve kayda 

alnamayacağ, bu yönde takibe ilişkin usul ve esaslarn yönetmelikle düzenleneceği hüküm 

altna alnmştr. 

Tedbir Kararlarna Aykrlk 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun hükümlerine göre 

hakknda tedbir karar verilen şiddet uygulayann, kararn gereklerine aykr hareket etmesi 

hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykrlğn ağrlğna göre 

hâkim kararyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulabileceği belirtilmiştir. 
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Maddenin beşinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesinin, 

kararn uygulanmasna engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. 

Maddenin altnc fkrasnda; hakknda barnma yeri sağlanmasna karar verilen kişilerin, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ’na ait veya bu Bakanlğn gözetim ve denetimi altnda 

bulunan yerlere yerleştirileceği, barnma yerlerinin yetersiz kaldğ hâllerde korunan kişilerin; 

mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya anlan Bakanlğn talebi üzerine kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barndrlabileceği 

öngörülmüştür. 

Maddenin son fkrasnda; işyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararnn, kişinin tabi 

olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafndan yerine getirileceği 

hüküm altna alnmştr. 

Kolluk Görevleri 

Kanunun 11 inci maddesinde; kolluk görevlerinin, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtnda 

bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadnn insan haklar ile kadn erkek 

eşitliği konusunda eğitim almş ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel 

tarafndan yerine getirileceği düzenlenmiştir. 

Teknik Yöntemlerle Takip 

Kanunun 12 inci maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir 

kararlarnn uygulanmasnda hâkim karar ile teknik araç ve yöntemlerin kullanlabileceği, ancak, 

bu suretle, kişilerin ses ve görüntülerinin dinlenemeyeceği, izlenemeyeceği ve kayda 

alnamayacağ, bu yönde takibe ilişkin usul ve esaslarn yönetmelikle düzenleneceği hüküm 

altna alnmştr. 

Tedbir Kararlarna Aykrlk 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun hükümlerine göre 

hakknda tedbir karar verilen şiddet uygulayann, kararn gereklerine aykr hareket etmesi 

hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykrlğn ağrlğna göre 

hâkim kararyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulabileceği belirtilmiştir. 
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Ayn maddenin ikinci  fkrasnda; tedbir kararnn gereklerine aykrlğn her tekrarnda, 

ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykrlğn ağrlğna göre zorlama hapsinin süresinin onbeş 

günden otuz güne kadar olduğu, ancak zorlama hapsinin toplam süresinin alt ay geçemeyeceği  

öngörülmüştür. 

Maddenin son fkrasnda; zorlama hapsine ilişkin kararlarn, Cumhuriyet başsavclğnca 

yerine getirileceği, bu kararlarn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn ilgili il ve ilçe 

müdürlüklerine bildirileceği düzenlenmiştir. 

C. Merkezlerin Kurulmas, Destek Hizmetleri ve Kurumlararas Koordinasyon 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulmas 

Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fkrasnda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn, 

gerekli uzman personelin görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam edildiği, şiddetin 

önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik destek ve 

izleme hizmetlerinin verildiği, çalşmalarn yedi gün yirmidört saat esasna göre yürüten, çalşma 

usul ve esaslar yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kuracağ 

belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci fkrasnda ise; kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu 

ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik izleme çalşmalarnn yaplacağ ve 

destek hizmetlerinin verileceği öngörülmüştür. 

Destek Hizmetleri 

Kanunun 15 inci maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun kapsamnda şiddetin 

önlenmesi ve verilen tedbir kararlarnn etkin olarak uygulanmasnn izlenmesi bakmndan şiddet 

önleme ve izleme merkezleri tarafndan verilecek destek hizmetleri aşağda belirtildiği şekildedir: 

− Koruyucu ve önleyici tedbir kararlar ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasna 

ilişkin veri toplayarak bilgi bankas oluşturmak, tedbir kararlarnn sicilini tutmak, 

− Korunan kişiye verilen barnma, geçici maddi yardm, sağlk, adlî yardm hizmetleri ve 

diğer hizmetleri koordine etmek, 

− Gerekli hâllerde tedbir kararlarnn alnmasna ve uygulanmasna yönelik başvurularda 

bulunmak. 
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− Bu Kanun kapsamndaki şiddetin sonlandrlmasna yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte 

programlar hazrlamak ve uygulamak, 

− Bakanlk bünyesinde kurulan çağr merkezinin bu Kanunun amacna uygun olarak 

yaygnlaştrlmas ve yaplan müracaatlarn izlenmesini sağlamak, 

− Bu Kanun kapsamndaki şiddetin sonlandrlmas için çalşan ilgili sivil toplum 

kuruluşlaryla işbirliği yapmak. 

Maddenin ikinci fkrasna göre; korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri 

tarafndan verilecek destek hizmetleri aşağda belirtildiği şekildedir: 

− Kişiye haklar, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik 

etmek ve meslek edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

− Verilen tedbir kararyla ulaşlmak istenen amacn gerçekleşmesine yönelik önerilerde 

bulunmak ve yardmlar yapmak, 

− Tedbir kararlarnn uygulanmasnn sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek, 

− Psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarn çözümünde yardm ve danşmanlk yapmak, 

− Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik 

ve psikolojik durumu hakknda ayrntl sosyal araştrma raporu hazrlayp sunmak, 

− İlgili merci tarafndan istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasnn sonuçlar ve ilgililer 

üzerindeki etkilerine dair rapor hazrlamak, 

− 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşmay Teşvik Kanunu 

hükümleri uyarnca maddi destek sağlanmas konusunda gerekli rehberliği yapmak. 

Ayn maddenin üçüncü fkrasna göre; şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve 

izleme merkezleri tarafndan verilecek destek hizmetleri şöyle sralanmştr: 

− Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik 

ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açsndan taşdğ risk hakknda ayrntl sosyal 

araştrma raporu hazrlayp sunmak, 

− İlgili makam veya merci tarafndan istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasnn 

sonuçlar ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazrlamak, 

− Teşvik edici, aydnlatc ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin; 
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− Öfke kontrolü, stresle başa çkma, şiddeti önlemeye yönelik farkndalk sağlayarak 

tutum ve davranş değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarna 

katlmasna, 

− Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarc madde bağmllğnn ya da ruhsal 

bozukluğunun olmas hâlinde, bir sağlk kuruluşunda muayene veya tedavi olmasna, 

− Meslek edindirme kurslarna katlmasna, önelik faaliyetlerde bulunmak. 

Maddenin son fkrasnda ise; şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetlerin, 

zorunlu hâller dşnda farkl birimlerde sunulacağ belirtilmiştir. 

Kurumlararas Koordinasyon ve Eğitim 

Maddenin 16 nc maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerinin yerine 

getirilmesinde kurumlararas koordinasyonun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan 

gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

bu Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve 

yardmda bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlü olduklar, 

gerçek ve tüzel kişilerin, bu Kanun kapsamnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ çalşmalarn 

desteklemek ve ortak çalşmalar yapmak üzere teşvik edileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin üçüncü fkrasnda; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, 

bölgesel ve yerel yayn yapan özel televizyon kuruluşlar ve radyolarn, ayda en az doksan dakika 

kadnlarn çalşma yaşamna katlm, özellikle kadn ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle 

mücadele mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

tarafndan hazrlanan ya da hazrlattrlan bilgilendirme materyallerini yaynlamak zorunda 

olduklar, bu yaynlarn, asgari otuz dakikasnn 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-

22.00 saatleri arasnda yaplacağ ve yaynlarn kopyalarnn her ay düzenli olarak Radyo ve 

Televizyon Üst Kuruluna teslim edileceği, bu saatler dşnda yaplan yaynlarn aylk doksan 

dakikalk süreye dâhil edilmeyeceği, bu sürelerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan 

denetleneceği, televizyon kuruluşlar ve radyolarda yaynlanacak bilgilendirme materyallerinin, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ birimleri tarafndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluşlar ve 

sivil toplum kuruluşlarnn da görüşlerinin alnarak hazrlanacağ ifade edilmiştir. 
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− Bu Kanun kapsamndaki şiddetin sonlandrlmasna yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte 

programlar hazrlamak ve uygulamak, 

− Bakanlk bünyesinde kurulan çağr merkezinin bu Kanunun amacna uygun olarak 

yaygnlaştrlmas ve yaplan müracaatlarn izlenmesini sağlamak, 

− Bu Kanun kapsamndaki şiddetin sonlandrlmas için çalşan ilgili sivil toplum 

kuruluşlaryla işbirliği yapmak. 

Maddenin ikinci fkrasna göre; korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri 

tarafndan verilecek destek hizmetleri aşağda belirtildiği şekildedir: 

− Kişiye haklar, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik 

etmek ve meslek edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

− Verilen tedbir kararyla ulaşlmak istenen amacn gerçekleşmesine yönelik önerilerde 

bulunmak ve yardmlar yapmak, 

− Tedbir kararlarnn uygulanmasnn sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek, 

− Psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarn çözümünde yardm ve danşmanlk yapmak, 

− Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik 

ve psikolojik durumu hakknda ayrntl sosyal araştrma raporu hazrlayp sunmak, 

− İlgili merci tarafndan istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasnn sonuçlar ve ilgililer 

üzerindeki etkilerine dair rapor hazrlamak, 

− 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşmay Teşvik Kanunu 

hükümleri uyarnca maddi destek sağlanmas konusunda gerekli rehberliği yapmak. 

Ayn maddenin üçüncü fkrasna göre; şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve 

izleme merkezleri tarafndan verilecek destek hizmetleri şöyle sralanmştr: 

− Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik 

ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açsndan taşdğ risk hakknda ayrntl sosyal 

araştrma raporu hazrlayp sunmak, 

− İlgili makam veya merci tarafndan istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasnn 

sonuçlar ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazrlamak, 

− Teşvik edici, aydnlatc ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin; 

107 
 

− Öfke kontrolü, stresle başa çkma, şiddeti önlemeye yönelik farkndalk sağlayarak 

tutum ve davranş değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarna 

katlmasna, 

− Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarc madde bağmllğnn ya da ruhsal 

bozukluğunun olmas hâlinde, bir sağlk kuruluşunda muayene veya tedavi olmasna, 

− Meslek edindirme kurslarna katlmasna, önelik faaliyetlerde bulunmak. 

Maddenin son fkrasnda ise; şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetlerin, 

zorunlu hâller dşnda farkl birimlerde sunulacağ belirtilmiştir. 

Kurumlararas Koordinasyon ve Eğitim 

Maddenin 16 nc maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerinin yerine 

getirilmesinde kurumlararas koordinasyonun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan 

gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

bu Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve 

yardmda bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlü olduklar, 

gerçek ve tüzel kişilerin, bu Kanun kapsamnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ çalşmalarn 

desteklemek ve ortak çalşmalar yapmak üzere teşvik edileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin üçüncü fkrasnda; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, 

bölgesel ve yerel yayn yapan özel televizyon kuruluşlar ve radyolarn, ayda en az doksan dakika 

kadnlarn çalşma yaşamna katlm, özellikle kadn ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle 
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Maddenin dördüncü fkrasnda; bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi 

srasnda kamu kurum ve kuruluşlarnn personelinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

görevlilerine yardmc olacağ belirtilmiştir. 

Maddenin beşinci fkrasnda; tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlar, personel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir biçimde 

uygulanmas amacyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn hazrlayp koordine edeceği, 

kadnn insan haklar ile kadn erkek eşitliği konusunda eğitim programlarna katlmasn 

sağlayacağ öngörülmüştür. 

Maddenin son fkrasnda; ilköğretim ve ortaöğretim müfredatna, kadnn insan haklar ve 

kadn erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacağ hüküm altna alnmştr. 

D.  Mali Hükümler 

Geçici Maddi Yardm Yaplmas 

Kanunun 17 nci maddesinin birinci fkrasna göre; bu Kanun hükümlerine göre geçici 

maddi yardm yaplmasna karar verilmesi hâlinde, onalt yaşndan büyükler için her yl 

belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn otuzda birine kadar günlük ödeme yaplacağ, korunan 

kişinin birden fazla olmas hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarn yüzde yirmisi orannda ayrca 

ödeme yaplacağ, ancak, ödenecek tutarn hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarnn bir 

buçuk katn geçemeyeceği, korunan kişilere barnma yeri sağlanmas hâlinde bu fkrada 

belirlenen tutarlarn yüzde elli orannda azaltlarak uygulanacağ düzenlenmiştir. 

Ayn maddenin ikinci fkrasna göre; bu ödemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

bütçesine, geçici maddi yardmlar için konulan ödenekten karşlanacağ, yaplan ödemelerin, 

şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edileceği, bu şekilde tahsil 

edilemeyenlerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafndan takip ve tahsil edileceği öngörülmüştür. 

Maddenin son fkrasna göre; korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun 

tespiti hâlinde yaplan yardmlarn, bu kişiden 6183 sayl Kanun hükümlerine göre tahsil 

edileceği hüküm altna alnmştr.  
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Nafaka 

Kanunun birinci maddesinde; bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi 

hâlinde, kararn bir örneğinin, re'sen nafaka alacaklsnn veya borçlusunun yerleşim yeri icra 

müdürlüğüne gönderileceği belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci fkrasnda ise; nafaka ödemekle yükümlü klnan kişinin Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile bağlants olmas durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmakszn 

nafaka, ilgilinin aylk, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafndan tahsil edileceği, icra 

müdürlüklerinin nafakann tahsili işlemlerine ilişkin posta giderlerinin Cumhuriyet 

başsavclğnn suçüstü ödeneğinden karşlanacağ öngörülmüştür. 

Sağlk Giderleri 

Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre hakknda 

koruyucu tedbir karar verilen kişilerden genel sağlk sigortals olmayan ve genel sağlk 

sigortalsnn bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamna da girmeyen veya genel sağlk sigortas 

prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlk sigortasndan yararlanamayan ya da diğer mevzuat 

hükümleri gereğince tedavi yardmndan yararlanma hakk bulunmayanlarn; bu hâllerin devam 

süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas 

Kanununun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda, 

gelir testine tabi tutulmakszn genel sağlk sigortals saylacağ belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; bu Kanun hükümlerine göre hakknda önleyici tedbir karar 

verilen kişinin ayn zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar 

verilmesi hâlinde, genel sağlk sigortas kapsamnda karşlanmayan rehabilitasyon hizmetlerine 

yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamnda verilmesi gereken diğer sağlk 

hizmetlerinin giderlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ bütçesinin ilgili tertiplerinden 

karşlanacağ düzenlenmiştir.  
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Harçlar ve Masraflardan, Vergilerden Muafiyet ve Davaya Katlma 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkrasnda; bu Kanun kapsamndaki başvurular ile 

verilen kararlarn icra ve infaz için yaplan işlemlerden yarglama giderleri, harç, posta gideri ve 

benzeri hiçbir ad altnda masraf alnmayacağ; bu Kanunun 17 nci maddesi uyarnca yaplan 

ödemelerin gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlarn 

ise damga vergisinden müstesna tutulduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fkrasnda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn, gerekli görmesi 

hâlinde kadn, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi 

dolaysyla açlan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargya katlabileceği hüküm 

altna alnmştr. 

2.1.1.5. 6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği 

Yönetmelik, 18/01/2013 tarihli ve 28532 Sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

A. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar 

Amaç ve Kapsam 

Yönetmeliğin 1 inci maddesinde Yönetmeliğin; “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 

tehlikesi bulunan kadnlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek tarafl srarl takip mağduru olan 

kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama 

ihtimali olan kişiler hakknda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alnmas ve 

uygulanmasna ilişkin usul ve esaslar” kapsadğ belirtilmiştir. 

Dayanak 

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise;  Yönetmeliğin, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin 

Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 22 nci maddesine dayanlarak 

hazrlandğ ifade edilmiştir.  
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Tanmlar ve Ksaltmalar 

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, Yönetmelikte geçen tanmlar açklanmştr. Buna göre; 

− Aydnlatlmş rza: Korunan kişinin kendisi hakknda verilebilecek tedbir kararnn 

anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamalar ve sonuçlar hakknda açklama yaplarak 

bilgilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu hususlarn tamamn anlayp kabul ettiğine dair yazl 

beyann, 

− Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğn, 

− Gecikmesinde saknca bulunan hal: Kolluk tarafndan yaplacak tahkikat ve risk 

değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yaplmadğ takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, 

kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasnn tehlikeye girmesi, korunan kişinin 

zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmas, şiddet uygulayann 

kaçmas veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çkmas ve resen veya 

ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit 

bulunamamas halini, 

− Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafndan 

gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanmlarla, yirmidört saat esasna göre kesintisiz olarak, 

şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden korunmas 

amacyla yerine getirilen tedbiri, 

− Genel Müdürlük: Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğünü, 

− Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini, 

− Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet olayna maruz kalmas 

ya da kalma ihtimalinin bulunmas halini, 

− İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü kişiler tarafndan ilgili makam veya mercilere olayn 

yazl, sözlü veya başka bir suretle bildirilmesini; şikâyet, şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet 

tehlikesi halinde ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini 

− Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanunu, 

− Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini, 

− Kolluk amiri: Hakknda tedbir karar verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya 

da tedbirin uygulanacağ yerdeki Jandarma Genel Komutanlğ, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
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Sahil Güvenlik Komutanlğ tarafndan atamalarndaki usule göre konu ile yetkili ve görevli 

kolluk biriminin komutann/amirini, 

− Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete 

uğrayanlarn, şiddetten korunmas, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarnn çözülmesi, 

güçlendirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarnn varsa çocuklar ile birlikte ihtiyaçlarnn da 

karşlanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sğnmaevi, kadn sğnağ, 

kadnevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açlan yatl sosyal hizmet kuruluşunu, 

− Korunan kişi: Tedbir karar kapsamnda korunan şiddet mağdurunu ve varsa 

beraberindeki çocuklar, aile bireylerini ve tek tarafl srarl takip mağdurunu, 

− Koruyucu tedbir karar: Kanun kapsamnda belirtilen merciler tarafndan korunan kişi 

hakknda olayn niteliği dikkate alnarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin karar, 

− Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü, 

− Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açdan zarar görmesiyle veya 

ac çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 

basky ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 

meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna baklmakszn, Kanunda 

şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlara doğrudan veya dolayl olarak maruz kalan ya da 

kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi, 

− Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasna yönelik güçlendirici ve destekleyici 

danşmanlk, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli 

personelin görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam edildiği, çalşmalarn yedi gün 

yirmidört saat esasna göre yürütüldüğü merkezi, 

− Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlar uygulayan 

veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi, 

− Önleyici tedbir karar: Kanunda belirtilen merciler tarafndan şiddet uygulayan veya 

uygulama tehlikesi bulunan kişi hakknda, olayn niteliği dikkate alnarak hükmedilecek 

tedbirlere ilişkin karar, 

− Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavclğn, hâkimi, Bakanlğn 

ilgili birimlerini, 
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− Tedbir karar: Kanun kapsamnda, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakknda hâkim, 

mülkî amir veya kolluk tarafndan, talep veya ihbar üzerine ya da re’sen verilecek karar, 

− Tek tarafl srarl takip: Aralarnda aile bağ veya ilişki bulunup bulunmadğna 

baklmakszn, şiddet uygulayann, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe 

edecek şekilde fiziki veya psikolojik açdan korku ve çaresizlik duygularna sebep olacak 

biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazl olarak ya da her türlü iletişim aracn kullanarak 

ve bask altnda tutacak her türlü tutum ve davranş, 

ifade edeceği belirtilmiştir. 

B. İhbar ve Şikayet 

İhbar ve Şikayet 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fkrasnda; “kişinin, şiddete uğramas veya 

şiddete uğrama tehlikesi altnda bulunmas halinde herkesin durumu yazl, sözlü veya başka bir 

suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebileceği, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinden 

haberdar olan kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarnn 

ise durumu derhal, şikâyet mercilerine bildirmek zorunda bulunduğu, 

Maddenin ikinci fkrasnda; şiddet mağdurunun, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine 

maruz kalmas halinde durumu şikâyet mercilerine yazl, sözlü veya başka bir şekilde 

bildirebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; şikâyet mercilerinin Kanun kapsamndaki görevlerini 

gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlü bulunduklar, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; müdürlük veya ŞÖNİM’e yaplan şikâyet ve ihbarlarn, 

bunlar tarafndan olayn özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavclğna veya 

hâkime gecikmeksizin bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; sözlü yaplan şikâyet ve ihbarlarn derhal tutanağa geçirileceği 

düzenlenmiştir.  
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Sahil Güvenlik Komutanlğ tarafndan atamalarndaki usule göre konu ile yetkili ve görevli 

kolluk biriminin komutann/amirini, 

− Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete 

uğrayanlarn, şiddetten korunmas, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarnn çözülmesi, 

güçlendirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarnn varsa çocuklar ile birlikte ihtiyaçlarnn da 

karşlanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sğnmaevi, kadn sğnağ, 

kadnevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açlan yatl sosyal hizmet kuruluşunu, 

− Korunan kişi: Tedbir karar kapsamnda korunan şiddet mağdurunu ve varsa 

beraberindeki çocuklar, aile bireylerini ve tek tarafl srarl takip mağdurunu, 

− Koruyucu tedbir karar: Kanun kapsamnda belirtilen merciler tarafndan korunan kişi 

hakknda olayn niteliği dikkate alnarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin karar, 

− Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü, 

− Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açdan zarar görmesiyle veya 

ac çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 

basky ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 

meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranş, 

− Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna baklmakszn, Kanunda 

şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlara doğrudan veya dolayl olarak maruz kalan ya da 

kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi, 

− Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasna yönelik güçlendirici ve destekleyici 

danşmanlk, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli 

personelin görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam edildiği, çalşmalarn yedi gün 

yirmidört saat esasna göre yürütüldüğü merkezi, 

− Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanmlanan tutum ve davranşlar uygulayan 

veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi, 

− Önleyici tedbir karar: Kanunda belirtilen merciler tarafndan şiddet uygulayan veya 

uygulama tehlikesi bulunan kişi hakknda, olayn niteliği dikkate alnarak hükmedilecek 

tedbirlere ilişkin karar, 

− Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavclğn, hâkimi, Bakanlğn 

ilgili birimlerini, 
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− Tedbir karar: Kanun kapsamnda, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakknda hâkim, 

mülkî amir veya kolluk tarafndan, talep veya ihbar üzerine ya da re’sen verilecek karar, 

− Tek tarafl srarl takip: Aralarnda aile bağ veya ilişki bulunup bulunmadğna 

baklmakszn, şiddet uygulayann, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe 

edecek şekilde fiziki veya psikolojik açdan korku ve çaresizlik duygularna sebep olacak 

biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazl olarak ya da her türlü iletişim aracn kullanarak 

ve bask altnda tutacak her türlü tutum ve davranş, 

ifade edeceği belirtilmiştir. 

B. İhbar ve Şikayet 

İhbar ve Şikayet 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fkrasnda; “kişinin, şiddete uğramas veya 

şiddete uğrama tehlikesi altnda bulunmas halinde herkesin durumu yazl, sözlü veya başka bir 

suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebileceği, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinden 

haberdar olan kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarnn 

ise durumu derhal, şikâyet mercilerine bildirmek zorunda bulunduğu, 

Maddenin ikinci fkrasnda; şiddet mağdurunun, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine 

maruz kalmas halinde durumu şikâyet mercilerine yazl, sözlü veya başka bir şekilde 

bildirebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; şikâyet mercilerinin Kanun kapsamndaki görevlerini 

gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlü bulunduklar, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; müdürlük veya ŞÖNİM’e yaplan şikâyet ve ihbarlarn, 

bunlar tarafndan olayn özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavclğna veya 

hâkime gecikmeksizin bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; sözlü yaplan şikâyet ve ihbarlarn derhal tutanağa geçirileceği 

düzenlenmiştir.  
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Yaplacak İşlemler 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda; kolluğun kendisine yaplan ihbar veya 

şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağ, gecikmesinde saknca 

bulunan hallerde Kanun kapsamnda almş olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak 

üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime sunacağ, kolluğun, kendisine intikal eden 

her olay hakknda gecikmeksizin en seri vastalarla ŞÖNİM’e bilgi vereceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; Cumhuriyet başsavclğnn, yaplan ihbar ve şikâyet üzerine 

evrakn bir örneğini ivedilikle olayn niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici 

tedbir hakknda karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire göndereceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; mülki amire yaplan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 

üncü maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer 

tedbirlere karar verilebileceği, ayrca mülki amirin olayn niteliğine göre şikâyet veya ihbar, 

kolluğa veya Cumhuriyet başsavclğna bildireceği, 

Maddenin son fkrasnda; hâkim veya mülki amir tarafndan verilen kararlarn  ivedilikle 

ŞÖNİM’e bildirileceği ifade edilmiştir. 

C. Tedbir Kararlar 

Mülki Amir tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

Yönetmeliğin 6 nc maddesinde; mülkî amir tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar 

saylmştr. Buna göre; Kanun kapsamnda korunan kişilerle ilgili olarak bu tedbirlerden birine, 

birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmakszn mülkî amir 

tarafndan ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen 

karar verilebileceği öngörülmüştür: 

− Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 

uygun barnma yeri sağlanmas, 

− Diğer kanunlar kapsamnda yaplacak yardmlar sakl kalmak üzere, geçici maddi yardm 

yaplmas, 

− Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakmdan rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

verilmesi, 
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− Hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 

altna alnmas, 

− Gerekli olmas hâlinde, korunan kişinin çocuklar varsa çalşma yaşamna katlmn 

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalşmas hâlinde ise iki aylk süre ile snrl olmak kaydyla, 

on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn yarsn geçmemek 

ve belgelendirilmek şartyla Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak suretiyle kreş 

imkânnn sağlanmas. 

Barnma Yerinin Sağlanmas 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda; hakknda barnma yeri sağlanmasna 

karar verilen kişilerin, Bakanlğa ait veya Bakanlğn gözetim ve denetimi altnda bulunan 

yerlerde; barnma yerlerinin yetersiz kaldğ hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun 

veya Bakanlğn talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarna ait sosyal tesis, yurt veya benzeri 

yerlerde güvenli nakli sağlanncaya kadar geçici olarak barndrlacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin, varsa beraberindeki çocuklar ile birlikte 

ŞÖNİM tarafndan Bakanlğa bağl veya Bakanlğn denetimi altnda bulunan barnma yerlerine 

güvenli nakli sağlanncaya kadar, bedeli ödenerek ve geçici barnmann sağlandğ yer kolluğu 

tarafndan kişinin güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak 

barndrlacağ, barnma ve iaşe giderlerinin, ŞÖNİM tarafndan ödeneceği, korunan kişinin 

yerleştirildiği yere ilişkin bilginin ŞÖNİM’e bilidirileceği, ŞÖNİM'in kişinin talebini de dikkate 

alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirleyeceği ve korunan 

kişinin buraya yerleştirilmesini sağlayacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişi ve beraberindeki çocuklarn hayati tehlikesinin 

bulunmas halinde konukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde 

yerleştirilmesine kolluk tarafndan refakat edileceği, ŞÖNİM tarafndan il içi ve il dş nakillerde 

ulaşm için araç tahsis edileceği ve ulaşm giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderlerinin 

karşlanacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; barnma yeri sağlanmas tedbirinin kolluk amirince 

uygulandğ veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafndan kişinin 

ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştrlacağ, bunun mümkün olmamas halinde barnma ve iaşe giderlerinin 
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Yaplacak İşlemler 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda; kolluğun kendisine yaplan ihbar veya 

şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağ, gecikmesinde saknca 

bulunan hallerde Kanun kapsamnda almş olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak 

üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime sunacağ, kolluğun, kendisine intikal eden 

her olay hakknda gecikmeksizin en seri vastalarla ŞÖNİM’e bilgi vereceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; Cumhuriyet başsavclğnn, yaplan ihbar ve şikâyet üzerine 

evrakn bir örneğini ivedilikle olayn niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici 

tedbir hakknda karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire göndereceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; mülki amire yaplan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 

üncü maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun görülecek benzer 

tedbirlere karar verilebileceği, ayrca mülki amirin olayn niteliğine göre şikâyet veya ihbar, 

kolluğa veya Cumhuriyet başsavclğna bildireceği, 

Maddenin son fkrasnda; hâkim veya mülki amir tarafndan verilen kararlarn  ivedilikle 

ŞÖNİM’e bildirileceği ifade edilmiştir. 

C. Tedbir Kararlar 

Mülki Amir tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

Yönetmeliğin 6 nc maddesinde; mülkî amir tarafndan verilecek koruyucu tedbir kararlar 

saylmştr. Buna göre; Kanun kapsamnda korunan kişilerle ilgili olarak bu tedbirlerden birine, 

birkaçna veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmakszn mülkî amir 

tarafndan ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen 

karar verilebileceği öngörülmüştür: 

− Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 

uygun barnma yeri sağlanmas, 

− Diğer kanunlar kapsamnda yaplacak yardmlar sakl kalmak üzere, geçici maddi yardm 

yaplmas, 

− Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakmdan rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

verilmesi, 
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− Hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 

altna alnmas, 

− Gerekli olmas hâlinde, korunan kişinin çocuklar varsa çalşma yaşamna katlmn 

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalşmas hâlinde ise iki aylk süre ile snrl olmak kaydyla, 

on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn yarsn geçmemek 

ve belgelendirilmek şartyla Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak suretiyle kreş 

imkânnn sağlanmas. 

Barnma Yerinin Sağlanmas 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda; hakknda barnma yeri sağlanmasna 

karar verilen kişilerin, Bakanlğa ait veya Bakanlğn gözetim ve denetimi altnda bulunan 

yerlerde; barnma yerlerinin yetersiz kaldğ hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun 

veya Bakanlğn talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarna ait sosyal tesis, yurt veya benzeri 

yerlerde güvenli nakli sağlanncaya kadar geçici olarak barndrlacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin, varsa beraberindeki çocuklar ile birlikte 

ŞÖNİM tarafndan Bakanlğa bağl veya Bakanlğn denetimi altnda bulunan barnma yerlerine 

güvenli nakli sağlanncaya kadar, bedeli ödenerek ve geçici barnmann sağlandğ yer kolluğu 

tarafndan kişinin güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak 

barndrlacağ, barnma ve iaşe giderlerinin, ŞÖNİM tarafndan ödeneceği, korunan kişinin 

yerleştirildiği yere ilişkin bilginin ŞÖNİM’e bilidirileceği, ŞÖNİM'in kişinin talebini de dikkate 

alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirleyeceği ve korunan 

kişinin buraya yerleştirilmesini sağlayacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişi ve beraberindeki çocuklarn hayati tehlikesinin 

bulunmas halinde konukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde 

yerleştirilmesine kolluk tarafndan refakat edileceği, ŞÖNİM tarafndan il içi ve il dş nakillerde 

ulaşm için araç tahsis edileceği ve ulaşm giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderlerinin 

karşlanacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; barnma yeri sağlanmas tedbirinin kolluk amirince 

uygulandğ veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafndan kişinin 

ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştrlacağ, bunun mümkün olmamas halinde barnma ve iaşe giderlerinin 



‒ 116 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 116 
 

Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici 

barnma imkânn sağlanacağ,  

Maddenin beşinci fkrasnda; mülki amirin veya kolluk amirinin karar ile kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait barnma yerlerine getirilen şiddet mağdurunun, başka herhangi bir karar veya 

onay aranmakszn barnma yerine derhal kabul edileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; re'sen hakknda barnma yeri sağlanmas tedbirine karar 

verilen kişinin barnma yerinde kalmak istememesi halinde aydnlatlmş rzas alnarak kalmak 

istediği yere ŞÖNİM tarafndan ulaştrlacağ, kişinin hayati tehlikesinin bulunmas halinde 

kolluk refakati talep edileceği düzenlenmiştir. 

Geçici Maddi Yardm Yaplmas 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişi hakknda Kanunun 17 nci 

maddesi uyarnca geçici maddi yardm yaplacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgiliye tefhim veya tebliğ edileceği ve yerine 

getirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; geçici maddi yardm karar ile on alt yaşndan büyükler için 

her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn otuzda birine kadar günlük ödeme yaplacağ, 

korunan kişinin birden fazla olmas hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarn yüzde yirmisi 

orannda ayrca ödeme yaplacağ, ancak, ödenecek tutarn hiçbir şekilde belirlenen günlük 

ödeme tutarnn bir buçuk katn geçemeyeceği, korunan kişilere barnma yeri sağlanmas hâlinde 

belirlenen bu fkrada belirlenen tutarlarn yüzde elli orannda azaltlarak uygulanacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; geçici maddi yardmn, korunan kişinin kimlik numaras 

ve banka hesap numaras beyanna istinaden, kararn ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini müteakiben 

hazrlanan bordro ile ödeneceği, bordronun, her ayn onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek 

tahakkuk eden meblağn ilgililerin banka hesabna yatrlacağ, ayn tedbir kararnda birden fazla 

kişi hakknda geçici maddi yardm yaplmasna dair karar verilmesi halinde bu kişilerin ayn 

bordroda gösterileceği ve ödemelerin ayn banka hesap numarasna yaplacağ, ödeme evrakna 

karar örneğinin ekleneceği, geçici maddi yardma dair ödemelere kararn geçerliliği süresince 

devam edileceği, geçici maddi yardm yaplmasnn kaldrlmasna ya da değiştirilmesine karar 
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verilmesi halinde kararn geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme yaplacağ, korunan 

kişiye elden ödeme yaplmayacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; geçici maddi yardmlar için yaplan ödemelerin, Bakanlk 

bütçesine geçici maddi yardmlar için konulan ödenekten karşlanacağ, geçici maddi yardma 

ilişkin ödemelerin geri almnn bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen esaslara göre 

yaplacağ, 

Maddenin altnc fkrasnda; diğer Kanunlara göre yaplan yardmlarn, geçici maddi 

yardm yaplmas tedbirine karar verilmesine engel olmadğ, 

Maddenin yedinci fkrasnda; bu madde kapsamnda yaplan ödemelerin, gelir vergisi ile 

veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlarn ise damga vergisinden 

istisna olduğu öngörülmüştür. 

Rehberlik ve Danşmanlk 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişiye, kişinin psikolojik ve 

sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, haklar, destek alabileceği kurumlar, meslek 

edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde bulunmay da kapsayacak şekilde iş bulma 

ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum sağlamas, gerekli olan seçimleri, yorumlar, planlar 

yapmas ve kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandrmak ve psikolojik destek 

sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetlerin 

verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacnn olmas halinde 

bu Yönetmeliğin 48 inci maddesiyle düzenlenen davalara müdahil olmay da içeren gerekli 

destek ve danşmanlk hizmetinin verileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyonun ŞÖNİM 

tarafndan sağlanacağ hüküm altna alnmştr. 

Geçici Koruma Altna Alnma 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda; mülkî amir veya gecikmesinde 

saknca bulunan hallerde kolluk amiri tarafndan, olayn niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde 
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Bakanlk bütçesinin ilgili tertibinden karşlanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici 

barnma imkânn sağlanacağ,  

Maddenin beşinci fkrasnda; mülki amirin veya kolluk amirinin karar ile kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait barnma yerlerine getirilen şiddet mağdurunun, başka herhangi bir karar veya 

onay aranmakszn barnma yerine derhal kabul edileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; re'sen hakknda barnma yeri sağlanmas tedbirine karar 

verilen kişinin barnma yerinde kalmak istememesi halinde aydnlatlmş rzas alnarak kalmak 

istediği yere ŞÖNİM tarafndan ulaştrlacağ, kişinin hayati tehlikesinin bulunmas halinde 

kolluk refakati talep edileceği düzenlenmiştir. 

Geçici Maddi Yardm Yaplmas 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişi hakknda Kanunun 17 nci 

maddesi uyarnca geçici maddi yardm yaplacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgiliye tefhim veya tebliğ edileceği ve yerine 

getirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; geçici maddi yardm karar ile on alt yaşndan büyükler için 

her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn otuzda birine kadar günlük ödeme yaplacağ, 

korunan kişinin birden fazla olmas hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarn yüzde yirmisi 

orannda ayrca ödeme yaplacağ, ancak, ödenecek tutarn hiçbir şekilde belirlenen günlük 

ödeme tutarnn bir buçuk katn geçemeyeceği, korunan kişilere barnma yeri sağlanmas hâlinde 

belirlenen bu fkrada belirlenen tutarlarn yüzde elli orannda azaltlarak uygulanacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; geçici maddi yardmn, korunan kişinin kimlik numaras 

ve banka hesap numaras beyanna istinaden, kararn ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini müteakiben 

hazrlanan bordro ile ödeneceği, bordronun, her ayn onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek 

tahakkuk eden meblağn ilgililerin banka hesabna yatrlacağ, ayn tedbir kararnda birden fazla 

kişi hakknda geçici maddi yardm yaplmasna dair karar verilmesi halinde bu kişilerin ayn 

bordroda gösterileceği ve ödemelerin ayn banka hesap numarasna yaplacağ, ödeme evrakna 

karar örneğinin ekleneceği, geçici maddi yardma dair ödemelere kararn geçerliliği süresince 

devam edileceği, geçici maddi yardm yaplmasnn kaldrlmasna ya da değiştirilmesine karar 
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verilmesi halinde kararn geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme yaplacağ, korunan 

kişiye elden ödeme yaplmayacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; geçici maddi yardmlar için yaplan ödemelerin, Bakanlk 

bütçesine geçici maddi yardmlar için konulan ödenekten karşlanacağ, geçici maddi yardma 

ilişkin ödemelerin geri almnn bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen esaslara göre 

yaplacağ, 

Maddenin altnc fkrasnda; diğer Kanunlara göre yaplan yardmlarn, geçici maddi 

yardm yaplmas tedbirine karar verilmesine engel olmadğ, 

Maddenin yedinci fkrasnda; bu madde kapsamnda yaplan ödemelerin, gelir vergisi ile 

veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlarn ise damga vergisinden 

istisna olduğu öngörülmüştür. 

Rehberlik ve Danşmanlk 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişiye, kişinin psikolojik ve 

sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, haklar, destek alabileceği kurumlar, meslek 

edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde bulunmay da kapsayacak şekilde iş bulma 

ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum sağlamas, gerekli olan seçimleri, yorumlar, planlar 

yapmas ve kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandrmak ve psikolojik destek 

sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetlerin 

verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacnn olmas halinde 

bu Yönetmeliğin 48 inci maddesiyle düzenlenen davalara müdahil olmay da içeren gerekli 

destek ve danşmanlk hizmetinin verileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyonun ŞÖNİM 

tarafndan sağlanacağ hüküm altna alnmştr. 

Geçici Koruma Altna Alnma 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda; mülkî amir veya gecikmesinde 

saknca bulunan hallerde kolluk amiri tarafndan, olayn niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde 
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bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunmas halinde ilgilinin talebi üzerine 

veya resen geçici koruma altna alma tedbirinin verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; geçici koruma altna alnma tedbir kararnn yerine 

getirilmesinden, hakknda koruyucu tedbir karar verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya 

tedbirin uygulanacağ yerdeki kolluğun görevli ve yetkili olduğu,korunan kişinin acil durumlarda 

hemen, diğer hallerde ise yirmidört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili 

kolluğa bilgi vereceği, kolluk tarafndan korunan kişinin gideceği yerdeki kolluğun 

gecikmeksizin haberdar edileceği ve tedbir kararnn uygulanmaya devam olunacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin ne şekilde koruma altna alnacağ, şiddet 

mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz önüne alnarak şiddet mağduru ve şiddet 

uygulayann durumunun değerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayl Resmî 

Gazete’de yaymlanan Cumhuriyet Başsavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma 

Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik’te yer alan fiziki koruma tedbirlerinin 

hâkim veya mülki amir tarafndan, gecikmesinde saknca bulunan hallerde kolluk tarafndan 

belirleneceği, 

Maddenin son fkrasnda; korunan kişiye, geçici koruma kararnn kapsam ve içeriğinin, 

şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlğ halinde arayabileceği telefon numaralarnn, 

kolluğun sorumluluklar, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk 

biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlarn, kolluk tarafndan 

açklanarak tutanağa geçirilip ve tebliğ edileceği belirtilmiştir. 

Kreş İmkan Sağlanmas 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fkrasnda; çocuk sahibi olan korunan kişinin 

çalşmamas halinde, çalşma yaşamna katlmn desteklemek üzere dört ay, çalşmas hâlinde 

ise iki aylk süre ile snrl olmak, on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari 

ücret tutarnn yarsn geçmemek ve belgelendirilmek şartyla Bakanlk bütçesinin ilgili 

tertibinden karşlanmak üzere kreş imkân sağlanmas tedbirinin verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe 

kaydedildiğine veya kreşe devam ettiğine dair belge ile aylk kreş bedelini gösterir belgeyi 
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Müdürlüğe ibraz edeceği, Müdürlüğün birinci fkra uyarnca gerekli işlemleri yerine getireceği ve 

hizmetin alnmas süresi üzerinden aylk olarak ödeme yapacağ, çocuğun bir aydan daha ksa bir 

süre faydalanmş olmas halinde hizmet aldğ gün üzerinden ödeme yaplacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kreş bedelinin birinci fkrada belirtilen tutardan az olmas 

halinde ise birinci fkrada belirtilen tutarn ödeneceği, bu ödemelerin Müdürlük tarafndan kreşe 

yaplacağ, 

Maddenin son fkrasnda; kreş imkannn sağlanmas dair tedbirin suiistimalinin 

öğrenilmesi halinde ödenen meblağn korunan kişiden tahsil edileceği düzenlenmiştir. 

Hakim Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

Yönetmeliğin 12 nci maddesinde; Kanun kapsamnda korunan kişilerle ilgili olarak hâkim 

tarafndan, ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcsnn 

başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygulandğ hususunda delil veya belge aranmakszn 

aşağdaki  koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya olayn özelliğine göre mülki amir 

tarafndan alnabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar 

verilebileceği öngörülmüştür: 

− İş yerinin değiştirilmesi, 

− Kişinin evli olmas hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayr yerleşim yeri belirlenmesi, 

− 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî Kanunundaki şartlarn varlğ hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmas, 

− Korunan kişi bakmndan hayatî tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diğer tedbirlerin yeterli olmayacağnn anlaşlmas hâlinde ve ilgilinin aydnlatlmş rzasna 

dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayl Tank Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili 

diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi. 

İşyerinin Değiştirilmesi 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, korunan kişinin 

tabî olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebinin bulunmas halinde veya onay alnmak 

suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde ya da il dşnda değiştirilmesine karar verilebileceği, 
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bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunmas halinde ilgilinin talebi üzerine 

veya resen geçici koruma altna alma tedbirinin verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; geçici koruma altna alnma tedbir kararnn yerine 

getirilmesinden, hakknda koruyucu tedbir karar verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya 

tedbirin uygulanacağ yerdeki kolluğun görevli ve yetkili olduğu,korunan kişinin acil durumlarda 

hemen, diğer hallerde ise yirmidört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili 

kolluğa bilgi vereceği, kolluk tarafndan korunan kişinin gideceği yerdeki kolluğun 

gecikmeksizin haberdar edileceği ve tedbir kararnn uygulanmaya devam olunacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin ne şekilde koruma altna alnacağ, şiddet 

mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz önüne alnarak şiddet mağduru ve şiddet 

uygulayann durumunun değerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayl Resmî 

Gazete’de yaymlanan Cumhuriyet Başsavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma 

Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik’te yer alan fiziki koruma tedbirlerinin 

hâkim veya mülki amir tarafndan, gecikmesinde saknca bulunan hallerde kolluk tarafndan 

belirleneceği, 

Maddenin son fkrasnda; korunan kişiye, geçici koruma kararnn kapsam ve içeriğinin, 

şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlğ halinde arayabileceği telefon numaralarnn, 

kolluğun sorumluluklar, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk 

biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlarn, kolluk tarafndan 

açklanarak tutanağa geçirilip ve tebliğ edileceği belirtilmiştir. 

Kreş İmkan Sağlanmas 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fkrasnda; çocuk sahibi olan korunan kişinin 

çalşmamas halinde, çalşma yaşamna katlmn desteklemek üzere dört ay, çalşmas hâlinde 

ise iki aylk süre ile snrl olmak, on alt yaşndan büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari 

ücret tutarnn yarsn geçmemek ve belgelendirilmek şartyla Bakanlk bütçesinin ilgili 

tertibinden karşlanmak üzere kreş imkân sağlanmas tedbirinin verileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe 

kaydedildiğine veya kreşe devam ettiğine dair belge ile aylk kreş bedelini gösterir belgeyi 
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Müdürlüğe ibraz edeceği, Müdürlüğün birinci fkra uyarnca gerekli işlemleri yerine getireceği ve 

hizmetin alnmas süresi üzerinden aylk olarak ödeme yapacağ, çocuğun bir aydan daha ksa bir 

süre faydalanmş olmas halinde hizmet aldğ gün üzerinden ödeme yaplacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kreş bedelinin birinci fkrada belirtilen tutardan az olmas 

halinde ise birinci fkrada belirtilen tutarn ödeneceği, bu ödemelerin Müdürlük tarafndan kreşe 

yaplacağ, 

Maddenin son fkrasnda; kreş imkannn sağlanmas dair tedbirin suiistimalinin 

öğrenilmesi halinde ödenen meblağn korunan kişiden tahsil edileceği düzenlenmiştir. 

Hakim Tarafndan Verilecek Koruyucu Tedbir Kararlar 

Yönetmeliğin 12 nci maddesinde; Kanun kapsamnda korunan kişilerle ilgili olarak hâkim 

tarafndan, ilgilinin talebi, Bakanlk veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcsnn 

başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygulandğ hususunda delil veya belge aranmakszn 

aşağdaki  koruyucu tedbirlerden birine, birkaçna veya olayn özelliğine göre mülki amir 

tarafndan alnabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar 

verilebileceği öngörülmüştür: 

− İş yerinin değiştirilmesi, 

− Kişinin evli olmas hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayr yerleşim yeri belirlenmesi, 

− 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî Kanunundaki şartlarn varlğ hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmas, 

− Korunan kişi bakmndan hayatî tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diğer tedbirlerin yeterli olmayacağnn anlaşlmas hâlinde ve ilgilinin aydnlatlmş rzasna 

dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayl Tank Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili 

diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi. 

İşyerinin Değiştirilmesi 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, korunan kişinin 

tabî olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebinin bulunmas halinde veya onay alnmak 

suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde ya da il dşnda değiştirilmesine karar verilebileceği, 
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Maddenin ikinci fkrasnda; kararn hâkim tarafndan, korunan kişi bakmndan en uygun 

koşullar göz önüne alnarak yerine getirilmek üzere korunan kişinin iş yerine tebliğ edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kararn yetkili kurum veya kişi tarafndan yerine 

getirileceği, iş yeri değiştirilmesine dair tedbir kararnn kaldrlmas halinde de kararn işyerine 

tebliğ edileceği ifade edilmiştir. 

Ayr Yerleşim Yeri Belirlenmesi 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, korunan kişinin 

talebi üzerine kişinin evli olmas hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayr bir yerleşim yeri 

belirlenebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; hakknda ayr yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir karar 

verilen kişinin müracaat üzerine, nüfus müdürlüğü tarafndan kişinin talebine uygun olarak 

adresle ilgili işlemlerin yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Aile Konutu Şerhi 

Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; hâkim tarafndan, Türk Medenî Kanunundaki şartlarn 

varlğ hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulmas 

karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; kararn, hâkim tarafndan ivedilikle yerine getirilmek üzere 

ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderileceği öngörülmüştür. 

Kimlik ve Diğer Bilgi ve Belgelerin Değiştirilmesi 

Yönetmeliğin 16 nc maddesinin birinci fkrasnda; kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin 

değiştirilmesi tedbirinin, hâkim tarafndan, korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunmas ve bu 

tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağnn anlaşlmas hâlinde, ilgilinin 

aydnlatlmş rzasna dayanlarak Tank Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir karar 

olduğu, 

Maddinin ikinci fkrasnda; kararn, İçişleri Bakanlğ'nca gereği yerine getirilmek üzere 

hâkim tarafndan Cumhuriyet başsavclğna gönderileceği, 
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Maddenin son fkrasnda; Cumhuriyet başsavclğnca bu kararn İçişleri Bakanlğna 

ivedilikle gönderileceği,karar üzerine yaplan işlemin sonucunun, İçişleri Bakanlğ tarafndan 

Cumhuriyet başsavclğna bildirileceği hüküm altna alnmştr. 

Hâkim Tarafndan Verilecek Önleyici Tedbir Kararlar 

Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan şiddet 

uygulayanlarla ilgili olarak aşağdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçna veya uygun 

görülecek benzer tedbirlere karar verilebileceği öngörülmüştür: 

− Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağlama veya küçük düşürmeyi 

içeren söz ve davranşlarda bulunmamas, 

− Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştrlmas ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi, 

− Korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine yaklaşmamas, 

− Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma karar varsa, kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde kurulmas, kişisel ilişkinin snrlanmas ya da tümüyle kaldrlmas, 

− Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamş olsa bile yaknlarna, 

tanklarna ve kişisel ilişki kurulmasna ilişkin hâller sakl kalmak üzere çocuklarna 

yaklaşmamas, 

− Korunan kişinin şahsi eşyalarna ve ev eşyalarna zarar vermemesi, 

− Korunan kişiyi iletişim araçlaryla veya sair surette rahatsz etmemesi, 

− Bulundurulmas veya taşnmasna kanunen izin verilen silahlar kolluğa teslim etmesi, 

− Silah taşmas zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 

bulunan silah kurumuna teslim etmesi, 

− Korunan kişilerin bulunduklar yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarc madde 

kullanmamas ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunlarn bulunduklar 

yerlere yaklaşmamas, bağmllğnn olmas hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 

tedavisinin sağlanmas, 

− Bir sağlk kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmas ve tedavisinin sağlanmas. 

Maddenin ikinci fkrasnda; hâkim tarafndan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl Çocuk 

Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu 
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Maddenin ikinci fkrasnda; kararn hâkim tarafndan, korunan kişi bakmndan en uygun 
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hükümlerine göre velayet, kayym, nafaka ve kişisel ilişki kurulmas hususlarnda da karar 

verilebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; şiddet uygulayann, ayn zamanda ailenin geçimini sağlayan 

veya katkda bulunan kişi ise hâkimin, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya 

hükmedilmemiş olmas kaydyla, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak 

talep edilmese dahi tedbir nafakasna hükmedebileceği, tedbir nafakasnn tahsiline ilişkin 

hususlarn bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre yerine getirileceği ifade 

edilmiştir. 

Şiddet Tehdidinde veya Küçük Düşürmeyi İçeren Söz ve Davranşlarda Bulunmama  

Yönetmeliğin 18 inci maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann korunan kişiye 

karş tehdit, hakaret, aşağlama veya küçük düşürme ve benzeri söz ve davranşlarda 

bulunmamasna ilişkin olarak karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Uzaklaştrma ve Konutun Korunan Kişiye Tahsisi 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan şiddet 

uygulayann, korunan kişi ile birlikte oturduklar müşterek konuttan uzaklaştrlarak, konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; mülki amir ya da hâkimin, talep edilmesi hâlinde korunan 

kişiye, şiddet uygulayana ya da bu kişilerin yaknlarna ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk 

marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar verebileceği, teslim edilecek kişisel eşya ve 

belgelerin, tedbir kararnda gösterileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; bu tedbirin uygulanmasnn, şiddet uygulayann 

uzaklaştrldğ konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşlamaya 

devam etmesine engel teşkil etmeyeceği, hâkimin şiddet uygulayann, koruma karar süresince 

aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldrlmas yönünde 

talepte bulunmamasna ve bu tür yükümlülüklerinin devam ile uygun göreceği diğer tedbirlere 

de karar verebileceği, 
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Maddenin dördüncü fkrasnda; kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararnn kiralayana, 

kamu konutu tahsisinin kaldrlmamasna yönelik tedbir kararnn ise ilgili kamu kurumuna 

bildirileceği öngörülmüştür. 

Korunan Kişinin Bulunduğu Yere Yaklaşmama 

Yönetmeliğin 20 nci maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann korunan kişiye, 

konuta, okula, işyerine ve korunan kişinin bulunabileceği sair yerlere yaklaşmamasna ilişkin 

karar verilebileceği hüküm altna alnmştr. 

Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasnn Snrlandrlmas 

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; hâkim tarafndan daha önce verilmiş, çocukla kişisel 

ilişki kurma karar varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yaplmasna veya durumun 

özelliğine göre snrlandrlmasna ya da tümüyle kaldrlmasna ilişkin karar verilebileceği 

öngörülmüştür. 

Yaknlara, Tanklara ve Çocuklara Yaklaşmama 

Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; hâkim tarafndan gerekli görülmesi hâlinde, şiddet 

uygulayann, şiddete uğramamş olsa bile korunan kişinin, yaknlarna, şiddetin tanklarna ve 

kişisel ilişki kurulmasna ilişkin hâller sakl kalmak üzere çocuklarna yaklaşmamasna ilişkin 

karar verilebileceği ifade edilmiştir. 

Eşyalara Zarar Vermeme 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann, korunan kişinin 

şahsi eşyalarna ve ev eşyalarna zarar vermemesine yönelik karar verilebileceği öngörülmüştür. 

İletişim Araçlaryla Rahatsz Etmeme 

 Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet mağdurunun korunmas 

amacyla, şiddet uygulayann görsel, işitsel, yazl, internet ve benzeri iletişim araçlaryla ya da 

sair surette korunan kişiyi rahatsz etmemesine yönelik karar verilebileceği hüküm altna 

alnmştr.  
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Silah Teslimi 

Yönetmeliğin 25 inci maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet mağdurunun korunmas 

amacyla şiddet uygulayana ait silâhlarn kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar 

emanetine yönelik karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Kamu Görevi Nedeniyle Kullanlan Silahn Teslimi 

Yönetmeliğin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann, 

silah taşmas zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan 

silah kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; silah teslim alan kurum amirinin, karar süresinin sonuna 

veya tedbirin değiştirildiğine ya da kaldrldğna dair yeni bir karar verilmedikçe verilen tedbir 

kararn uygulamaya devam edeceği ve silah hiçbir şekilde iade etmeyeceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda ise; silahn teslim alnmas ve iadesi işlemlerinin kurum 

amiri, şiddet uygulayan ve bir tank arasnda imzalanan tutanak ile yerine getirileceği 

öngörülmüştür. 

Alkol veya Uyuşturucu ya da Uyarc Madde Kullanmama ve Bağmllk Halinde Muayene 

ve Tedavi 

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann, 

korunan kişilerin bulunduklar yerlerde alkol, uyuşturucu veya uyarc madde kullanmamasna ya 

da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunlarn bulunduklar yerlere 

yaklaşmamasna, bağmllğnn olmas hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin 

sağlanmasna yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; hakknda önleyici tedbir karar verilen kişinin, bir sağlk 

kuruluşunda muayene veya tedavi olmasnn sağlanmas ve sonuçlar ile tedbirin kişi üzerindeki 

etkilerinin takibinin ŞÖNİM tarafndan ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde 

yerine getirileceği, ŞÖNİM'in olayn özelliğine göre bu kararn yerine getirilmesi srasnda 

kolluktan yardm isteyebileceği, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda ise; hakknda tedbir karar verilen kişinin sağlk kuruluşunda 

tedaviyi reddetmesi halinde durumun tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet 

başsavclğna ve ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu tedbirin uygulanmasna ilişkin giderlerin, 44 üncü maddenin 

üçüncü fkrasndaki usul ve esaslara göre karşlanacağ öngörülmüştür. 

Bir Sağlk Kuruluşunda Muayene ve Tedavi 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan şiddet uygulayann, 

şiddet eğilimine yol açan davranşlarn önlemek amacyla, sağlk kuruluşuna muayene veya 

tedavisi için başvurmasnn ve tedavisinin sağlanmasna yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; şiddet uygulayann muayene ve tedavisinin sağlanmasna 

karar verilmesi halinde, illerde il halk sağlğ müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlğ merkezine 

başvurulmasnn zorunlu olduğu, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; şiddet uygulayann, illerde il halk sağlğ müdürlüğü varsa 

ruh sağlğ şubesi tarafndan, ilçelerde toplum sağlğ merkezi tarafndan kamuya ait sağlk 

kuruluşuna sevk edileceği. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediğinin ve yaplan işlemin 

sonucunun bu birimler tarafndan ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; hakknda tedbir karar verilen kişinin sağlk kuruluşunda 

tedaviyi reddetmesi halinde durumun tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet 

başsavclğna ve ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu tedbirin uygulanmasna ilişkin giderlerin, 44 üncü maddenin 

üçüncü fkrasndaki usul ve esaslara göre karşlanacağ öngörülmüştür. 

Kolluk Amiri Tarafndan Alnabilecek Tedbirler 

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda; mülkî amir tarafndan alnabilecek 

barnma yeri sağlanmasna ve geçici koruma altna alnmasna ilişkin tedbirlerin, gecikmesinde 

saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alnabileceği, kolluk amirinin, evrak en geç 

tedbirin alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayna sunacağ, mülkî amir 

tarafndan krk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacağ, 
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Silah Teslimi 

Yönetmeliğin 25 inci maddesinde; hâkim tarafndan, şiddet mağdurunun korunmas 

amacyla şiddet uygulayana ait silâhlarn kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar 

emanetine yönelik karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Kamu Görevi Nedeniyle Kullanlan Silahn Teslimi 

Yönetmeliğin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann, 

silah taşmas zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan 

silah kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; silah teslim alan kurum amirinin, karar süresinin sonuna 

veya tedbirin değiştirildiğine ya da kaldrldğna dair yeni bir karar verilmedikçe verilen tedbir 

kararn uygulamaya devam edeceği ve silah hiçbir şekilde iade etmeyeceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda ise; silahn teslim alnmas ve iadesi işlemlerinin kurum 

amiri, şiddet uygulayan ve bir tank arasnda imzalanan tutanak ile yerine getirileceği 

öngörülmüştür. 

Alkol veya Uyuşturucu ya da Uyarc Madde Kullanmama ve Bağmllk Halinde Muayene 

ve Tedavi 

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan, şiddet uygulayann, 

korunan kişilerin bulunduklar yerlerde alkol, uyuşturucu veya uyarc madde kullanmamasna ya 

da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunlarn bulunduklar yerlere 

yaklaşmamasna, bağmllğnn olmas hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin 

sağlanmasna yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; hakknda önleyici tedbir karar verilen kişinin, bir sağlk 

kuruluşunda muayene veya tedavi olmasnn sağlanmas ve sonuçlar ile tedbirin kişi üzerindeki 

etkilerinin takibinin ŞÖNİM tarafndan ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde 

yerine getirileceği, ŞÖNİM'in olayn özelliğine göre bu kararn yerine getirilmesi srasnda 

kolluktan yardm isteyebileceği, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda ise; hakknda tedbir karar verilen kişinin sağlk kuruluşunda 

tedaviyi reddetmesi halinde durumun tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet 

başsavclğna ve ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu tedbirin uygulanmasna ilişkin giderlerin, 44 üncü maddenin 

üçüncü fkrasndaki usul ve esaslara göre karşlanacağ öngörülmüştür. 

Bir Sağlk Kuruluşunda Muayene ve Tedavi 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fkrasnda; hâkim tarafndan şiddet uygulayann, 

şiddet eğilimine yol açan davranşlarn önlemek amacyla, sağlk kuruluşuna muayene veya 

tedavisi için başvurmasnn ve tedavisinin sağlanmasna yönelik karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; şiddet uygulayann muayene ve tedavisinin sağlanmasna 

karar verilmesi halinde, illerde il halk sağlğ müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlğ merkezine 

başvurulmasnn zorunlu olduğu, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; şiddet uygulayann, illerde il halk sağlğ müdürlüğü varsa 

ruh sağlğ şubesi tarafndan, ilçelerde toplum sağlğ merkezi tarafndan kamuya ait sağlk 

kuruluşuna sevk edileceği. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediğinin ve yaplan işlemin 

sonucunun bu birimler tarafndan ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; hakknda tedbir karar verilen kişinin sağlk kuruluşunda 

tedaviyi reddetmesi halinde durumun tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet 

başsavclğna ve ŞÖNİM’e bildirileceği, 

Maddenin son fkrasnda; bu tedbirin uygulanmasna ilişkin giderlerin, 44 üncü maddenin 

üçüncü fkrasndaki usul ve esaslara göre karşlanacağ öngörülmüştür. 

Kolluk Amiri Tarafndan Alnabilecek Tedbirler 

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda; mülkî amir tarafndan alnabilecek 

barnma yeri sağlanmasna ve geçici koruma altna alnmasna ilişkin tedbirlerin, gecikmesinde 

saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alnabileceği, kolluk amirinin, evrak en geç 

tedbirin alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayna sunacağ, mülkî amir 

tarafndan krk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacağ, 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Yönetmeliğin 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve 

hâkim tarafndan karar altna alnabilecek önleyici tedbirlerin, gecikmesinde saknca bulunan 

hâllerde ilgili kolluk amirince alnabileceği, kolluk amirinin evrak en geç tedbirin alndğ tarihi 

takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayna sunacağ, hâkim tarafndan yirmi dört saat içinde 

onaylanmayan tedbirlerin kendiliğinden kalkacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda ise; tatil günlerinin sürenin hesabna dâhil olduğu, sürenin 

bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, sürenin takip eden ilk iş günü sona ereceği 

düzenlenmiştir. 

D. Tedbir Kararlarnn Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul İşlemleri Tedbir 

Kararnn Verilmesi 

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgilinin talebi, 

müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcsnn başvurusu üzerine 

verileceği, tedbir kararlarnn en çabuk ve en kolay ulaşlabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden 

ya da kolluktan talep edilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ilk defasnda en çok alt ay için verilebileceği, 

ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşlmas hâlinde, resen, 

korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin 

veya şeklinin değiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; koruyucu tedbir karar verilebilmesi için, şiddetin 

uygulandğ hususunda delil veya belge aranmayacağ, önleyici tedbir kararnn, 

geciktirilmeksizin verileceği, kararn verilmesinin, Kanunun amacn gerçekleştirmeyi tehlikeye 

sokabilecek şekilde geciktirilemeyeceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; hâkim veya mülki amir tarafndan resen, korunan kişinin, 

müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tarafndan yaplan talep üzerine, şiddet veya şiddet 

uygulama tehlikesinin ortadan kalktğnn anlaşlmas halinde, karar veren merci tarafndan 

verilen tedbirlerin kaldrlmasna karar verilebileceği, tedbirlerin kaldrlmasna karar verilmesi 

halinde bu kararn korunan kişiye de tebliğ edileceği öngörülmüştür.  
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Tedbir Kararnn Tebliği 

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn, karar veren merci 

tarafndan korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edileceği, bu kararn, yerine 

getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir talebinin reddine ilişkin kararn, sadece korunan kişiye 

tebliğ edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fkras 

kapsamnda; kolluk amiri tarafndan gecikmesinde saknca bulunan hallerde alnan tedbirlerin 

belirtilen sürelerde yetkili merci tarafndan onaylanmamas halinde tedbir kararnn kalktğnn 

korunan kişiye tebliğ edileceği, ilgili kolluğa bildirileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi 

tarafndan alnan önleyici tedbirin, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edileceği ve bu 

husus hakknda ŞÖNİM’e ve mahkemeye bildirimde bulunulacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; şiddet uygulayana, tedbir kararna aykr davranmas halinde 

hakknda zorlama hapsine tabi tutulmasna karar verilebileceği ihtarnn kararda belirtileceği, 

ayrca tedbir kararnn tefhim ve tebliğ işlemlerinde de bu ihtarn yaplacağ ifade edilmiştir. 

Gizlilik 

Yönetmeliğin 32 inci maddesinin birinci fkrasnda; gerekli bulunmas hâlinde, tedbir 

karar ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik 

bilgilerinin veya kimliğini ortaya çkarabilecek bilgilerin ve adresleri ile korumann etkinliği 

bakmndan önem taşyan diğer bilgilerin, tüm resmi kaytlarda gizli tutulacağ, bu bilgileri 

hukuka aykr olarak başkasna veren, ifşa eden veya açklayan kişi hakknda 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemlerinin 

Cumhuriyet Başsavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas 

ve Usuller Hakknda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirileceği, 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Yönetmeliğin 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve 

hâkim tarafndan karar altna alnabilecek önleyici tedbirlerin, gecikmesinde saknca bulunan 

hâllerde ilgili kolluk amirince alnabileceği, kolluk amirinin evrak en geç tedbirin alndğ tarihi 

takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayna sunacağ, hâkim tarafndan yirmi dört saat içinde 

onaylanmayan tedbirlerin kendiliğinden kalkacağ, 

Maddenin üçüncü fkrasnda ise; tatil günlerinin sürenin hesabna dâhil olduğu, sürenin 

bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, sürenin takip eden ilk iş günü sona ereceği 

düzenlenmiştir. 

D. Tedbir Kararlarnn Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul İşlemleri Tedbir 

Kararnn Verilmesi 

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn ilgilinin talebi, 

müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcsnn başvurusu üzerine 

verileceği, tedbir kararlarnn en çabuk ve en kolay ulaşlabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden 

ya da kolluktan talep edilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ilk defasnda en çok alt ay için verilebileceği, 

ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşlmas hâlinde, resen, 

korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin 

veya şeklinin değiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; koruyucu tedbir karar verilebilmesi için, şiddetin 

uygulandğ hususunda delil veya belge aranmayacağ, önleyici tedbir kararnn, 

geciktirilmeksizin verileceği, kararn verilmesinin, Kanunun amacn gerçekleştirmeyi tehlikeye 

sokabilecek şekilde geciktirilemeyeceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; hâkim veya mülki amir tarafndan resen, korunan kişinin, 

müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tarafndan yaplan talep üzerine, şiddet veya şiddet 

uygulama tehlikesinin ortadan kalktğnn anlaşlmas halinde, karar veren merci tarafndan 

verilen tedbirlerin kaldrlmasna karar verilebileceği, tedbirlerin kaldrlmasna karar verilmesi 

halinde bu kararn korunan kişiye de tebliğ edileceği öngörülmüştür.  
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Tedbir Kararnn Tebliği 

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararnn, karar veren merci 

tarafndan korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edileceği, bu kararn, yerine 

getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir talebinin reddine ilişkin kararn, sadece korunan kişiye 

tebliğ edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fkras 

kapsamnda; kolluk amiri tarafndan gecikmesinde saknca bulunan hallerde alnan tedbirlerin 

belirtilen sürelerde yetkili merci tarafndan onaylanmamas halinde tedbir kararnn kalktğnn 

korunan kişiye tebliğ edileceği, ilgili kolluğa bildirileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; gecikmesinde saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi 

tarafndan alnan önleyici tedbirin, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edileceği ve bu 

husus hakknda ŞÖNİM’e ve mahkemeye bildirimde bulunulacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; şiddet uygulayana, tedbir kararna aykr davranmas halinde 

hakknda zorlama hapsine tabi tutulmasna karar verilebileceği ihtarnn kararda belirtileceği, 

ayrca tedbir kararnn tefhim ve tebliğ işlemlerinde de bu ihtarn yaplacağ ifade edilmiştir. 

Gizlilik 

Yönetmeliğin 32 inci maddesinin birinci fkrasnda; gerekli bulunmas hâlinde, tedbir 

karar ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik 

bilgilerinin veya kimliğini ortaya çkarabilecek bilgilerin ve adresleri ile korumann etkinliği 

bakmndan önem taşyan diğer bilgilerin, tüm resmi kaytlarda gizli tutulacağ, bu bilgileri 

hukuka aykr olarak başkasna veren, ifşa eden veya açklayan kişi hakknda 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemlerinin 

Cumhuriyet Başsavclklar ve Mahkemelerce Alnacak Tank Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas 

ve Usuller Hakknda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirileceği, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişiye yaplacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres 

bilgilerinin kullanlacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; bilgilerinin gizli tutulmasna karar verilen korunan 

kişinin, Milli Eğitim Bakanlğ, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal 

Yarg Ağ Bilişim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlk kurum ve kuruluşlar ve benzeri tüm 

kaytlardaki bilgilerinin gizli tutulacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; korunan kişi hakknda gizlilik karar verilmesi halinde, 

kararn ŞÖNİM müdürü araclğyla tedbir kararnn uygulanacağ yer nüfus müdürlüklerinde 

ilgilinin nüfus kaydna işleneceği, gizlilik şerhinde karar veren mercinin ad, kararn tarih ve 

saysnn bulunacağ, bu durumda korunan kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yaplmas 

srasnda adres beyannn istenilmeyeceği, gizlilik karar verilen kaytlarn sadece elektronik 

ortamda tutulacağ, 

Maddenin altnc fkrasnda; korunan kişinin nüfus kaydna işlenen gizlilik şerhinin, tedbir 

kararnn süresinin sona ermesini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri tabanndan silineceği, 

gizliliğe ilişkin tedbir kararnn değiştirilmesi veya kaldrlmas halinde ise nüfus müdürlüğü 

tarafndan karar gecikmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Mülki Amir Tarafndan Verilen Kararlara İtiraz 

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fkrasnda; 6284 Sayl Kanun hükümlerine 

göre mülki amir tarafndan verilen koruyucu tedbir kararna karş, tefhim veya tebliğ tarihinden 

itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebileceği, Aile 

Mahkemesinin bulunmamas halinde Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fkrasnda yer alan 

usule göre işlem yaplacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; hâkimin, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna veya uygun 

görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamna karar verebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; itiraz hakknda duruşma yaplmakszn karar verileceği, 

ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, kararn bir hafta 

içinde verileceği ve itiraz üzerine verilen kararn kesin olduğu düzenlenmiştir. 
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Hâkim Tarafndan Verilen Tedbir Kararlarna ve Zorlama Hapsi Kararna İtiraz 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde birinci fkrasnda; 6284 Sayl Kanun hükümlerine 

göre hâkim tarafndan verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararlar ile tedbir kararlarna 

aykrlk dolaysyla verilen zorlama hapsi kararlarna karş, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 

iki hafta içinde ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; itiraz üzerine dosyann, o yerde aile mahkemesinin birden 

fazla dairesinin bulunmas hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaral daire 

için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmas hâlinde asliye hukuk 

mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin ayn hâkim olmas 

hâlinde ise en yakn asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; tedbir kararlarna karş yaplan itiraz inceleyecek merciin, 

itiraz talebinin kabulüne veya reddine, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna, uygun görülecek 

başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamna karar verebileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; itiraz hakknda duruşma yaplmakszn karar verileceği, 

ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, 

Maddenin beşinci fkrasnda; asl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakknda verilen 

kararlara karş, esas davadan bağmsz olarak ikinci fkrada yer alan usule göre itiraz 

edilebileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; zorlama hapsi kararlarna karş yaplan itirazda da ikinci 

fkrada yer alan usule göre işlem yaplacağ, 

Maddenin son fkrasnda da; kararn bir hafta içinde verileceği, itiraz üzerine verilen 

kararn kesin olduğu öngörülmüştür. 

Tedbir Kararnn İlgili Makamlara İletilmesi ve Yerine Getirilmesi 

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararlarnn, kararn niteliğine 

göre Cumhuriyet başsavclğna, kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri vastalarla 

bildirileceği, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişiye yaplacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres 

bilgilerinin kullanlacağ, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; bilgilerinin gizli tutulmasna karar verilen korunan 

kişinin, Milli Eğitim Bakanlğ, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal 

Yarg Ağ Bilişim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlk kurum ve kuruluşlar ve benzeri tüm 

kaytlardaki bilgilerinin gizli tutulacağ, 

Maddenin beşinci fkrasnda; korunan kişi hakknda gizlilik karar verilmesi halinde, 

kararn ŞÖNİM müdürü araclğyla tedbir kararnn uygulanacağ yer nüfus müdürlüklerinde 

ilgilinin nüfus kaydna işleneceği, gizlilik şerhinde karar veren mercinin ad, kararn tarih ve 

saysnn bulunacağ, bu durumda korunan kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yaplmas 

srasnda adres beyannn istenilmeyeceği, gizlilik karar verilen kaytlarn sadece elektronik 

ortamda tutulacağ, 

Maddenin altnc fkrasnda; korunan kişinin nüfus kaydna işlenen gizlilik şerhinin, tedbir 

kararnn süresinin sona ermesini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri tabanndan silineceği, 

gizliliğe ilişkin tedbir kararnn değiştirilmesi veya kaldrlmas halinde ise nüfus müdürlüğü 

tarafndan karar gecikmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Mülki Amir Tarafndan Verilen Kararlara İtiraz 

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fkrasnda; 6284 Sayl Kanun hükümlerine 

göre mülki amir tarafndan verilen koruyucu tedbir kararna karş, tefhim veya tebliğ tarihinden 

itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebileceği, Aile 

Mahkemesinin bulunmamas halinde Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fkrasnda yer alan 

usule göre işlem yaplacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; hâkimin, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna veya uygun 

görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamna karar verebileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; itiraz hakknda duruşma yaplmakszn karar verileceği, 

ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, kararn bir hafta 

içinde verileceği ve itiraz üzerine verilen kararn kesin olduğu düzenlenmiştir. 
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Hâkim Tarafndan Verilen Tedbir Kararlarna ve Zorlama Hapsi Kararna İtiraz 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde birinci fkrasnda; 6284 Sayl Kanun hükümlerine 

göre hâkim tarafndan verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararlar ile tedbir kararlarna 

aykrlk dolaysyla verilen zorlama hapsi kararlarna karş, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 

iki hafta içinde ilgililer tarafndan aile mahkemesine itiraz edilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; itiraz üzerine dosyann, o yerde aile mahkemesinin birden 

fazla dairesinin bulunmas hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaral daire 

için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmas hâlinde asliye hukuk 

mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin ayn hâkim olmas 

hâlinde ise en yakn asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; tedbir kararlarna karş yaplan itiraz inceleyecek merciin, 

itiraz talebinin kabulüne veya reddine, verilen tedbir kararnn kaldrlmasna, uygun görülecek 

başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamna karar verebileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; itiraz hakknda duruşma yaplmakszn karar verileceği, 

ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, 

Maddenin beşinci fkrasnda; asl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakknda verilen 

kararlara karş, esas davadan bağmsz olarak ikinci fkrada yer alan usule göre itiraz 

edilebileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; zorlama hapsi kararlarna karş yaplan itirazda da ikinci 

fkrada yer alan usule göre işlem yaplacağ, 

Maddenin son fkrasnda da; kararn bir hafta içinde verileceği, itiraz üzerine verilen 

kararn kesin olduğu öngörülmüştür. 

Tedbir Kararnn İlgili Makamlara İletilmesi ve Yerine Getirilmesi 

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararlarnn, kararn niteliğine 

göre Cumhuriyet başsavclğna, kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri vastalarla 

bildirileceği, 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Kanun kapsamnda ilgili mercilere yaplan başvurular ile bu 

başvurularn kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yaplan merci tarafndan ŞÖNİM’e 

gecikmeksizin bildirileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; tedbir kararlarnn, kararn niteliğine göre kamu kurum ve 

kuruluşlar tarafndan ŞÖNİM ile işbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirileceği, koruyucu veya 

önleyici tedbir kararlarnn alnmas ve yerine getirilmesi aşamasnda şiddet mağduru ile şiddet 

uygulayan arasnda uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemeyeceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; korunan kişinin geçici koruma altna alnmasna, 

gecikmesinde saknca bulunan hallerde barnma yeri sağlanmasna ilişkin koruyucu tedbir 

kararlar ile şiddet uygulayan hakknda verilen önleyici tedbir kararlarnn yerine getirilmesinden, 

hakknda koruyucu veya önleyici tedbir karar verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da 

tedbirin uygulanacağ yerdeki kolluğun görevli ve yetkili olduğu, 

Maddenin beşinci fkrasnda; önleyici tedbir kararnn, Cumhuriyet başsavclğ tarafndan 

görevli ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderileceği ve kolluk marifeti ile uygulanmasnn 

izleneceği, Cumhuriyet başsavclğnca gerektiğinde tedbir kararnn başvuruda bulunanlar 

tarafndan kolluğa götürülmesine imkân tannacağ, önleyici tedbir kararlarnn yerine getirilip 

getirilmediğinin karar süresince kolluk tarafndan kontrol edileceği, bu kontrolün korunan 

kişinin; 

− Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi, 

− İkinci derece dâhil olmak üzere yaknlar ile iletişim kurulmas, 

− Komşularnn bilgisine başvurulmas, 

− Oturulan yerin muhtarndan bilgi alnmas, 

− Bulunduğu konutun çevresinde araştrma yaplmas, 

şeklinde yerine getirileceği, tedbir kararlarna aykrlğn tespit edilmesi halinde bu husus 

hakknda tutanak tutulacağ ve Cumhuriyet başsavclğna gönderileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; tedbir kararlarnn alnmas ve uygulanmas için yaplan iş ve 

işlemlerin aşamalar ve sonucu hakknda ilgili kurum tarafndan ayn gün en geç saat 16.00’ya 

kadar en seri vastalarla ŞÖNİM’e bildirileceği, 
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Maddenin yedinci fkrasnda; korunan kişinin, korunduğu yer dşnda başka bir yere 

gitmesi gerektiğinde gideceği yer hakknda kolluğa bilgi vereceği, bu durumda dahi hakknda 

verilen kararn uygulanmasna devam edileceği, korunan kişi tarafndan tedbir kararna 

uyulmamas halinde bu hususun kolluk amiri tarafndan bir tutanak ile tespit edileceği, 

Maddenin son fkrasnda; tedbir kararnn ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesinin, 

kararn uygulanmasna engel teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir. 

Kolluk Görevleri 

Yönetmeliğin 36 nc maddesinin birinci fkrasnda; kolluk görevlerinin, kolluğun merkez 

ve taşra teşkilâtnda Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş 

olan yeteri kadar görevli tarafndan yerine getirileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; bu görevlilerin, özellikle çocuk ve kadnn insan haklar ile 

kadn erkek eşitliği konusunda eğitim almş personel arasndan belirleneceği öngörülmüştür. 

Teknik Yöntemlerle Takip 

Yönetmeliğin 37 inci maddesinde; hâkimin tedbir kararlarnn uygulanmasnda teknik 

araç ve yöntemler kullanlmasna karar verebileceği, ancak, teknik araçlar kullanlmak suretiyle, 

kişilerin ses ve görüntü kaydnn alnamayacağ, kişiler dinlenemeyeceği ve izlenemeyeceği 

hüküm altna alnmştr. 

Tedbir Kararlarna Aykrlk 

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararlarnn ihlal edildiğinin 

kolluk tarafndan tespit edilmesi halinde tutulan tutanağn Cumhuriyet başsavclğna iletileceği, 

bu tutanağn Cumhuriyet başsavclğ tarafndan ivedilikle aile mahkemesine gönderileceği, 

tedbir kararlarnn ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme 

gerek kalmakszn re’sen zorlama hapsine ilişkin karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yarg 

alan içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararnn, bu mahkeme tarafndan verileceği,ancak 

tedbirin başka bir mahkemenin yarg alan içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden 

olmamak açsndan karar veren mahkemeden ayn tedbir hakknda daha önce zorlama hapsine 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Kanun kapsamnda ilgili mercilere yaplan başvurular ile bu 

başvurularn kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yaplan merci tarafndan ŞÖNİM’e 

gecikmeksizin bildirileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; tedbir kararlarnn, kararn niteliğine göre kamu kurum ve 

kuruluşlar tarafndan ŞÖNİM ile işbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirileceği, koruyucu veya 

önleyici tedbir kararlarnn alnmas ve yerine getirilmesi aşamasnda şiddet mağduru ile şiddet 

uygulayan arasnda uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemeyeceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; korunan kişinin geçici koruma altna alnmasna, 

gecikmesinde saknca bulunan hallerde barnma yeri sağlanmasna ilişkin koruyucu tedbir 

kararlar ile şiddet uygulayan hakknda verilen önleyici tedbir kararlarnn yerine getirilmesinden, 

hakknda koruyucu veya önleyici tedbir karar verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da 

tedbirin uygulanacağ yerdeki kolluğun görevli ve yetkili olduğu, 

Maddenin beşinci fkrasnda; önleyici tedbir kararnn, Cumhuriyet başsavclğ tarafndan 

görevli ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderileceği ve kolluk marifeti ile uygulanmasnn 

izleneceği, Cumhuriyet başsavclğnca gerektiğinde tedbir kararnn başvuruda bulunanlar 

tarafndan kolluğa götürülmesine imkân tannacağ, önleyici tedbir kararlarnn yerine getirilip 

getirilmediğinin karar süresince kolluk tarafndan kontrol edileceği, bu kontrolün korunan 

kişinin; 

− Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi, 

− İkinci derece dâhil olmak üzere yaknlar ile iletişim kurulmas, 

− Komşularnn bilgisine başvurulmas, 

− Oturulan yerin muhtarndan bilgi alnmas, 

− Bulunduğu konutun çevresinde araştrma yaplmas, 

şeklinde yerine getirileceği, tedbir kararlarna aykrlğn tespit edilmesi halinde bu husus 

hakknda tutanak tutulacağ ve Cumhuriyet başsavclğna gönderileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; tedbir kararlarnn alnmas ve uygulanmas için yaplan iş ve 

işlemlerin aşamalar ve sonucu hakknda ilgili kurum tarafndan ayn gün en geç saat 16.00’ya 

kadar en seri vastalarla ŞÖNİM’e bildirileceği, 
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Maddenin yedinci fkrasnda; korunan kişinin, korunduğu yer dşnda başka bir yere 

gitmesi gerektiğinde gideceği yer hakknda kolluğa bilgi vereceği, bu durumda dahi hakknda 

verilen kararn uygulanmasna devam edileceği, korunan kişi tarafndan tedbir kararna 

uyulmamas halinde bu hususun kolluk amiri tarafndan bir tutanak ile tespit edileceği, 

Maddenin son fkrasnda; tedbir kararnn ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesinin, 

kararn uygulanmasna engel teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir. 

Kolluk Görevleri 

Yönetmeliğin 36 nc maddesinin birinci fkrasnda; kolluk görevlerinin, kolluğun merkez 

ve taşra teşkilâtnda Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş 

olan yeteri kadar görevli tarafndan yerine getirileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; bu görevlilerin, özellikle çocuk ve kadnn insan haklar ile 

kadn erkek eşitliği konusunda eğitim almş personel arasndan belirleneceği öngörülmüştür. 

Teknik Yöntemlerle Takip 

Yönetmeliğin 37 inci maddesinde; hâkimin tedbir kararlarnn uygulanmasnda teknik 

araç ve yöntemler kullanlmasna karar verebileceği, ancak, teknik araçlar kullanlmak suretiyle, 

kişilerin ses ve görüntü kaydnn alnamayacağ, kişiler dinlenemeyeceği ve izlenemeyeceği 

hüküm altna alnmştr. 

Tedbir Kararlarna Aykrlk 

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fkrasnda; tedbir kararlarnn ihlal edildiğinin 

kolluk tarafndan tespit edilmesi halinde tutulan tutanağn Cumhuriyet başsavclğna iletileceği, 

bu tutanağn Cumhuriyet başsavclğ tarafndan ivedilikle aile mahkemesine gönderileceği, 

tedbir kararlarnn ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme 

gerek kalmakszn re’sen zorlama hapsine ilişkin karar verilebileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; tedbir kararnn ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yarg 

alan içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararnn, bu mahkeme tarafndan verileceği,ancak 

tedbirin başka bir mahkemenin yarg alan içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden 

olmamak açsndan karar veren mahkemeden ayn tedbir hakknda daha önce zorlama hapsine 



‒ 132 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)

132 
 

karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenileceği, verilen bilgiye göre ihlal durumunun  

değerlendirilerek karar verileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, 

tedbir kararna aykr davranmas halinde hakknda zorlama hapsi uygulanacağna dair ihtarn da 

yer aldğ tedbir kararnn tefhim veya tebliğ edilmiş olmas gerektiği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; zorlama hapsine ilişkin kararlarn, duruşma yaplmakszn 

verileceği, ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, 

Maddenin beşinci fkrasnda; Kanun hükümlerine göre hakknda tedbir kararlarna aykr 

hareket eden şiddet uygulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 

aykrlğn ağrlğna göre hâkim tarafndan üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi 

tutulmasna karar verileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; tedbir kararnn gereklerine aykrlğn her tekrarnda, ihlal 

edilen tedbirin niteliğine ve aykrlğn ağrlğna göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz 

güne kadar olacağ,ancak zorlama hapsinin toplam süresinin alt ay geçemeyeceği, 

Maddenin son fkrasnda ise; zorlama hapsi kararlarnn tekerrüre esas olmayacağ, 

koşullu salverilme hükümlerinin uygulanmayacağ ve adli sicil kaytlarna işlenmeyeceği 

öngörülmüştür. 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulmas 

Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde; Bakanlğn, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru 

hakknda verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakknda verilecek önleyici 

tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasna yönelik güçlendirici ve destekleyici danşmanlk, 

rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin 

görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam edildiği, çalşmalarn yedi gün yirmidört saat 

esasna göre yürütüldüğü ŞÖNİM’i kuracağ belirtilmiştir. 

Kurumlararas Koordinasyon 

Yönetmeliğin 40 nc maddesinin birinci fkrasnda; Kanun hükümlerinin yerine 

getirilmesinde kurumlararas ve sivil toplum kuruluşlar ile koordinasyonun Bakanlk tarafndan 
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gerçekleştirileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve yardmda 

bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlü olduğu, gerçek ve 

tüzel kişilerin, Kanun kapsamnda Bakanlk çalşmalarn desteklemek ve ortak çalşmalar 

yapmak üzere teşvik edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kadnlarn çalşma yaşamna katlm, özellikle kadn ve 

çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda, 

Bakanlk tarafndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn da 

görüşleri alnarak bilgilendirme materyalleri hazrlanacağ veya hazrlatlacağ materyallerin, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayn yapan özel televizyon 

kuruluşlar ve radyolar tarafndan ayda en az doksan dakika yaynlanacağ, bu yaynlarn, asgari 

otuz dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplacağ 

ve yaynlarn kopyalarnn her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim 

edileceği,bu saatler dşnda yaplan yaynlarn, aylk doksan dakikalk süreye dâhil edilmeyeceği, 

Bu sürelerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan denetleneceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi srasnda 

kamu kurum ve kuruluşlarnn personelinin Bakanlk görevlilerine yardmc olacaklar 

düzenlenmiştir. 

Eğitim  

Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda; Kanunun etkin bir biçimde 

uygulanmas amacyla tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlar, personel ve üyelerinin Bakanlğn hazrlayp koordine edeceği, kadnn insan haklar 

ile kadn erkek eşitliği konusunda eğitim programlarna katlmasn sağlayacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; ilköğretim ve ortaöğretim müfredatna, kadnn insan haklar 

ve kadn erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacağ, müfredata eklenen 

derslerin içeriğinin Milli Eğitim Bakanlğ’nn ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafndan birlikte 

hazrlanacağ, 
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gerçekleştirileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve yardmda 

bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlü olduğu, gerçek ve 

tüzel kişilerin, Kanun kapsamnda Bakanlk çalşmalarn desteklemek ve ortak çalşmalar 

yapmak üzere teşvik edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kadnlarn çalşma yaşamna katlm, özellikle kadn ve 

çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda, 

Bakanlk tarafndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn da 

görüşleri alnarak bilgilendirme materyalleri hazrlanacağ veya hazrlatlacağ materyallerin, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayn yapan özel televizyon 

kuruluşlar ve radyolar tarafndan ayda en az doksan dakika yaynlanacağ, bu yaynlarn, asgari 

otuz dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplacağ 

ve yaynlarn kopyalarnn her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim 

edileceği,bu saatler dşnda yaplan yaynlarn, aylk doksan dakikalk süreye dâhil edilmeyeceği, 

Bu sürelerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan denetleneceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi srasnda 

kamu kurum ve kuruluşlarnn personelinin Bakanlk görevlilerine yardmc olacaklar 

düzenlenmiştir. 

Eğitim  

Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda; Kanunun etkin bir biçimde 

uygulanmas amacyla tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlar, personel ve üyelerinin Bakanlğn hazrlayp koordine edeceği, kadnn insan haklar 

ile kadn erkek eşitliği konusunda eğitim programlarna katlmasn sağlayacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; ilköğretim ve ortaöğretim müfredatna, kadnn insan haklar 

ve kadn erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacağ, müfredata eklenen 

derslerin içeriğinin Milli Eğitim Bakanlğ’nn ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafndan birlikte 

hazrlanacağ, 
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karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenileceği, verilen bilgiye göre ihlal durumunun  

değerlendirilerek karar verileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, 

tedbir kararna aykr davranmas halinde hakknda zorlama hapsi uygulanacağna dair ihtarn da 

yer aldğ tedbir kararnn tefhim veya tebliğ edilmiş olmas gerektiği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; zorlama hapsine ilişkin kararlarn, duruşma yaplmakszn 

verileceği, ancak, hâkim tarafndan gerekli görülmesi halinde ilgililerin dinlenebileceği, 

Maddenin beşinci fkrasnda; Kanun hükümlerine göre hakknda tedbir kararlarna aykr 

hareket eden şiddet uygulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 

aykrlğn ağrlğna göre hâkim tarafndan üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi 

tutulmasna karar verileceği, 

Maddenin altnc fkrasnda; tedbir kararnn gereklerine aykrlğn her tekrarnda, ihlal 

edilen tedbirin niteliğine ve aykrlğn ağrlğna göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz 

güne kadar olacağ,ancak zorlama hapsinin toplam süresinin alt ay geçemeyeceği, 

Maddenin son fkrasnda ise; zorlama hapsi kararlarnn tekerrüre esas olmayacağ, 

koşullu salverilme hükümlerinin uygulanmayacağ ve adli sicil kaytlarna işlenmeyeceği 

öngörülmüştür. 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulmas 

Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde; Bakanlğn, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru 

hakknda verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakknda verilecek önleyici 

tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasna yönelik güçlendirici ve destekleyici danşmanlk, 

rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin 

görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam edildiği, çalşmalarn yedi gün yirmidört saat 

esasna göre yürütüldüğü ŞÖNİM’i kuracağ belirtilmiştir. 

Kurumlararas Koordinasyon 

Yönetmeliğin 40 nc maddesinin birinci fkrasnda; Kanun hükümlerinin yerine 

getirilmesinde kurumlararas ve sivil toplum kuruluşlar ile koordinasyonun Bakanlk tarafndan 
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gerçekleştirileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

kanunun uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve yardmda 

bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlü olduğu, gerçek ve 

tüzel kişilerin, Kanun kapsamnda Bakanlk çalşmalarn desteklemek ve ortak çalşmalar 

yapmak üzere teşvik edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; kadnlarn çalşma yaşamna katlm, özellikle kadn ve 

çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda, 

Bakanlk tarafndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn da 

görüşleri alnarak bilgilendirme materyalleri hazrlanacağ veya hazrlatlacağ materyallerin, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayn yapan özel televizyon 

kuruluşlar ve radyolar tarafndan ayda en az doksan dakika yaynlanacağ, bu yaynlarn, asgari 

otuz dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplacağ 

ve yaynlarn kopyalarnn her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim 

edileceği,bu saatler dşnda yaplan yaynlarn, aylk doksan dakikalk süreye dâhil edilmeyeceği, 

Bu sürelerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan denetleneceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi srasnda 

kamu kurum ve kuruluşlarnn personelinin Bakanlk görevlilerine yardmc olacaklar 

düzenlenmiştir. 

Eğitim  

Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fkrasnda; Kanunun etkin bir biçimde 

uygulanmas amacyla tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlar, personel ve üyelerinin Bakanlğn hazrlayp koordine edeceği, kadnn insan haklar 

ile kadn erkek eşitliği konusunda eğitim programlarna katlmasn sağlayacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; ilköğretim ve ortaöğretim müfredatna, kadnn insan haklar 

ve kadn erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacağ, müfredata eklenen 

derslerin içeriğinin Milli Eğitim Bakanlğ’nn ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafndan birlikte 

hazrlanacağ, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencilerinin, 

Bakanlğn görev alanna giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut 

projelerin içerisinde yer alma konularnda teşvik edileceği,  bu öğrencilere mezun olduklar 

tarihte Bakanlk ile Milli Eğitim Bakanlğ ya da Yükseköğretim Kurumu tarafndan hazrlanan 

bir sertifika verileceği belirtilmiştir. 

E. Mali Hükümler ve Diğer Hükümler 

Geçici Maddi Yardmlarda Rücu 

Yönetmeliğin 42 inci maddesinin birinci fkrasnda; geçici maddi yardmlar için yaplan 

ödemelerin tahsili için, ödeme tutarnn, ödemenin yaplacağ yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenmesi hususunun şiddet uygulayana tebliğ edileceği, ödemenin süresinde 

yaplmamas halinde bu tutarn, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil 

Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafndan takip ve tahsil edileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun ilgili 

müdürlüğe yaplan ihbar üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafndan kararlarn uygulanmas 

izlenirken tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin tutanak tutulacağ ve sosyal inceleme raporu 

düzenleneceği, bu durumda yaplan ödemelerin kendisine ödeme yaplan kişiden 6183 sayl 

Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun 

tespiti halinde, şiddet uygulayandan tahsil edilmiş olan tutarn kendisine iade edileceği 

belirtilmiştir. 

Nafaka 

Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fkrasnda; Kanun hükümlerine göre nafakaya 

karar verilmesi hâlinde, kararn bir örneğinin, resen nafaka alacaklsnn veya borçlusunun 

yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; gizlilik kararnn bulunmas halinde icra müdürlükleri 

tarafndan yaplacak işlemlerde korunan kişinin bilgilerinin gizli tutulacağ, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; nafaka ödemekle yükümlü klnan kişinin Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile bağlants olmas durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmakszn nafaka, 

ilgilinin aylk, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafndan tahsil edileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; icra müdürlüklerinin nafakann tahsili işlemlerine ilişkin 

posta giderlerinin Cumhuriyet başsavclğnn suçüstü ödeneğinden karşlanacağ,ayrca harç ve 

benzeri hiçbir ad altnda masraf alnmayacağ öngörülmüştür. 

Sağlk Giderleri 

Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişinin sağlk giderlerinin, 

genel sağlk sigortas kapsamnda karşlanacağ, ancak Kanun hükümlerine göre hakknda 

koruyucu tedbir karar verilen kişilerden genel sağlk sigortals olmayan ve genel sağlk 

sigortalsnn bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamna da girmeyen veya genel sağlk sigortas 

prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlk sigortasndan yararlanamayan ya da diğer mevzuat 

hükümleri gereğince tedavi yardmndan yararlanma hakk bulunmayanlarn, bu hâllerin devam 

süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas 

Kanununun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda, 

gelir testine tabî tutulmakszn genel sağlk sigortals saylacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi karar 

varsa, sağlk hizmetlerinden yararlanrken, başvurusunun gizli tutulmas, sra beklememesi, 

öncelikli ve en ksa zamanda işlemlerinin tamamlanmasnn esas olduğu, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; Kanun hükümlerine göre hakknda önleyici tedbir karar 

verilen kişinin ayn zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar 

verilmesi hâlinde, genel sağlk sigortas kapsamnda karşlanmayan rehabilitasyon hizmetlerine 

yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamnda verilmesi gereken diğer sağlk 

hizmetlerinin giderlerinin Bakanlk bütçesinin ilgili tertiplerinden karşlanacağ belirtilmiştir. 

Harç, Masraf ve Vergiden Muafiyet 

Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fkrasnda; Kanun kapsamndaki başvurular ile 

verilen kararlarn icra ve infaz için yaplan işlemlerden yarglama giderleri, harç, posta gideri ve 

benzeri hiçbir ad altnda masraf alnmayacağ, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencilerinin, 

Bakanlğn görev alanna giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut 

projelerin içerisinde yer alma konularnda teşvik edileceği,  bu öğrencilere mezun olduklar 

tarihte Bakanlk ile Milli Eğitim Bakanlğ ya da Yükseköğretim Kurumu tarafndan hazrlanan 

bir sertifika verileceği belirtilmiştir. 

E. Mali Hükümler ve Diğer Hükümler 

Geçici Maddi Yardmlarda Rücu 

Yönetmeliğin 42 inci maddesinin birinci fkrasnda; geçici maddi yardmlar için yaplan 

ödemelerin tahsili için, ödeme tutarnn, ödemenin yaplacağ yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenmesi hususunun şiddet uygulayana tebliğ edileceği, ödemenin süresinde 

yaplmamas halinde bu tutarn, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil 

Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafndan takip ve tahsil edileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun ilgili 

müdürlüğe yaplan ihbar üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafndan kararlarn uygulanmas 

izlenirken tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin tutanak tutulacağ ve sosyal inceleme raporu 

düzenleneceği, bu durumda yaplan ödemelerin kendisine ödeme yaplan kişiden 6183 sayl 

Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun 

tespiti halinde, şiddet uygulayandan tahsil edilmiş olan tutarn kendisine iade edileceği 

belirtilmiştir. 

Nafaka 

Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fkrasnda; Kanun hükümlerine göre nafakaya 

karar verilmesi hâlinde, kararn bir örneğinin, resen nafaka alacaklsnn veya borçlusunun 

yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderileceği, 

Maddenin ikinci fkrasnda; gizlilik kararnn bulunmas halinde icra müdürlükleri 

tarafndan yaplacak işlemlerde korunan kişinin bilgilerinin gizli tutulacağ, 
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Maddenin üçüncü fkrasnda; nafaka ödemekle yükümlü klnan kişinin Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile bağlants olmas durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmakszn nafaka, 

ilgilinin aylk, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafndan tahsil edileceği, 

Maddenin dördüncü fkrasnda; icra müdürlüklerinin nafakann tahsili işlemlerine ilişkin 

posta giderlerinin Cumhuriyet başsavclğnn suçüstü ödeneğinden karşlanacağ,ayrca harç ve 

benzeri hiçbir ad altnda masraf alnmayacağ öngörülmüştür. 

Sağlk Giderleri 

Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fkrasnda; korunan kişinin sağlk giderlerinin, 

genel sağlk sigortas kapsamnda karşlanacağ, ancak Kanun hükümlerine göre hakknda 

koruyucu tedbir karar verilen kişilerden genel sağlk sigortals olmayan ve genel sağlk 

sigortalsnn bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamna da girmeyen veya genel sağlk sigortas 

prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlk sigortasndan yararlanamayan ya da diğer mevzuat 

hükümleri gereğince tedavi yardmndan yararlanma hakk bulunmayanlarn, bu hâllerin devam 

süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas 

Kanununun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda, 

gelir testine tabî tutulmakszn genel sağlk sigortals saylacağ, 

Maddenin ikinci fkrasnda; korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi karar 

varsa, sağlk hizmetlerinden yararlanrken, başvurusunun gizli tutulmas, sra beklememesi, 

öncelikli ve en ksa zamanda işlemlerinin tamamlanmasnn esas olduğu, 

Maddenin üçüncü fkrasnda; Kanun hükümlerine göre hakknda önleyici tedbir karar 

verilen kişinin ayn zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar 

verilmesi hâlinde, genel sağlk sigortas kapsamnda karşlanmayan rehabilitasyon hizmetlerine 

yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamnda verilmesi gereken diğer sağlk 

hizmetlerinin giderlerinin Bakanlk bütçesinin ilgili tertiplerinden karşlanacağ belirtilmiştir. 

Harç, Masraf ve Vergiden Muafiyet 

Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fkrasnda; Kanun kapsamndaki başvurular ile 

verilen kararlarn icra ve infaz için yaplan işlemlerden yarglama giderleri, harç, posta gideri ve 

benzeri hiçbir ad altnda masraf alnmayacağ, 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Kanunun 17 nci maddesi uyarnca yaplan ödemelerin, gelir 

vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlarn ise damga 

vergisinden müstesna olduğu düzenlenmiştir. 

Davalara Katlma 

Yönetmeliğin 46 nc maddesinde; Bakanlğn, gerekli görmesi hâlinde kadn, çocuk ve 

aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolaysyla açlan ve 

herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargya 

müdahil olarak katlabileceği hüküm altna alnmştr. 

Yürürlük 

Yönetmeliğin 47 nci maddesinde; Yönetmeliğin yaym tarihinde yürürlüğe gireceği 

öngörülmüştür. 

Yürütme 

Yönetmeliğin 48 inci maddesinde; bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakan’nn yürüteceği hüküm altna alnmştr. 

2.1.1.6. 2006/17 Sayl Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler Konulu Başbakanlk Genelgesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, töre ve namus cinayetleri ile kadnlara ve çocuklara 

yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

28/6/2005 tarihli ve 853 sayl kararyla oluşturulan Araştrma Komisyonu, kadn ve çocuklara 

yönelik şiddetin sebepleri ile alnabilecek önlemleri belirleyen kapsaml bir rapor hazrlamştr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen raporu takiben 2006/17 sayl Çocuk 

ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus  Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 

Alnacak Tedbirler Konulu Başbakanlk Genelgesi 04/07/2006 tarihli ve 26218 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Genelgede, alnacak önlemlere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar 

belirtilerek, önerilerle ilgili olarak başlatlacak çalşmalarda koordinasyon görevi çocuğa yönelik 

şiddet konusunda (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, 137 
 

kadna yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda ise Kadnn Statüsü Genel 

Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

 Sorumlu kuruluşlarn ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmesi gereken 

kurumlarn ayr ayr belirtildiği önlemlere ilişkin çalşmalarn, koordinatör olarak belirlenen 

Genel Müdürlüklerle işbirliği içerisinde derhal başlatlacağ ve sorumlu kurumlar tarafndan 

görev alanna giren konularda hazrlanacak ayrntl faaliyet raporlarnn üçer aylk dönemlerle 

ilgili koordinatör kuruma gönderileceği belirtilmiştir. 

 Genelge dört temel bölümden oluşmaktadr. Bu bölümlerin altnda "Öneriler", " Sorumlu 

Kurum" ve "İşbirliği Yaplacak Kurum/Kuruluşlar" ayr ayr gösterilmiş olup, bölümler ve alt 

başlklar aşağda sralandğ şekildedir: 

− Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar  

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Kurumsal hizmetler 

− Eğitim 

− Sağlk 

− Hukuk 

− Kadna Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Hizmet Kurumlar 

− Eğitim 

− Sağlk 

− Hukuk 

− Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Kurumsal hizmetler 
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Maddenin ikinci fkrasnda; Kanunun 17 nci maddesi uyarnca yaplan ödemelerin, gelir 

vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlarn ise damga 

vergisinden müstesna olduğu düzenlenmiştir. 

Davalara Katlma 

Yönetmeliğin 46 nc maddesinde; Bakanlğn, gerekli görmesi hâlinde kadn, çocuk ve 

aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolaysyla açlan ve 

herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargya 

müdahil olarak katlabileceği hüküm altna alnmştr. 

Yürürlük 

Yönetmeliğin 47 nci maddesinde; Yönetmeliğin yaym tarihinde yürürlüğe gireceği 

öngörülmüştür. 

Yürütme 

Yönetmeliğin 48 inci maddesinde; bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakan’nn yürüteceği hüküm altna alnmştr. 

2.1.1.6. 2006/17 Sayl Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler Konulu Başbakanlk Genelgesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, töre ve namus cinayetleri ile kadnlara ve çocuklara 

yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 

28/6/2005 tarihli ve 853 sayl kararyla oluşturulan Araştrma Komisyonu, kadn ve çocuklara 

yönelik şiddetin sebepleri ile alnabilecek önlemleri belirleyen kapsaml bir rapor hazrlamştr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen raporu takiben 2006/17 sayl Çocuk 

ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus  Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 

Alnacak Tedbirler Konulu Başbakanlk Genelgesi 04/07/2006 tarihli ve 26218 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Genelgede, alnacak önlemlere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar 

belirtilerek, önerilerle ilgili olarak başlatlacak çalşmalarda koordinasyon görevi çocuğa yönelik 

şiddet konusunda (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, 137 
 

kadna yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda ise Kadnn Statüsü Genel 

Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

 Sorumlu kuruluşlarn ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmesi gereken 

kurumlarn ayr ayr belirtildiği önlemlere ilişkin çalşmalarn, koordinatör olarak belirlenen 

Genel Müdürlüklerle işbirliği içerisinde derhal başlatlacağ ve sorumlu kurumlar tarafndan 

görev alanna giren konularda hazrlanacak ayrntl faaliyet raporlarnn üçer aylk dönemlerle 

ilgili koordinatör kuruma gönderileceği belirtilmiştir. 

 Genelge dört temel bölümden oluşmaktadr. Bu bölümlerin altnda "Öneriler", " Sorumlu 

Kurum" ve "İşbirliği Yaplacak Kurum/Kuruluşlar" ayr ayr gösterilmiş olup, bölümler ve alt 

başlklar aşağda sralandğ şekildedir: 

− Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar  

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Kurumsal hizmetler 

− Eğitim 

− Sağlk 

− Hukuk 

− Kadna Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Hizmet Kurumlar 

− Eğitim 

− Sağlk 

− Hukuk 

− Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

− Koruyucu ve önleyici tedbirler 

− Kurumsal hizmetler 
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− Eğitim 

− Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

olarak sralanmaktadr. 

Genelgenin içeriğinde konunun önemi; 

"Kadn ve çocuklara yönelik şiddet insanlğn gündemindeki yerini korumaktadr. Bu tür 

şiddetin en acmasz biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak tanmlanan kadna yönelik 

öldürme olaylardr. Kadn ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devam ediyor olmas yeni 

ve acil önlemlerin alnmasn gerekli klmaktadr. Ekonomik kalknma ve gelişme ile birlikte 

eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunlarn çözümü 

için kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarmza büyük 

görev ve sorumluluklar düşmektedir." 

 ifadeleri ile vurgulanmş olup, Genelge kapsam aşağda belirtildiği şekildedir: 

1. Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar  

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sağlk görevlileri, yarg mensuplar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlar, psikologlar, 

çocuk gelişimi uzmanlar, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarnn hizmet içi eğitim 

programlarnda çocuklara karş şiddete yaklaşm konusu yer almal, 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadn memurun görevlendirilmesi ve bu 

memurlarn kadna ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almş olmas sağlanmal, 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocuğa yönelik şiddet olgularnn doğru tanmlanarak 

değerlendirmesini sağlayacak eğitim çalşmalar yaplmal, 

4. Diyanet İşleri Başkanlğ, çocuğa yönelik şiddet konusunda; toplumu bilinçlendirmek 

üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli etkinlikler 

düzenlemeli, 
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− Eğitim 

− Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

olarak sralanmaktadr. 

Genelgenin içeriğinde konunun önemi; 

"Kadn ve çocuklara yönelik şiddet insanlğn gündemindeki yerini korumaktadr. Bu tür 

şiddetin en acmasz biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak tanmlanan kadna yönelik 

öldürme olaylardr. Kadn ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devam ediyor olmas yeni 

ve acil önlemlerin alnmasn gerekli klmaktadr. Ekonomik kalknma ve gelişme ile birlikte 

eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunlarn çözümü 

için kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarmza büyük 

görev ve sorumluluklar düşmektedir." 

 ifadeleri ile vurgulanmş olup, Genelge kapsam aşağda belirtildiği şekildedir: 

1. Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar  

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sağlk görevlileri, yarg mensuplar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlar, psikologlar, 

çocuk gelişimi uzmanlar, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarnn hizmet içi eğitim 

programlarnda çocuklara karş şiddete yaklaşm konusu yer almal, 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadn memurun görevlendirilmesi ve bu 

memurlarn kadna ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almş olmas sağlanmal, 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocuğa yönelik şiddet olgularnn doğru tanmlanarak 

değerlendirmesini sağlayacak eğitim çalşmalar yaplmal, 

4. Diyanet İşleri Başkanlğ, çocuğa yönelik şiddet konusunda; toplumu bilinçlendirmek 

üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli etkinlikler 

düzenlemeli, 
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5. Mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce, çocuğa yönelik şiddetle ilgili broşürler ve 

diğer tantc materyaller hazrlanarak, halka açk alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağtm 

sağlanmal, 

6. Kent yaplanmasnda sadece okul çocuklarnn değil, değişik yaş gruplarndaki gençlerin 

de çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler kurulmal, var olanlar aktif hale getirilmeli, 

olarak sralanmştr. 

b. Kurumsal hizmetler 

1. Devlet, çocuklara yönelik her türlü şiddet eylemini ortadan kaldracak önlemlerin bir 

devlet politikas olarak uygulanmasn sağlamal, bu alana yönelik bir bütçe oluşturulmal, söz 

konusu bütçenin etki ve sonuçlan görünür klnmal, 

2. Çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için sorunun temeline inilerek, ekonomik, yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik olarak eş zamanl, paralel düzenlemeler yaplmal, 

3. Çocuğa yönelik şiddete karş alnacak önlemler ulusal plan çerçevesinde ve kapsaml 

olarak belirlenmeli, söz konusu plan hazrlanrken, toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip olmas 

sağlanmal, 

4. Toplumsal cinsiyete duyarl politikalarn ana plan ve programlara entegrasyonu, sektörler 

ve disiplinler aras işbirliğinin sağlanmas, programlarn ve sonuçlarn izlenme ve 

değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalarn oluşturulmas, mevcut mekanizmalarn işler hale 

gelmesi sağlanmal, 

5. Ülke çapnda ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlar kapsayacak "2006-2010 Çocuğa Yönelik 

Şiddetin Önlenmesi Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip edilmeli, 

6. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadn ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 

Çağr Merkezi"nin daha işlevsel klnmas ve bunun için gerekli tedbirlerin alnmas sağlanmal, 

7. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" oluşturulmal, bu 

hatlarda şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

8. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramş (fiziksel, ruhsal, cinsel) çocuklara yönelik 

hizmetlerin sunulabileceği kurumlar ve acil yardm hatlar henüz tam olarak 

kurumsallaştrlamamş olmas nedeniyle bu alanlarda kurumsallaşma ivedilikle sağlanmal, 

9. Çocuğa yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri taban bulunmamakta olup, eldeki veriler 

de çok yetersiz olduğundan bu konularla ilgili Bakanlklarn veri toplamas ve toplumun 
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− Eğitim 

− Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

olarak sralanmaktadr. 

Genelgenin içeriğinde konunun önemi; 

"Kadn ve çocuklara yönelik şiddet insanlğn gündemindeki yerini korumaktadr. Bu tür 

şiddetin en acmasz biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak tanmlanan kadna yönelik 

öldürme olaylardr. Kadn ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devam ediyor olmas yeni 

ve acil önlemlerin alnmasn gerekli klmaktadr. Ekonomik kalknma ve gelişme ile birlikte 

eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunlarn çözümü 

için kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarmza büyük 

görev ve sorumluluklar düşmektedir." 

 ifadeleri ile vurgulanmş olup, Genelge kapsam aşağda belirtildiği şekildedir: 

1. Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar  

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sağlk görevlileri, yarg mensuplar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlar, psikologlar, 

çocuk gelişimi uzmanlar, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarnn hizmet içi eğitim 

programlarnda çocuklara karş şiddete yaklaşm konusu yer almal, 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadn memurun görevlendirilmesi ve bu 

memurlarn kadna ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almş olmas sağlanmal, 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocuğa yönelik şiddet olgularnn doğru tanmlanarak 

değerlendirmesini sağlayacak eğitim çalşmalar yaplmal, 

4. Diyanet İşleri Başkanlğ, çocuğa yönelik şiddet konusunda; toplumu bilinçlendirmek 

üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli etkinlikler 

düzenlemeli, 
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5. Mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce, çocuğa yönelik şiddetle ilgili broşürler ve 

diğer tantc materyaller hazrlanarak, halka açk alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağtm 

sağlanmal, 

6. Kent yaplanmasnda sadece okul çocuklarnn değil, değişik yaş gruplarndaki gençlerin 

de çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler kurulmal, var olanlar aktif hale getirilmeli, 

olarak sralanmştr. 

b. Kurumsal hizmetler 

1. Devlet, çocuklara yönelik her türlü şiddet eylemini ortadan kaldracak önlemlerin bir 

devlet politikas olarak uygulanmasn sağlamal, bu alana yönelik bir bütçe oluşturulmal, söz 

konusu bütçenin etki ve sonuçlan görünür klnmal, 

2. Çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için sorunun temeline inilerek, ekonomik, yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik olarak eş zamanl, paralel düzenlemeler yaplmal, 

3. Çocuğa yönelik şiddete karş alnacak önlemler ulusal plan çerçevesinde ve kapsaml 

olarak belirlenmeli, söz konusu plan hazrlanrken, toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip olmas 

sağlanmal, 

4. Toplumsal cinsiyete duyarl politikalarn ana plan ve programlara entegrasyonu, sektörler 

ve disiplinler aras işbirliğinin sağlanmas, programlarn ve sonuçlarn izlenme ve 

değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalarn oluşturulmas, mevcut mekanizmalarn işler hale 

gelmesi sağlanmal, 

5. Ülke çapnda ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlar kapsayacak "2006-2010 Çocuğa Yönelik 

Şiddetin Önlenmesi Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip edilmeli, 

6. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadn ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 

Çağr Merkezi"nin daha işlevsel klnmas ve bunun için gerekli tedbirlerin alnmas sağlanmal, 

7. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" oluşturulmal, bu 

hatlarda şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

8. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramş (fiziksel, ruhsal, cinsel) çocuklara yönelik 

hizmetlerin sunulabileceği kurumlar ve acil yardm hatlar henüz tam olarak 

kurumsallaştrlamamş olmas nedeniyle bu alanlarda kurumsallaşma ivedilikle sağlanmal, 

9. Çocuğa yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri taban bulunmamakta olup, eldeki veriler 

de çok yetersiz olduğundan bu konularla ilgili Bakanlklarn veri toplamas ve toplumun 



‒ 140 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 140 
 

kullanmna açk veri tabanlar oluşturmas sağlanmal, tarama sonuçlarnn sağlkl olabilmesi 

için, toplanmak istenen istatistiğe yönelik soru setleri hazrlanmal ve sonuçlarn tek elden 

(Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak değerlendirilmesi gerektiği, 

10. Çocuk slahevlerinin amacna uygun çalşmasn engelleyen eksikliklerin giderilmesi, 

daha etkin hizmet verebilmesi için denetimlerin yaplmas sağlanmal ve çocuklarn yetişkinlere 

özgü tutukevlerinde tutulmamalar için gerekli alt yap oluşturulmas gerektiği, 

olarak belirtilmiştir. 

c. Eğitim 

1. Zorunlu eğitim 11 (on bir) yla çkarlmal, söz konusu zorunlu eğitimden ülke genelinde 

tüm çocuklarn yararlanmas için gerekli tüm tedbirler alnarak, bu konuda denetimlerin 

yaplmas sağlanmal, 

2. İlköğretimin zorunlu olmas nedeniyle, bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer 

hakknda yasal prosedür titizlikle işletilmeli, gerek bu konuda gerekse ekonomik yönden istismar 

edilen çocuklarn takibi ve gerekli önlemlerin alnmas konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 

ile yerel yönetimler koordineli olarak çalşmal, 

3. Kz çocuklarnn eğitimlerini tamamlamalar büyük önem taşmakta olup, özellikle kz 

çocuklarnn okullaşma oranlarnn artrlmasna yönelik olarak yaplan kampanyalarn sürekliliği 

sağlanarak, sonuçlarnn izlenmesine önem verilmeli ve kzlarn kesintisiz olarak öğrenimlerine 

devam etmelerini sağlayc önlemler alnmal, 

4. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak yatl kz bölge okullarnn 

(ilköğretim ve ortaöğretim) açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

5. Geçici tarm işçisi olan ailelerin çocuklarnn ilköğretim eğitimi almalar ve eğitimlerini 

tamamlamalar sağlanmal, bu yönde mobil eğitim ve benzeri projeler geliştirilmeli, yerel 

yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve uygulanmasn sağlamal, 

6. Eğitim materyallerinde kadn ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da 

zedeleyen anlayşlar ortadan kaldran öğelerinden ayklanmas gerektiği, 

7. İlköğretimden başlayarak eğitimin her aşamasnda (örgün ve yaygn eğitim de dahil 

olmak üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarllğ konularn içeren ve çocuklara kendi 

bedenlerini tanmay öğreten eğitim programlan hazrlanarak uygulamaya konulmal, 
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8. Okul yönetimleri, snf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin çocuğa yönelik şiddetin 

tannmas ve yetkili makamlara bildirilmesi konusunda duyarllklar artrlmal, 

9. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasalarn ve Çocuk Haklar Sözleşmesinin okullarda 

öğretilmesi ve okullardaki şiddeti ortadan kaldrmak için çok yönlü bir kampanya başlatlmas ve 

bu kampanyann toplumsal seferberliğe dönüştürülmesi gerektiği, 

10. Ailelere çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme yöntemlerin verildiği "Ana-Baba Okullar" 

programlar yaygnlaştrlarak kurumsal alt yap oluşturulmal, 

11. Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi konular ciddi sorunlar arasnda yer almasna rağmen 

hâlâ bunlarn tabu saylmasyla mücadele edilerek, cinsel şiddet türleri, nedenleri, önleme yollar 

konusunda halkn bilinçlendirilmesine yönelik çalşmalar yaplmal, 

12. Çocuğa yönelik şiddet konusunda anne babalar ve bakm veren kişilerin çocuğa yaklaşm 

ve çocuk terbiyesi alanlarnda zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarna öncelikle 

yer verilmeli, 

13. Çocuğa yönelik şiddet konusunda zararl gelenek ve görenekler tespit edilerek 

ayklanmal ve kişilerin söz konusu davranş şekillerini değiştirmelerini sağlayc eğitim 

programlar hazrlanmal, 

14. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili bilgilendirici spot eğitim filmlerinin görsel medyada sk 

aralklarla gösterilmesi sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

d. Sağlk  

1. Sağlkla ilgili yüksek öğrenim kurumlarnda mezuniyet öncesi eğitim programlarna 

çocuğa yönelik şiddeti tanma, gerekli müdahaleleri yapabilme ve şiddet gören çocuğu korumak 

amacyla gerekli mekanizmalar çalştrabilme konularnda dersler konulmal, 

2. Sağlk kuruluşlarna başvuran şiddet mağduru çocuklara sunulacak koruyucu ve tedavi 

edici sağlk hizmetleri planlanrken, tüm sağlk kurumlarnda hizmet sunucu olan hekim ve 

hemşire gibi sağlk çalşanlarnn yan sra çocuğa yönelik şiddeti tanma, tespit etme ve bildirim 

konusunda eğitilmiş sosyal hizmet uzman ve psikologlarn yer alacağ bir modelin oluşturulmas 

sağlanmal, 

olarak belirtilmiştir. 
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kullanmna açk veri tabanlar oluşturmas sağlanmal, tarama sonuçlarnn sağlkl olabilmesi 

için, toplanmak istenen istatistiğe yönelik soru setleri hazrlanmal ve sonuçlarn tek elden 

(Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak değerlendirilmesi gerektiği, 

10. Çocuk slahevlerinin amacna uygun çalşmasn engelleyen eksikliklerin giderilmesi, 

daha etkin hizmet verebilmesi için denetimlerin yaplmas sağlanmal ve çocuklarn yetişkinlere 

özgü tutukevlerinde tutulmamalar için gerekli alt yap oluşturulmas gerektiği, 

olarak belirtilmiştir. 

c. Eğitim 

1. Zorunlu eğitim 11 (on bir) yla çkarlmal, söz konusu zorunlu eğitimden ülke genelinde 

tüm çocuklarn yararlanmas için gerekli tüm tedbirler alnarak, bu konuda denetimlerin 

yaplmas sağlanmal, 

2. İlköğretimin zorunlu olmas nedeniyle, bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer 

hakknda yasal prosedür titizlikle işletilmeli, gerek bu konuda gerekse ekonomik yönden istismar 

edilen çocuklarn takibi ve gerekli önlemlerin alnmas konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 

ile yerel yönetimler koordineli olarak çalşmal, 

3. Kz çocuklarnn eğitimlerini tamamlamalar büyük önem taşmakta olup, özellikle kz 

çocuklarnn okullaşma oranlarnn artrlmasna yönelik olarak yaplan kampanyalarn sürekliliği 

sağlanarak, sonuçlarnn izlenmesine önem verilmeli ve kzlarn kesintisiz olarak öğrenimlerine 

devam etmelerini sağlayc önlemler alnmal, 

4. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak yatl kz bölge okullarnn 

(ilköğretim ve ortaöğretim) açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

5. Geçici tarm işçisi olan ailelerin çocuklarnn ilköğretim eğitimi almalar ve eğitimlerini 

tamamlamalar sağlanmal, bu yönde mobil eğitim ve benzeri projeler geliştirilmeli, yerel 

yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve uygulanmasn sağlamal, 

6. Eğitim materyallerinde kadn ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da 

zedeleyen anlayşlar ortadan kaldran öğelerinden ayklanmas gerektiği, 

7. İlköğretimden başlayarak eğitimin her aşamasnda (örgün ve yaygn eğitim de dahil 

olmak üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarllğ konularn içeren ve çocuklara kendi 

bedenlerini tanmay öğreten eğitim programlan hazrlanarak uygulamaya konulmal, 
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8. Okul yönetimleri, snf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin çocuğa yönelik şiddetin 

tannmas ve yetkili makamlara bildirilmesi konusunda duyarllklar artrlmal, 

9. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasalarn ve Çocuk Haklar Sözleşmesinin okullarda 

öğretilmesi ve okullardaki şiddeti ortadan kaldrmak için çok yönlü bir kampanya başlatlmas ve 

bu kampanyann toplumsal seferberliğe dönüştürülmesi gerektiği, 

10. Ailelere çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme yöntemlerin verildiği "Ana-Baba Okullar" 

programlar yaygnlaştrlarak kurumsal alt yap oluşturulmal, 

11. Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi konular ciddi sorunlar arasnda yer almasna rağmen 

hâlâ bunlarn tabu saylmasyla mücadele edilerek, cinsel şiddet türleri, nedenleri, önleme yollar 

konusunda halkn bilinçlendirilmesine yönelik çalşmalar yaplmal, 

12. Çocuğa yönelik şiddet konusunda anne babalar ve bakm veren kişilerin çocuğa yaklaşm 

ve çocuk terbiyesi alanlarnda zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarna öncelikle 

yer verilmeli, 

13. Çocuğa yönelik şiddet konusunda zararl gelenek ve görenekler tespit edilerek 

ayklanmal ve kişilerin söz konusu davranş şekillerini değiştirmelerini sağlayc eğitim 

programlar hazrlanmal, 

14. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili bilgilendirici spot eğitim filmlerinin görsel medyada sk 

aralklarla gösterilmesi sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

d. Sağlk  

1. Sağlkla ilgili yüksek öğrenim kurumlarnda mezuniyet öncesi eğitim programlarna 

çocuğa yönelik şiddeti tanma, gerekli müdahaleleri yapabilme ve şiddet gören çocuğu korumak 

amacyla gerekli mekanizmalar çalştrabilme konularnda dersler konulmal, 

2. Sağlk kuruluşlarna başvuran şiddet mağduru çocuklara sunulacak koruyucu ve tedavi 

edici sağlk hizmetleri planlanrken, tüm sağlk kurumlarnda hizmet sunucu olan hekim ve 

hemşire gibi sağlk çalşanlarnn yan sra çocuğa yönelik şiddeti tanma, tespit etme ve bildirim 

konusunda eğitilmiş sosyal hizmet uzman ve psikologlarn yer alacağ bir modelin oluşturulmas 

sağlanmal, 

olarak belirtilmiştir. 
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e. Hukuk  

1. 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununa ilişkin alt yaplarn ivedilikle oluşturulmas 

yönündeki çalşmalar hzlandrlmal, 

2. CMK'nun "tanklarn dinlenmesi" başlkl 52 inci maddesinin (3). fkrasnda çocuk 

mağdurlarn tank olarak dinlenmeleri srasndaki görüntü ve seslerin kayda alnmasnn zorunlu 

olduğuna dair hükmün, "5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakknda Kanunun 12 inci maddesinin ikinci fkras" uyarnca, bu fkrann (a) ve (b) bentlerinin 

1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe gireceği yönündeki düzenleme gözetilerek anlan yasal 

düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için alt yapnn ivedilikle oluşturulmas gerektiği, 

3. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin rehabilitasyona tabi tutulmalarnn yasal bir 

zorunluluk haline getirilmesi ve masraflarn failler tarafndan karşlanmas yönünde yasal 

düzenlemelere gidilmesi gerektiği, 

4. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlkla ilgili 

kaytlar başta olmak üzere gerekli belge ve kaytlarn ücretsiz hazrlanmas sağlanmal ve bunun 

için gerekli yasal düzenlemeler yaplmal, 

5. Çocuğun beden muayenesinde, çocuğun "aydnlatlmş onamnn" alnmas yönünde yasal 

düzenlemeler yaplmal, 

olarak ifade edilmiştir. 

2. Kadna Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Devlet, kadn ve erkek arasndaki ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli 

tedbirleri almal, 

2. İşe alnmada eşitliği sağlayc önlemler alnmal, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn 

olmamas için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmalar gerektiği, 

3. Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmal, 
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4. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanunun tantm yönünde çok yönlü çalşmalar 

yaplmal, 

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardm almalar konusunda "Evlilik ve Evlilik Danşmanlğ" 

hizmetlerinin kurumsallaşmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

6. Kadn-erkek eşitliğini önemseyen, kadn haklarnn gelişmesi konusunda destek veren 

erkek gruplarnn saysnn artrlmas konusunda gerekli önlemler alnmal, 

7. Eğitimini yarda brakmş kadnlarn eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş 

yaşamna katlmalar için ihtiyaç duyduklar destek hizmetleri (yuva, kreş, gündüz bakmevi gibi) 

sağlanmal, 

8. Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak yarg mensuplarnn, 

pedagoglarn, sosyal hizmet uzmanlarnn, psikologlarn toplumsal cinsiyet bakş açs eğitimi 

almas ve 4787 s. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yarglama Usullerine Dair Kanunu 

uyarnca bu mahkemelerde görev alacak pedagoglarn, sosyal hizmet uzmanlarnn, psikologlarn 

kadrolarna atanmalar en ksa sürede yaplmal, 

9. Belediyelerin ve Milli Eğitim Bakanlğ'nn Halk Eğitim Merkezleri ile SHÇEK' in 

Toplum Merkezleri'nde kadn çalşmalar yaplmal, sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği 

sağlanarak söz konusu merkezlerde okur-yazarlk, kadnn insan haklar, toplumsal cinsiyet 

rolleri, özgüven gibi kadna yönelik güçlendirici çalşmalar yaplmal, 

10. Kadna yönelik şiddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal, bölgesel ve yerel medyada 

ulusal bir kampanya çerçevesinde gösterilmesi sağlanmal, 

11. Kadna yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce 

broşürler hazrlanmal, hazrlanacak bu broşürlerin, halka açk alanlarda ve kamu hizmet 

birimlerinde dağtm sağlanmal, 

12. Diyanet İşleri Başkanlğ, kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli 

etkinlikler düzenlemeli, 

13. Bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarnda kadna yönelik şiddet 

konusunda duyarlğ ve sorumluluğu artrc bir kampanya düzenlenmeli bu alanda yaplmş 

olumlu girişimlerin duyurulmas sağlanmal, 
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e. Hukuk  

1. 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununa ilişkin alt yaplarn ivedilikle oluşturulmas 

yönündeki çalşmalar hzlandrlmal, 

2. CMK'nun "tanklarn dinlenmesi" başlkl 52 inci maddesinin (3). fkrasnda çocuk 

mağdurlarn tank olarak dinlenmeleri srasndaki görüntü ve seslerin kayda alnmasnn zorunlu 

olduğuna dair hükmün, "5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakknda Kanunun 12 inci maddesinin ikinci fkras" uyarnca, bu fkrann (a) ve (b) bentlerinin 

1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe gireceği yönündeki düzenleme gözetilerek anlan yasal 

düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için alt yapnn ivedilikle oluşturulmas gerektiği, 

3. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin rehabilitasyona tabi tutulmalarnn yasal bir 

zorunluluk haline getirilmesi ve masraflarn failler tarafndan karşlanmas yönünde yasal 

düzenlemelere gidilmesi gerektiği, 

4. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlkla ilgili 

kaytlar başta olmak üzere gerekli belge ve kaytlarn ücretsiz hazrlanmas sağlanmal ve bunun 

için gerekli yasal düzenlemeler yaplmal, 

5. Çocuğun beden muayenesinde, çocuğun "aydnlatlmş onamnn" alnmas yönünde yasal 

düzenlemeler yaplmal, 

olarak ifade edilmiştir. 

2. Kadna Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Devlet, kadn ve erkek arasndaki ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli 

tedbirleri almal, 

2. İşe alnmada eşitliği sağlayc önlemler alnmal, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn 

olmamas için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmalar gerektiği, 

3. Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmal, 
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4. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanunun tantm yönünde çok yönlü çalşmalar 

yaplmal, 

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardm almalar konusunda "Evlilik ve Evlilik Danşmanlğ" 

hizmetlerinin kurumsallaşmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

6. Kadn-erkek eşitliğini önemseyen, kadn haklarnn gelişmesi konusunda destek veren 

erkek gruplarnn saysnn artrlmas konusunda gerekli önlemler alnmal, 

7. Eğitimini yarda brakmş kadnlarn eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş 

yaşamna katlmalar için ihtiyaç duyduklar destek hizmetleri (yuva, kreş, gündüz bakmevi gibi) 

sağlanmal, 

8. Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak yarg mensuplarnn, 

pedagoglarn, sosyal hizmet uzmanlarnn, psikologlarn toplumsal cinsiyet bakş açs eğitimi 

almas ve 4787 s. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yarglama Usullerine Dair Kanunu 

uyarnca bu mahkemelerde görev alacak pedagoglarn, sosyal hizmet uzmanlarnn, psikologlarn 

kadrolarna atanmalar en ksa sürede yaplmal, 

9. Belediyelerin ve Milli Eğitim Bakanlğ'nn Halk Eğitim Merkezleri ile SHÇEK' in 

Toplum Merkezleri'nde kadn çalşmalar yaplmal, sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği 

sağlanarak söz konusu merkezlerde okur-yazarlk, kadnn insan haklar, toplumsal cinsiyet 

rolleri, özgüven gibi kadna yönelik güçlendirici çalşmalar yaplmal, 

10. Kadna yönelik şiddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal, bölgesel ve yerel medyada 

ulusal bir kampanya çerçevesinde gösterilmesi sağlanmal, 

11. Kadna yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce 

broşürler hazrlanmal, hazrlanacak bu broşürlerin, halka açk alanlarda ve kamu hizmet 

birimlerinde dağtm sağlanmal, 

12. Diyanet İşleri Başkanlğ, kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli 

etkinlikler düzenlemeli, 

13. Bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarnda kadna yönelik şiddet 

konusunda duyarlğ ve sorumluluğu artrc bir kampanya düzenlenmeli bu alanda yaplmş 

olumlu girişimlerin duyurulmas sağlanmal, 
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14. Kent planlamasnda, sokak ve parklarn iyi aydnlatlmas ve kadnlarn acil telefon 

hatlarna kolay ulaşabilmesini sağlamak amacyla telefon kulübelerinin saylarnn artrlmas gibi 

kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli hizmetlerin sunulmas sağlanmal, 

olarak sralanmştr. 

b. Hizmet Kurumlar 

1. TBMM bünyesinde "Kadn-Erkek Eşitliği Komisyonu" ad ile daimi bir komisyon 

oluşturulmal, 

2. Şiddete uğrayan ve özellikle sğnma evlerindeki ihtiyac olan kadnlar danşma 

merkezleri ile sğnaklara başvuran kadnlar ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev 

kurmalarn sağlamak amacyla bir "Kadn Destek Fonu" oluşturulmal ve kadnlarn uygun işlere 

yerleştirilmesi sağlanmal, 

3. Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan çocuklar, gençler ve kadnlara karş şiddetin 

önlenmesine yönelik DAPHNEII (2004-2008) programn ülkemiz de imzalamal, 

4. Kadn erkek eşitliğine aykr politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulamalar kaldrlmal, 

toplumda kadn ve erkek eşitliği sağlanncaya kadar, kadnlara pozitif ayrmclk yaplmas bir 

devlet politikas olarak kabul edilmeli, 

5. Yasa koyucular, kadnlar doğrudan ilgilendiren kanunlarn yapm sürecinde, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarnn yan sra, sivil toplum kuruluşlarnn ve üniversitelerin kadn araştrma 

ve uygulama merkezlerinin de görüş ve önerilerini almal, 

6. Devlet, kadnlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikas 

olarak kabul etmeli, bu alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açsndan 

bütçelerin etki ve sonuçlar görünür klnarak, toplumsal cinsiyete dayal bütçe analizleri 

yaplmal, 

7. Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir "Kadna Yönelik Şiddet İzleme 

Komitesi" kurulmal, 

8. Toplumsal cinsiyete duyarl politikalarn devletin bütün ana plan ve programlarnn içine 

entegre edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasnda işbirliğinin sağlanmas, programlarn ve 

sonuçlarn izlenme ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalarn oluşturulmas ve var olan 

mekanizmalarn işler hale getirilmesi sağlanmal, 
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9. Kadna yönelik şiddete karş alnacak önlemler bir ulusal plan çerçevesinde yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml olarak belirlenmeli, bu plan hazrlanrken 

toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip bir plan olmas sağlanmal, 

10. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör çalşanlarna 

yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmal, 

11. Kadndan Sorumlu Devlet Bakanlğ koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarn, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-

2010 Kadna Yönelik Şiddetin önlenmesi Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip 

edilmeli, 

12. Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde çalşmalar yapmakta olan tüm kamu kurum ve 

kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar, üniversitelerin kadn çalşmas yapan araştrma merkezleri 

ve yerel yönetimler arasnda koordinasyonun sağlanarak, ortak bir "hizmet ağ modeli" 

oluşturulmal, 

13. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadn ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 

Çağr Merkezi”nin çalşmasndaki sorunlarn giderilmesi, daha işlevsel klnmas ve bunun için 

gerekli tedbirlerin alnmas sağlanmal, 

14. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” oluşturulmal,  

bu hat da şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

15. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un uygulanmas aşamasnda daha etkili bir 

sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda 

gerekli bütün yasal ve kurumsal alt yap oluşturulmal, 

16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için bütçeden ayrlan pay 

artrlmal, kadn sğnma evleri/kadn konukevleri nitelik ve nicelik açsndan Avrupa Birliği 

standartlarna uygun hale getirilmeli ve hizmet sunacak personelin kadn bakş açsna sahip 

olmas sağlanmal, anlan merkezlerin gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri konusunda 

gerekli özen gösterilmeli, 

17. Kadn sğnma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili mevzuatn gözden 

geçirilerek Avrupa Birliği standartlar doğrultusunda yeniden hazrlanmas ve yerel yönetimlere 

kadn sğnma/konuk evi açma konusunda zorunluluk getirilmesi sağlanmal, açlan kadn 

sğnma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmeli, 
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14. Kent planlamasnda, sokak ve parklarn iyi aydnlatlmas ve kadnlarn acil telefon 

hatlarna kolay ulaşabilmesini sağlamak amacyla telefon kulübelerinin saylarnn artrlmas gibi 

kadna yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli hizmetlerin sunulmas sağlanmal, 

olarak sralanmştr. 

b. Hizmet Kurumlar 

1. TBMM bünyesinde "Kadn-Erkek Eşitliği Komisyonu" ad ile daimi bir komisyon 

oluşturulmal, 

2. Şiddete uğrayan ve özellikle sğnma evlerindeki ihtiyac olan kadnlar danşma 

merkezleri ile sğnaklara başvuran kadnlar ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev 

kurmalarn sağlamak amacyla bir "Kadn Destek Fonu" oluşturulmal ve kadnlarn uygun işlere 

yerleştirilmesi sağlanmal, 

3. Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan çocuklar, gençler ve kadnlara karş şiddetin 

önlenmesine yönelik DAPHNEII (2004-2008) programn ülkemiz de imzalamal, 

4. Kadn erkek eşitliğine aykr politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulamalar kaldrlmal, 

toplumda kadn ve erkek eşitliği sağlanncaya kadar, kadnlara pozitif ayrmclk yaplmas bir 

devlet politikas olarak kabul edilmeli, 

5. Yasa koyucular, kadnlar doğrudan ilgilendiren kanunlarn yapm sürecinde, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarnn yan sra, sivil toplum kuruluşlarnn ve üniversitelerin kadn araştrma 

ve uygulama merkezlerinin de görüş ve önerilerini almal, 

6. Devlet, kadnlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikas 

olarak kabul etmeli, bu alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açsndan 

bütçelerin etki ve sonuçlar görünür klnarak, toplumsal cinsiyete dayal bütçe analizleri 

yaplmal, 

7. Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir "Kadna Yönelik Şiddet İzleme 

Komitesi" kurulmal, 

8. Toplumsal cinsiyete duyarl politikalarn devletin bütün ana plan ve programlarnn içine 

entegre edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasnda işbirliğinin sağlanmas, programlarn ve 

sonuçlarn izlenme ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalarn oluşturulmas ve var olan 

mekanizmalarn işler hale getirilmesi sağlanmal, 
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9. Kadna yönelik şiddete karş alnacak önlemler bir ulusal plan çerçevesinde yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml olarak belirlenmeli, bu plan hazrlanrken 

toplumsal cinsiyet bakş açsna sahip bir plan olmas sağlanmal, 

10. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör çalşanlarna 

yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmal, 

11. Kadndan Sorumlu Devlet Bakanlğ koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarn, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-

2010 Kadna Yönelik Şiddetin önlenmesi Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip 

edilmeli, 

12. Kadna yönelik şiddetin önlenmesinde çalşmalar yapmakta olan tüm kamu kurum ve 

kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar, üniversitelerin kadn çalşmas yapan araştrma merkezleri 

ve yerel yönetimler arasnda koordinasyonun sağlanarak, ortak bir "hizmet ağ modeli" 

oluşturulmal, 

13. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadn ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 

Çağr Merkezi”nin çalşmasndaki sorunlarn giderilmesi, daha işlevsel klnmas ve bunun için 

gerekli tedbirlerin alnmas sağlanmal, 

14. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” oluşturulmal,  

bu hat da şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

15. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un uygulanmas aşamasnda daha etkili bir 

sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda 

gerekli bütün yasal ve kurumsal alt yap oluşturulmal, 

16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için bütçeden ayrlan pay 

artrlmal, kadn sğnma evleri/kadn konukevleri nitelik ve nicelik açsndan Avrupa Birliği 

standartlarna uygun hale getirilmeli ve hizmet sunacak personelin kadn bakş açsna sahip 

olmas sağlanmal, anlan merkezlerin gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri konusunda 

gerekli özen gösterilmeli, 

17. Kadn sğnma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili mevzuatn gözden 

geçirilerek Avrupa Birliği standartlar doğrultusunda yeniden hazrlanmas ve yerel yönetimlere 

kadn sğnma/konuk evi açma konusunda zorunluluk getirilmesi sağlanmal, açlan kadn 

sğnma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmeli, 
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18. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlkla ilgili 

kaytlar başta olmak üzere gerekli belge ve kaytlarn ücretsiz hazrlanmas sağlanmal, bu sürecin 

her aşamas kadnn özel hayatna saygl, kadm koruyucu olmal, 

19. Şiddet mağduru kadna emniyet birimlerinde uygulanacak prosedür ve atlacak admlarla 

ilgili olarak genel broşür hazrlanmal, 

20. Sivil toplum kuruluşlar tarafndan kurulmuş ve kurulacak olan bağmsz kadn sğnma 

evi ve kadn danşma merkezlerini açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve İl özel 

idareleri tarafndan mali destek de dahil olmak üzere çok yönlü desteklenmeli, 

21. Şiddet gördüğü için kadn sğnma/konuk evine yerleştirilen kadnlarn buradan çktktan 

sonra kendi ayaklar üzerinde durmay başarmalarn sağlamak ve desteklemek için kadnlara 

devletin sahip olduğu kaynaklardan geçici konut tahsisi yaplmal, 

22. Kadna yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri taban bulunmamakta olup, mevcut 

veriler de sağlkl ve yeterli olmadğndan, bu konularla ilgili Bakanlklarn sağlkl veri 

oluşturabilmeleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formlar hazrlanmal ve sonuçlar 

tek elde (Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak ulusal veri taban oluşturulmal, 

23. Kadna yönelik şiddetin neden ve sonuçlar ile toplumsal maliyetinin araştrlmas ve 

şiddetin önlenmesine ilişkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara 

destek verilmeli, 

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek bilgilerin daha hzl üretebilmesi 

için üniversitelerin Kadn Sorunlarn Araştrma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek 

araştrma yapmalar ve yaynlamalar sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

c. Eğitim  

1. Kadna yönelik şiddet konusunda zararl gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna 

yönelik tutum ve davranş biçimlerini değiştirmelerini sağlayc eğitim programlar hazrlanmal, 

kadna yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere ailenin 

tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasnda sağlkl iletişim 

becerileri konusunda yaygn eğitim programlarnn hazrlanmasnda devletin gerekli çalşmalar 

yapmas gerektiği, 
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2. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak kz yatl ilköğretim ve ortaöğretim 

bölge okullarnn açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

3. Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayda erkek çalşan istihdam eden 

kuruluşlarda kadna yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 

eğitim programlar düzenlenmeli, 

4. Şiddete uğrayan kadnlarn başvurabilecekleri, rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

alabilecekleri merkezlerin tantm ile kadnlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalşmalar 

konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyas yürütülmeli, 

5. Sağlk görevlileri, yarg mensuplar, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet 

uzmanlar, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanlar ve diğer meslek gruplarnn lisans ve hizmet içi 

eğitim programlarnda kadna yönelik şiddet konusu yer almal, 

olarak ifade edilmiştir. 

d. Sağlk 

1. Sağlk hizmeti sunan kurumlarda çalşan sağlk personelinin kadna yönelik şiddeti 

tanmas, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadnlar uygun 

kuruluşlara yönlendirmeleri için gerekli alt yapnn oluşturulmas ve sağlk çalşanlarnn 

mezuniyet öncesi ve sonras eğitim programlarnda kadna yönelik şiddet konusuna yer verilmeli, 

2. Tüm sağlk kuruluşlarnda şiddet mağduru kadnlara yönelik özel birimlerin oluşturulmas 

zorunlu hale getirilmeli, bu birimlerde hekim ve hemşire gibi sağlk çalşanlarnn yan sra 

kadna yönelik şiddet konusuna duyarl sosyal hizmet uzman ve psikologlarn çalşmas 

sağlanmal, bu birimde çalşanlarn kadna yönelik şiddeti tanma ve şiddet gören kadna yönelik 

hizmet veren mekanizmalar harekete geçirebilmek için gerekli bildirimi yapmalar sağlanmal, 

3. Aile planlamas hizmetleri başta olmak üzere bütün üreme sağlğ hizmetlerinin özellikle 

birinci basamak sağlk kuruluşlarnda kadnlar için ücretsiz, ulaşlabilir ve kaliteli bir şekilde 

verilmesi sağlanmal, 

olarak belirtilmiştir.  
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18. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlkla ilgili 

kaytlar başta olmak üzere gerekli belge ve kaytlarn ücretsiz hazrlanmas sağlanmal, bu sürecin 

her aşamas kadnn özel hayatna saygl, kadm koruyucu olmal, 

19. Şiddet mağduru kadna emniyet birimlerinde uygulanacak prosedür ve atlacak admlarla 

ilgili olarak genel broşür hazrlanmal, 

20. Sivil toplum kuruluşlar tarafndan kurulmuş ve kurulacak olan bağmsz kadn sğnma 

evi ve kadn danşma merkezlerini açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve İl özel 

idareleri tarafndan mali destek de dahil olmak üzere çok yönlü desteklenmeli, 

21. Şiddet gördüğü için kadn sğnma/konuk evine yerleştirilen kadnlarn buradan çktktan 

sonra kendi ayaklar üzerinde durmay başarmalarn sağlamak ve desteklemek için kadnlara 

devletin sahip olduğu kaynaklardan geçici konut tahsisi yaplmal, 

22. Kadna yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri taban bulunmamakta olup, mevcut 

veriler de sağlkl ve yeterli olmadğndan, bu konularla ilgili Bakanlklarn sağlkl veri 

oluşturabilmeleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formlar hazrlanmal ve sonuçlar 

tek elde (Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak ulusal veri taban oluşturulmal, 

23. Kadna yönelik şiddetin neden ve sonuçlar ile toplumsal maliyetinin araştrlmas ve 

şiddetin önlenmesine ilişkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara 

destek verilmeli, 

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek bilgilerin daha hzl üretebilmesi 

için üniversitelerin Kadn Sorunlarn Araştrma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek 

araştrma yapmalar ve yaynlamalar sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

c. Eğitim  

1. Kadna yönelik şiddet konusunda zararl gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna 

yönelik tutum ve davranş biçimlerini değiştirmelerini sağlayc eğitim programlar hazrlanmal, 

kadna yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere ailenin 

tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasnda sağlkl iletişim 

becerileri konusunda yaygn eğitim programlarnn hazrlanmasnda devletin gerekli çalşmalar 

yapmas gerektiği, 
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2. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak kz yatl ilköğretim ve ortaöğretim 

bölge okullarnn açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

3. Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayda erkek çalşan istihdam eden 

kuruluşlarda kadna yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 

eğitim programlar düzenlenmeli, 

4. Şiddete uğrayan kadnlarn başvurabilecekleri, rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

alabilecekleri merkezlerin tantm ile kadnlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalşmalar 

konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyas yürütülmeli, 

5. Sağlk görevlileri, yarg mensuplar, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet 

uzmanlar, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanlar ve diğer meslek gruplarnn lisans ve hizmet içi 

eğitim programlarnda kadna yönelik şiddet konusu yer almal, 

olarak ifade edilmiştir. 

d. Sağlk 

1. Sağlk hizmeti sunan kurumlarda çalşan sağlk personelinin kadna yönelik şiddeti 

tanmas, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadnlar uygun 

kuruluşlara yönlendirmeleri için gerekli alt yapnn oluşturulmas ve sağlk çalşanlarnn 

mezuniyet öncesi ve sonras eğitim programlarnda kadna yönelik şiddet konusuna yer verilmeli, 

2. Tüm sağlk kuruluşlarnda şiddet mağduru kadnlara yönelik özel birimlerin oluşturulmas 

zorunlu hale getirilmeli, bu birimlerde hekim ve hemşire gibi sağlk çalşanlarnn yan sra 

kadna yönelik şiddet konusuna duyarl sosyal hizmet uzman ve psikologlarn çalşmas 

sağlanmal, bu birimde çalşanlarn kadna yönelik şiddeti tanma ve şiddet gören kadna yönelik 

hizmet veren mekanizmalar harekete geçirebilmek için gerekli bildirimi yapmalar sağlanmal, 

3. Aile planlamas hizmetleri başta olmak üzere bütün üreme sağlğ hizmetlerinin özellikle 

birinci basamak sağlk kuruluşlarnda kadnlar için ücretsiz, ulaşlabilir ve kaliteli bir şekilde 

verilmesi sağlanmal, 

olarak belirtilmiştir.  
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e. Hukuk 

1. "Çerçeve Eşitlik Yasas"nn ivedilikle çkarlmas gerektiği, 

2. Anayasamzn "Kanun önünde eşitlik" başlkl 10. maddesine göre; "Herkes, dil, rk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir. (Ek fkra:7/5/2004-5170/l.md; Kadnlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünün gereği olarak 

devlet bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü 

tedbiri almal, 

3. Yürürlükteki mevzuatmzdaki kadn-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin 

ayklanmas yönünde gerekli çalşmalarn yaplmas gerektiği, 

4. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un 1. maddesinde geçen "kusurlu eş" 

ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde düzeltilmesi; hakimin anlan yasa kapsamnda 

hükmedebileceği tedbirlere ilişkin olarak yasann 1. maddesinin (f) bendinde geçen "ortak konut" 

ibaresinin yanna "veya şiddete maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi" ibaresinin de 

eklenmesinin, ayrca 4320 sayl Kanunun korunma kapsamna mahkemece ayrlk karar verilen 

veya yasal olarak ayr yaşama hakk olan eşlerden birinin veya çocuklarnn da dahil edilmesinin 

ve mahkemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün infazna ilişkin icra işlemlerinin de harçtan muaf 

tutulmas yönünde yasal düzenleme yaplmasnn uygun olacağnn düşünüldüğü, 

5. Siyasi Partiler Yasasnda kadnlarn siyasete katlmn destekleyen düzenlemeler 

yaplmal, 

6. "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Ayni ve Nakdi Yardm 

Yönetmeliğinde "sivil toplum kuruluşlar tarafndan açlmş olan sğnma evlerinde kalan 

kadnlara kaldklar süre içinde ayni ve maddi yardm konusunda gerekli düzenlemeler yaplmal, 

olarak düzenlenmiştir.  
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3. Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders kitaplarnda, günlük konuşmalarda, görsel ve 

yazl basnda, sinema filmlerinde hatta akademik çalşmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanlan 

geleneksel cinsiyet rol ve kalplarn erkek egemen zihniyetin hakim olduğu toplumsal yapnn 

yarattğ olumsuzluklar vurgulayan bir söylem geliştirilmeli, 

2. Diyanet İşleri Başkanlğ, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli 

etkinlikler düzenlemeli, bu etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlğ geleneksel cinsiyet rol ve 

kalplarn, ataerkil yapnn yarattğ olumsuzluklar vurgulayan ahlaki söyleme sahip bir dil 

kullanmal, 

3. Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, sivil toplum kuruluşlar ve yerel yönetimler 

ortak kampanyalar düzenlemeli, bu kampanyalarda kadnlarn yan sra erkeklerin de şiddete 

karş bilinç yükseltici eğitim almalar sağlanmal, erkek ve kadnlarn alternatif davranş biçimleri 

geliştirmelerine destek veren programlar oluşturulmal, kendini ifade yollarn bulmak ve iletişim 

kurma olanaklarn artrmak için sorun çözme tekniklerini anlatan programlar geliştirilmeli, 

4. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik bilgilendirici spot filmlerin üretilerek, 

görsel medyada sk aralklarla gösterilmesi sağlanmal, 

olarak  saylmştr. 

b. Kurumsal hizmetler 

1. Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayşn 

tersine çevrilmesi sağlanmal, 

2. Devletin yasalardan ve uluslararas sözleşmelerden doğan yükümlülükler doğrultusunda 

gerekli düzenlemeleri yapmas, yasalardaki anlayş değişikliğinin uygulamaya yanstlabilmesi 

için gerekli mesleki eğitim çalşmalarnn yaplmas ve yasalarn sfr toleransla uygulanmas 

sağlanmal, 
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e. Hukuk 

1. "Çerçeve Eşitlik Yasas"nn ivedilikle çkarlmas gerektiği, 

2. Anayasamzn "Kanun önünde eşitlik" başlkl 10. maddesine göre; "Herkes, dil, rk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir. (Ek fkra:7/5/2004-5170/l.md; Kadnlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünün gereği olarak 

devlet bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü 

tedbiri almal, 

3. Yürürlükteki mevzuatmzdaki kadn-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin 

ayklanmas yönünde gerekli çalşmalarn yaplmas gerektiği, 

4. 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun'un 1. maddesinde geçen "kusurlu eş" 

ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde düzeltilmesi; hakimin anlan yasa kapsamnda 

hükmedebileceği tedbirlere ilişkin olarak yasann 1. maddesinin (f) bendinde geçen "ortak konut" 

ibaresinin yanna "veya şiddete maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi" ibaresinin de 

eklenmesinin, ayrca 4320 sayl Kanunun korunma kapsamna mahkemece ayrlk karar verilen 

veya yasal olarak ayr yaşama hakk olan eşlerden birinin veya çocuklarnn da dahil edilmesinin 

ve mahkemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün infazna ilişkin icra işlemlerinin de harçtan muaf 

tutulmas yönünde yasal düzenleme yaplmasnn uygun olacağnn düşünüldüğü, 

5. Siyasi Partiler Yasasnda kadnlarn siyasete katlmn destekleyen düzenlemeler 

yaplmal, 

6. "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Ayni ve Nakdi Yardm 

Yönetmeliğinde "sivil toplum kuruluşlar tarafndan açlmş olan sğnma evlerinde kalan 

kadnlara kaldklar süre içinde ayni ve maddi yardm konusunda gerekli düzenlemeler yaplmal, 

olarak düzenlenmiştir.  
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3. Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

a. Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders kitaplarnda, günlük konuşmalarda, görsel ve 

yazl basnda, sinema filmlerinde hatta akademik çalşmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanlan 

geleneksel cinsiyet rol ve kalplarn erkek egemen zihniyetin hakim olduğu toplumsal yapnn 

yarattğ olumsuzluklar vurgulayan bir söylem geliştirilmeli, 

2. Diyanet İşleri Başkanlğ, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazl ve görsel yaynlar yapmal ve çeşitli 

etkinlikler düzenlemeli, bu etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlğ geleneksel cinsiyet rol ve 

kalplarn, ataerkil yapnn yarattğ olumsuzluklar vurgulayan ahlaki söyleme sahip bir dil 

kullanmal, 

3. Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, sivil toplum kuruluşlar ve yerel yönetimler 

ortak kampanyalar düzenlemeli, bu kampanyalarda kadnlarn yan sra erkeklerin de şiddete 

karş bilinç yükseltici eğitim almalar sağlanmal, erkek ve kadnlarn alternatif davranş biçimleri 

geliştirmelerine destek veren programlar oluşturulmal, kendini ifade yollarn bulmak ve iletişim 

kurma olanaklarn artrmak için sorun çözme tekniklerini anlatan programlar geliştirilmeli, 

4. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik bilgilendirici spot filmlerin üretilerek, 

görsel medyada sk aralklarla gösterilmesi sağlanmal, 

olarak  saylmştr. 

b. Kurumsal hizmetler 

1. Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayşn 

tersine çevrilmesi sağlanmal, 

2. Devletin yasalardan ve uluslararas sözleşmelerden doğan yükümlülükler doğrultusunda 

gerekli düzenlemeleri yapmas, yasalardaki anlayş değişikliğinin uygulamaya yanstlabilmesi 

için gerekli mesleki eğitim çalşmalarnn yaplmas ve yasalarn sfr toleransla uygulanmas 

sağlanmal, 
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3. Ülke çapnda ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlar kapsayacak "2006-2010 Töre/ Namus 

Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip edilmeli, 

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” oluşturulmal, bu 

hatlarda şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

5. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, Emniyet, 

Jandarma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil toplum kuruluşlarnn temsilcilerinin katlmyla 

komiteler oluşturulmal, 

6. Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal düzeyde veriler bulunmamakta olup, mevcut 

veriler de sağlkl ve yeterli olmadğndan, bu konularla ilgili Bakanlklarn sağlkl veri 

oluşturabilmeleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formlar hazrlanarak sonuçlar 

tek elde (Türkiye İstatistik Kurumu) toplanmal ve kadna yönelik şiddet konusunda 

oluşturulacak veriler ulusal veri tabanna entegre edilmeli, 

7. Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, sonuçlarna, maliyetine ve önleme yöntemlerine 

ilişkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara destek verilmeli, 

8. Kadn ve erkek arasndaki eşitsizliklerin giderilebilmesi için kadnn her alanda 

güçlendirilmesi gerektiğinden, bu amaçla üniversitelerin Kadn Sorunlar Araştrma ve Uygulama 

Merkezlerinin teşvik edilerek, araştrma yapmalar ve yaynlamalar sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

c. Eğitim  

1. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak yatl kz bölge okullarnn 

(ilköğretim ve ortaöğretim) açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

olarak belirtilmiştir. 

4. Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

1. Ülkemizde mevcut medya hukukunun öncelikle 3986 Sayl Radyo ve Televizyonlarn 

Kuruluş ve Yaynlarna İlişkin Kanunun ile bu Kanuna uygun olarak çkarlan Yönetmeliklerin 
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teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelleştirilmesi "cinsiyet ayrmclğ", "çocuk istismar" ve 

"şiddet" içerikli yaynlara uygulanan müeyyidelerin caydrclktan uzak kaldğ göz önünde 

bulundurularak yaptrm gücünün arttrlmasna ve güncelliklerini yitirmeden 

uygulanabilmelerine yönelik düzenlemelerin yaplmas, uygulanabilir bir mevzuatn yaratlmas, 

2. Avrupa Birliği Müktesebatnn üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 

Mükerrer sayl Resmi Gazete) Türkiye Ulusal Programnda Kültür ve Görsel İşitsel Politikann 

öncelikler bölümünde de yer alan; küçüklerin ve insan onurunun korunmasnda güçlü ve etkili bir 

seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi 

hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkndaki 24 Eylül 1998 tarihli 

Konsey Tavsiye Karar (31998H0560) Yeni medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde öz-

denetimin rolü hakkndaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Karar (31999Y 1006(02) ilişkin 

olarak yayn kuruluşlarnn kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal yaynclğn 

gereği kendi sorumlu yaynclk ilkelerini yerleştirmeleri, 

3. Yayn planlamasnda, yayn genel akş içinde,yayn içeriğinde, çocuk istismar ile 

cinsiyet ayrm, şiddet, pornografi, kadn küçültücü, incitici ve önyargl yaynlarn yaplmamas 

için yayn kanallarnn kendi "ETİK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayn kimliğini öne 

çkarmalarnn sağlanmas, 

4. Özellikle radyonun yaygn gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği 

saatlerde ve yaynn genel akşnda "Çocuk programlar" özellikle "REKLAM KUŞAKLARI”nda 

çocuk istismarnn önlenmesi, 

5. Tüm yayn kanallarnda, yayn içeriği ve planlamasnda; evde ve çalşan kadna yönelik 

hedef kitlesi belirlenen, kadnn toplumsal dönüşümünü sağlayacak, bilgilendirici programlarn 

öne çkarlarak çok sayda izleyiciye, kadna ulaşmas için izlenebilirliği yüksek zaman diliminin 

belirlenmesi, uygulanmas, 

6. Mevcut Yasa kapsamnda, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan 

yayndan kaldrlan programlar yerine şiddete karş duyarllğ artrc, kaliteli ve olumlu mesajlar 

veren eğitici ikame programlarn oluşturulmas konusunda çalşmalar yaplmas, 

7. Başta program yapm ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarnn üretiminin 

her aşamasnda yer alan medya çalşanlarnn "şiddete" ilişkin duyarllklarn arttrc "Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği" eğitimi almalarnn sağlanmas, 
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3. Ülke çapnda ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlar kapsayacak "2006-2010 Töre/ Namus 

Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Eylem Plan" hazrlanmal ve uygulamalar takip edilmeli, 

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” oluşturulmal, bu 

hatlarda şiddet konusunda eğitim almş personelin görev yapmas sağlanmal, 

5. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, Emniyet, 

Jandarma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil toplum kuruluşlarnn temsilcilerinin katlmyla 

komiteler oluşturulmal, 

6. Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal düzeyde veriler bulunmamakta olup, mevcut 

veriler de sağlkl ve yeterli olmadğndan, bu konularla ilgili Bakanlklarn sağlkl veri 

oluşturabilmeleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formlar hazrlanarak sonuçlar 

tek elde (Türkiye İstatistik Kurumu) toplanmal ve kadna yönelik şiddet konusunda 

oluşturulacak veriler ulusal veri tabanna entegre edilmeli, 

7. Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, sonuçlarna, maliyetine ve önleme yöntemlerine 

ilişkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara destek verilmeli, 

8. Kadn ve erkek arasndaki eşitsizliklerin giderilebilmesi için kadnn her alanda 

güçlendirilmesi gerektiğinden, bu amaçla üniversitelerin Kadn Sorunlar Araştrma ve Uygulama 

Merkezlerinin teşvik edilerek, araştrma yapmalar ve yaynlamalar sağlanmal, 

olarak düzenlenmiştir. 

c. Eğitim  

1. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu krsal bölgelerde kz 

çocuklarnn eğitime katlmalarn sağlamaya yönelik olarak yatl kz bölge okullarnn 

(ilköğretim ve ortaöğretim) açlmas ve yaygnlaştrlmas gerektiği, 

olarak belirtilmiştir. 

4. Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar 

Öneriler 

1. Ülkemizde mevcut medya hukukunun öncelikle 3986 Sayl Radyo ve Televizyonlarn 

Kuruluş ve Yaynlarna İlişkin Kanunun ile bu Kanuna uygun olarak çkarlan Yönetmeliklerin 
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teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelleştirilmesi "cinsiyet ayrmclğ", "çocuk istismar" ve 

"şiddet" içerikli yaynlara uygulanan müeyyidelerin caydrclktan uzak kaldğ göz önünde 

bulundurularak yaptrm gücünün arttrlmasna ve güncelliklerini yitirmeden 

uygulanabilmelerine yönelik düzenlemelerin yaplmas, uygulanabilir bir mevzuatn yaratlmas, 

2. Avrupa Birliği Müktesebatnn üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 

Mükerrer sayl Resmi Gazete) Türkiye Ulusal Programnda Kültür ve Görsel İşitsel Politikann 

öncelikler bölümünde de yer alan; küçüklerin ve insan onurunun korunmasnda güçlü ve etkili bir 

seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi 

hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkndaki 24 Eylül 1998 tarihli 

Konsey Tavsiye Karar (31998H0560) Yeni medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde öz-

denetimin rolü hakkndaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Karar (31999Y 1006(02) ilişkin 

olarak yayn kuruluşlarnn kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal yaynclğn 

gereği kendi sorumlu yaynclk ilkelerini yerleştirmeleri, 

3. Yayn planlamasnda, yayn genel akş içinde,yayn içeriğinde, çocuk istismar ile 

cinsiyet ayrm, şiddet, pornografi, kadn küçültücü, incitici ve önyargl yaynlarn yaplmamas 

için yayn kanallarnn kendi "ETİK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayn kimliğini öne 

çkarmalarnn sağlanmas, 

4. Özellikle radyonun yaygn gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği 

saatlerde ve yaynn genel akşnda "Çocuk programlar" özellikle "REKLAM KUŞAKLARI”nda 

çocuk istismarnn önlenmesi, 

5. Tüm yayn kanallarnda, yayn içeriği ve planlamasnda; evde ve çalşan kadna yönelik 

hedef kitlesi belirlenen, kadnn toplumsal dönüşümünü sağlayacak, bilgilendirici programlarn 

öne çkarlarak çok sayda izleyiciye, kadna ulaşmas için izlenebilirliği yüksek zaman diliminin 

belirlenmesi, uygulanmas, 

6. Mevcut Yasa kapsamnda, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan 

yayndan kaldrlan programlar yerine şiddete karş duyarllğ artrc, kaliteli ve olumlu mesajlar 

veren eğitici ikame programlarn oluşturulmas konusunda çalşmalar yaplmas, 

7. Başta program yapm ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarnn üretiminin 

her aşamasnda yer alan medya çalşanlarnn "şiddete" ilişkin duyarllklarn arttrc "Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği" eğitimi almalarnn sağlanmas, 
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8. İzleyiciye medya karşsnda "farkndalk" kazandrlmas ve bilinçli izleyiciler (öncelikle 

ebeveynler) oluşturulmas konusunda çalşmalar yaplmas ve izleyiciye medya okuryazarlğnn 

kazandrlmas için eğitim programlarnn düzenlenmesi, 

9. Ülkemizde medyada karar mekanizmalarnda cinsiyetçiliğin ortadan kaldrlmas ve 

eşitliğin sağlanmas, 

10. Medyann kadn ve çocuğa yönelik "şiddetin" pekiştirilmesi ve ortadan kaldrlmasna 

ilişkin etkisini araştran ve günümüzde büyük eksiklik olan araştrmalarn yaplmas, 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarnn "Medya İzleme Gruplar" oluşturmas ve medyann günü 

gününe izlenmesi oto kontrolün sağlanmas, 

olarak ifade edilmiştir. 

2.1.1.7. 2015/154 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun'un Uygulanmas Konulu Adalet Bakanlğ Genelgesi 

Adalet Bakanlğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20/02/2015 tarihli ve 154 no'lu 

Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmas konulu 

Genelgede, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 

uygulanmasnda, önleme ve koruma tedbiri kararlarnn kayd, infaz ve takibinde izlenecek 

yöntem ile Mahkeme tarafndan itiraz yolu açk olmak üzere verilen kararlarn infaznda hasl 

olan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmş ve bu hususlara yönelik aşağdaki açklamalara yer 

verilmiştir: 

1. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasndaki eşitliğe dayandğna ilişkin 

Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, 6284 sayl Kanun 

kapsamnda, Cumhuriyet savclar tarafndan aile içi şiddete maruz kalndğnn öğrenilmesi 

hâlinde, bu konuda herhangi bir şikâyet de gerekmediğinden derhâl soruşturmaya başlanlmas ve 

ayrca koruma karan alnmas için ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunulmas, 

2. 6284 sayl Kanun gereğince verilen tedbir kararnn, Cumhuriyet Başsavclklar ile Adlî 

Yarg İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yaz İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 

21 inci ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 

İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 35 inci maddesi uyarnca ailenin korunmas kararlar kaydna 
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işlenmesi gerektiğinden bu işlemin UYAP ortamnda yaplmasn müteakiben Cumhuriyet 

başsavclklarnca kararn infaz için ivedilikle ilgili kolluk birimine gönderilmesi, 

3. Aile içi şiddet olayna maruz kalan mağdurlarn takip edilebilmesi, tekrarlanan şiddet 

olaylarna karş gerekli önleyici ve adli müdahalelerin yaplmas bakmndan soruşturmann 

başlangcndan infazn tamamlanmasna kadar tedbir kararnn aşamalarnn takibinin sağlanmas 

amacyla tedbir kararnn kanunun amacna uygun olarak infaznn ivedi olarak yaplabilmesi 

için; 

a. Kararn uygulanmasnn genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izlenmesi, 

b. Kolluğun izleme görevinin kararn verildiği tarihte başlayacağnn dikkate alnmas, 

c. Gerektiğinde tedbir kararnn başvuruda bulunanlar tarafndan kolluğa götürülmesine 

imkân tannmas, 

d. Verilen tedbirlerin, sürenin bitimi beklenmeyerek Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 

beşinci fkrasnda öngörüldüğü şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilerek 

kolluğun izleme ve kontrol görevinin; lehine tedbir karar verilen kişinin konutunun 

haftada bir kez ziyaret edilmesi, ikinci derece yaknlar dâhil olmak üzere yaknlar ile 

iletişim kurulmas, komşularnn bilgisine başvurulmas, oturulan yerin muhtarndan bilgi 

alnmas, bulunduğu konutun çevresinde araştrma yaplmas gibi yerinde gözlem ve 

bilgilere dayanp dayanmadğnn mutlak suretle araştrlmas, düzenli aralklarla yaplan 

izleme tutanaklarnn UYAP ortamna aktarlarak bu konularda herhangi bir aksamaya 

sebebiyet verilmemesi ile ihmali görülenler hakknda gereğine tevessül edilmesi, 

e. Mahkeme, Kanunda saylan tedbirlerden bir ya da birkaçna birlikte veya uygun 

göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebileceğinden, bir kişi hakknda birden fazla 

tedbir karar verilmesi durumunda, bu tedbirlerin UYAP ortamnda tutulan ailenin 

korunmas kararlar kaydna tek bir kayt altnda ve türleri de belirtilmek suretiyle 

kaydedilerek kararda belirtilen sürenin sona ermesi hâlinde infazen, tedbirin ihlali 

durumunda ise bu sebeple ilgili kaydn kapatlmas, 

f. Tedbirlere ilişkin başvurular ile bu başvurularn kabul y a  da reddine dair kararlarn 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinin 

hatrdan çkarlmamas, 

4. 6284 sayl Kanuna göre verilen geçici tedbir niteliğindeki kararlarn infaz edilebilmesi 

için kesinleşmesine gerek bulunmadğnn bilinmesi, 
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8. İzleyiciye medya karşsnda "farkndalk" kazandrlmas ve bilinçli izleyiciler (öncelikle 

ebeveynler) oluşturulmas konusunda çalşmalar yaplmas ve izleyiciye medya okuryazarlğnn 

kazandrlmas için eğitim programlarnn düzenlenmesi, 

9. Ülkemizde medyada karar mekanizmalarnda cinsiyetçiliğin ortadan kaldrlmas ve 

eşitliğin sağlanmas, 

10. Medyann kadn ve çocuğa yönelik "şiddetin" pekiştirilmesi ve ortadan kaldrlmasna 

ilişkin etkisini araştran ve günümüzde büyük eksiklik olan araştrmalarn yaplmas, 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarnn "Medya İzleme Gruplar" oluşturmas ve medyann günü 

gününe izlenmesi oto kontrolün sağlanmas, 

olarak ifade edilmiştir. 

2.1.1.7. 2015/154 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun'un Uygulanmas Konulu Adalet Bakanlğ Genelgesi 

Adalet Bakanlğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20/02/2015 tarihli ve 154 no'lu 

Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmas konulu 

Genelgede, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 

uygulanmasnda, önleme ve koruma tedbiri kararlarnn kayd, infaz ve takibinde izlenecek 

yöntem ile Mahkeme tarafndan itiraz yolu açk olmak üzere verilen kararlarn infaznda hasl 

olan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmş ve bu hususlara yönelik aşağdaki açklamalara yer 

verilmiştir: 

1. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasndaki eşitliğe dayandğna ilişkin 

Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, 6284 sayl Kanun 

kapsamnda, Cumhuriyet savclar tarafndan aile içi şiddete maruz kalndğnn öğrenilmesi 

hâlinde, bu konuda herhangi bir şikâyet de gerekmediğinden derhâl soruşturmaya başlanlmas ve 

ayrca koruma karan alnmas için ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunulmas, 

2. 6284 sayl Kanun gereğince verilen tedbir kararnn, Cumhuriyet Başsavclklar ile Adlî 

Yarg İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yaz İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 

21 inci ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 

İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 35 inci maddesi uyarnca ailenin korunmas kararlar kaydna 
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işlenmesi gerektiğinden bu işlemin UYAP ortamnda yaplmasn müteakiben Cumhuriyet 

başsavclklarnca kararn infaz için ivedilikle ilgili kolluk birimine gönderilmesi, 

3. Aile içi şiddet olayna maruz kalan mağdurlarn takip edilebilmesi, tekrarlanan şiddet 

olaylarna karş gerekli önleyici ve adli müdahalelerin yaplmas bakmndan soruşturmann 

başlangcndan infazn tamamlanmasna kadar tedbir kararnn aşamalarnn takibinin sağlanmas 

amacyla tedbir kararnn kanunun amacna uygun olarak infaznn ivedi olarak yaplabilmesi 

için; 

a. Kararn uygulanmasnn genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izlenmesi, 

b. Kolluğun izleme görevinin kararn verildiği tarihte başlayacağnn dikkate alnmas, 

c. Gerektiğinde tedbir kararnn başvuruda bulunanlar tarafndan kolluğa götürülmesine 

imkân tannmas, 

d. Verilen tedbirlerin, sürenin bitimi beklenmeyerek Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 

beşinci fkrasnda öngörüldüğü şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilerek 

kolluğun izleme ve kontrol görevinin; lehine tedbir karar verilen kişinin konutunun 

haftada bir kez ziyaret edilmesi, ikinci derece yaknlar dâhil olmak üzere yaknlar ile 

iletişim kurulmas, komşularnn bilgisine başvurulmas, oturulan yerin muhtarndan bilgi 

alnmas, bulunduğu konutun çevresinde araştrma yaplmas gibi yerinde gözlem ve 

bilgilere dayanp dayanmadğnn mutlak suretle araştrlmas, düzenli aralklarla yaplan 

izleme tutanaklarnn UYAP ortamna aktarlarak bu konularda herhangi bir aksamaya 

sebebiyet verilmemesi ile ihmali görülenler hakknda gereğine tevessül edilmesi, 

e. Mahkeme, Kanunda saylan tedbirlerden bir ya da birkaçna birlikte veya uygun 

göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebileceğinden, bir kişi hakknda birden fazla 

tedbir karar verilmesi durumunda, bu tedbirlerin UYAP ortamnda tutulan ailenin 

korunmas kararlar kaydna tek bir kayt altnda ve türleri de belirtilmek suretiyle 

kaydedilerek kararda belirtilen sürenin sona ermesi hâlinde infazen, tedbirin ihlali 

durumunda ise bu sebeple ilgili kaydn kapatlmas, 

f. Tedbirlere ilişkin başvurular ile bu başvurularn kabul y a  da reddine dair kararlarn 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ'nn il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinin 

hatrdan çkarlmamas, 

4. 6284 sayl Kanuna göre verilen geçici tedbir niteliğindeki kararlarn infaz edilebilmesi 

için kesinleşmesine gerek bulunmadğnn bilinmesi, 
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5. Soruşturma ve tedbir talebinin ilgili mahkemeye iletilmesi ile verilen kararlarn infaznn 

anlan mevzuatn konuluş amacna uygun, etkin ve hzl bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin 

sağlanmas bakmndan söz konusu işlemlerin takibinin belirli Cumhuriyet savcs ve adliye 

personeli ile bürolarca yaplmas, bu alanda görev yapacak personelin uzmanlaşmasnn 

sağlanmas, 

konularnda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önemle vurgulanmştr.  

2.1.2. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararas Mevzuat 

2.1.2.1. İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi 

 10 Aralk 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafndan kabul edilmiş olup, 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 06/04/1949 tarihli ve 9119 sayl kararyla, 

Beyannamenin Resmi Gazete’de yaymlanmasndan sonra, okullarda ve diğer eğitim 

müesseselerinde okutulmas ve yorumlanmas, Beyanname hakknda radyo ve gazetelerde 

münasip neşriyatta bulunulmasna karar verilmiş,  Bakanlar Kurulu karar ve Beyanname, 

27/05/1949 tarihli ve 7217 sayl Resmi Gazete'de yaymlanmştr.  

 İnsanlara eşit ve devredilemez haklar tannmas hususunun, hürriyet, adalet ve dünya 

barşnn temeli olduğu belirtilen Beyanname, çağdaş insan haklarn yanstan bir belge 

niteliğindedir. Bu Beyannamede, sadece medeni ve siyasi haklar değil, çalşma, öğrenim, 

dinlenme gibi ekonomik, toplumsal ve kültürel haklara da yer verilerek önem atfedilmiştir. 

2.1.2.2. İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmasna Dair Sözleşme (Avrupa İnsan 

Haklar Sözleşmesi) 

  4 Kasm 1950 tarihinde Roma'da imzalanan sözleşme, Türkiye tarafndan 10/03/1954 

tarihli ve 6366 sayl Kanunla onaylanmştr (R.G. 19 Mart 1954-8662). Ülkemiz bakmndan 

Sözleşme, 18 Mays 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 Sözleşme, insan haklar ve temel özgürlüklerin korunmas ve geliştirilmesini amaç 

edinmiş, insan haklarn uluslararas düzeyde güvence altna almştr. Sözleşmeyle, başta insan 

haklarna sayg yükümlülüğü olmak üzere, yaşama hakk, işkence yasağ, kölelik ve zorla 

çalştrma yasağ, adil yarglanma hakk, özel hayatn ve aile hayatnn korunmas, evlenme hakk 

gibi birçok hak ve özgürlüklere vurgu yaplmş olup, Sözleşmenin 14 üncü maddesinde, bu 
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sözleşmede tannan hak ve özgürlüklerden yararlanmann, cinsiyet, rk, renk, dil, din, siyasal 

veya diğer kanaatler, ulusal veya kökten, ulusal bir aznlğa mensupluk, servet, doğum veya 

herhangi başka bir durum bakmndan hiçbir ayrcalk yaplmadan sağlanacağ belirtilmiştir. 

2.1.2.3. Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 18 Aralk 1979 tarihinde kabul edilen Sözleşme 3 

Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye katlmamz 11/06/1985  tarihli ve 3232 

sayl Kanunla uygun bulunmuş olup, Ülkemiz Sözleşmeyi 24 Temmuz 1985 gün ve 85/9722 

sayl Bakanlar Kurulu kararyla onaylamştr. Sözleşme, 14 Ekim 1985 tarihli ve 18898 sayl 

Resmi Gazete’de yaymlandktan sonra 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 Sözleşme, temel insan haklarna vurgu yaparak, insanlara karş ayrmclğn kabul 

edilemezliği prensibinden hareketle cinsiyete dayal ayrmclk yaplamayacağn, kadnlarla 

erkeklerin eşit olduğunu, kadnlara karş ayrmclğn, hak eşitliği ile insan şeref ve haysiyetine 

sayg ilkelerini ihlal ettiğini, sözleşmeye taraf devletlerin kadnlar ile erkeklerin tüm ekonomik, 

sosyal kültürel, medeni ve siyasi haklardan eşit olarak yararlanmalarn temin mükellefiyeti 

bulunduğunu belirtmiştir. 

2.1.2.4. Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari 

Protokol 

 8 Eylül 2000 tarihinde New York'ta imzalanan ve 30/07/2002 tarihli ve 4770 sayl 

Kanunla onaylanmas uygun bulunan İhtiyari Protokolün onaylanmas, Bakanlar Kurulu 

tarafndan 26/08/2002 tarihinde kararlaştrlarak 18/09/2002 tarihli ve 24880 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanmştr. 

 Bu protokol ile, taraf devletler, Kadnlara Karş Ayrmclğn Önlenmesi Komitesi'ne 

yaplacak olan başvurular kabul ve inceleme yetkisini tanmş olmaktadr.  

2.1.2.5. Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralk 1993 tarihli ve 44/104 sayl kararyla 

ilan edilen Bildiri, kadna karş şiddetin tanm ile birlikte kadnlara karş şiddet örnekleri, 

kadnlarn haklar ve devletlerin sorumluluklarna yönelik olarak hükümler içermektedir. 
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sayl Kanunla uygun bulunmuş olup, Ülkemiz Sözleşmeyi 24 Temmuz 1985 gün ve 85/9722 
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 8 Eylül 2000 tarihinde New York'ta imzalanan ve 30/07/2002 tarihli ve 4770 sayl 

Kanunla onaylanmas uygun bulunan İhtiyari Protokolün onaylanmas, Bakanlar Kurulu 

tarafndan 26/08/2002 tarihinde kararlaştrlarak 18/09/2002 tarihli ve 24880 sayl Resmi 

Gazete’de yaymlanmştr. 

 Bu protokol ile, taraf devletler, Kadnlara Karş Ayrmclğn Önlenmesi Komitesi'ne 

yaplacak olan başvurular kabul ve inceleme yetkisini tanmş olmaktadr.  

2.1.2.5. Kadnlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralk 1993 tarihli ve 44/104 sayl kararyla 

ilan edilen Bildiri, kadna karş şiddetin tanm ile birlikte kadnlara karş şiddet örnekleri, 

kadnlarn haklar ve devletlerin sorumluluklarna yönelik olarak hükümler içermektedir. 
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2.1.2.6. Dördüncü Dünya Kadn Konferans: Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu  

 15 Eylül 1995 tarihinde 16 nc Kurul toplantsnda, karar ekli olan Pekin Deklarasyonu ve 

Eylem Platformu kabul edilmiştir. Bu kapsamda, kadnlar ve yoksulluk, kadnlarn eğitimi ve 

öğrenimi, kadnlar ve sağlk, kadnlara yönelik şiddet, kadnlar ve silahl çatşma, yetki ve karar 

alma sürecinde kadnlar, kadnlarn ilerlemesinde kurumsal mekanizmalar, kadnlarn insan 

haklar, kadnlar ve medya, kadnlar ve çevre, kz çocuk  konularnda  stratejik hedefler ve 

eylemler belirlenmiştir. 

2.1.2.7. Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 

11 Mays 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan, 24/11/2011 tarihli ve 6251 sayl Kanunla 

uygun bulunan Sözleşmenin onaylanmas, Bakanlar Kurulu'nca 10/02/2012 tarihinde 

kararlaştrlmştr. Sözleşme onay yeter saysna ulaşlmş olmas nedeniyle (8’i Avrupa Konseyi 

olmak üzere 10 ülke)  1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Sözleşme, uluslararas hukukta kadna karş şiddet ve aile içi şiddet konusunu insan 

haklar bağlamnda ele alan, bağlayclğ ve yaptrm gücü olan ilk sözleşme niteliğini 

taşmaktadr. Sözleşmenin hazrlanmasnda kadnn insan haklar konusunda daha önceden 

yaplan düzenlemeler ve Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi içtihatlar göz önüne alnmştr. 

Sözleşmeyi ilk imzalayan ve parlamentosunda çekincesiz olarak onaylayarak taraf olan ilk ülke 

Türkiye olmuştur.  

Sözleşme, "önleme, koruma, kovuşturma ve politika" olarak toplam dört prensip üzerine 

kurulmuş olup, medeni haline baklmakszn tüm kadnlarn şiddetten korunmasn kapsamakta, 

mağdurlarn haklarn korumaya yönelik önlemlerin alnmasnda cinsel kimlik, cinsel yönelim de 

dahil olmak üzere hiçbir ayrmclk yaplmamasn öngörmektedir.  

22 Nisan 2015 tarihi itibariyle Sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ülkeler aşağda 

sralanmştr147; 

                                                            
147http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG (Erişim: 
28.04.2015) 
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− Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Fransa, Finlandiya, İspanya, 

İsveç, İtalya,  Karadağ, Malta,  Monaco, Portekiz, Srbistan,  Slovenya, Türkiye. 

Ayn tarih itibariyle Sözleşmeyi imzalayan, ancak onay süreci halen devam eden ülkeler ise 

şunlardr; 

− Belçika, Hvatistan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda Litvanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Slovakya, İsviçre, Makedonya, 

Ukrayna, İngiltere, Estonya. 

1. SÖZLEŞME KAPSAMININ İNCELENMESİ 

Giriş 

Bu bölümün incelenmesine göre; Avrupa Konseyi üye devletler ile diğer imza sahiplerinin, 

Sözleşme hazrlanrken başta İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas Sözleşmesi ve 

Protokolleri olmak üzere kadnn insan haklar konusunda düzenlenen uluslaras belgeleri, 

Bakanlar Komitesinin Avrupa Konseyi Üye Devletlerine sunduğu kadnlarn şiddeten 

korunmasna ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ilgili tavsiye kararlarn ve Avrupa İnsan 

Haklar Mahkemesi içtihatlarn dikkate alarak Sözleşmenin hazrlandğ belirtilmiştir. 

Ayrca;  

- Kadna yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddetin knandğ, 

- Kadnlarla erkekler arasnda hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin, kadna yönelik 

şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğu, 

- Kadna yönelik şiddetin, erkeklerin kadnlar üzerinde tahakküm kurmasna ve kadna 

yönelik ayrmclğa neden olan ve kadnlarn tam ilerlemesini engelleyen, kadnlar ve erkekler 

arasnda tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin bir tezahürü olduğu, 

- Kadna yönelik şiddetin yapsal niteliğini toplumsal cinsiyete dayal şiddet olarak 

tanyarak ve kadna yönelik şiddetin, erkeklerle kyaslandğnda kadn ikincil konuma zorlayan 

temel sosyal mekanizmalardan birisi olduğu, 

- Kadnlarn ve kz çocuklarnn; çoğunlukla aile içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz, zorla 

evlilik, sözde namus adna işlenen cinayetler, kadn sünneti gibi insan haklarn ciddi anlamda 

ihlal eden ve kadn erkek eşitliğinin sağlamann önünde büyük bir engel teşkil eden şiddetin pek 

çok boyutuna maruz kaldklar, 
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2.1.2.6. Dördüncü Dünya Kadn Konferans: Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu  
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11 Mays 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan, 24/11/2011 tarihli ve 6251 sayl Kanunla 

uygun bulunan Sözleşmenin onaylanmas, Bakanlar Kurulu'nca 10/02/2012 tarihinde 

kararlaştrlmştr. Sözleşme onay yeter saysna ulaşlmş olmas nedeniyle (8’i Avrupa Konseyi 

olmak üzere 10 ülke)  1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Sözleşme, uluslararas hukukta kadna karş şiddet ve aile içi şiddet konusunu insan 

haklar bağlamnda ele alan, bağlayclğ ve yaptrm gücü olan ilk sözleşme niteliğini 

taşmaktadr. Sözleşmenin hazrlanmasnda kadnn insan haklar konusunda daha önceden 

yaplan düzenlemeler ve Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi içtihatlar göz önüne alnmştr. 

Sözleşmeyi ilk imzalayan ve parlamentosunda çekincesiz olarak onaylayarak taraf olan ilk ülke 

Türkiye olmuştur.  

Sözleşme, "önleme, koruma, kovuşturma ve politika" olarak toplam dört prensip üzerine 

kurulmuş olup, medeni haline baklmakszn tüm kadnlarn şiddetten korunmasn kapsamakta, 

mağdurlarn haklarn korumaya yönelik önlemlerin alnmasnda cinsel kimlik, cinsel yönelim de 

dahil olmak üzere hiçbir ayrmclk yaplmamasn öngörmektedir.  

22 Nisan 2015 tarihi itibariyle Sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ülkeler aşağda 
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− Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Fransa, Finlandiya, İspanya, 

İsveç, İtalya,  Karadağ, Malta,  Monaco, Portekiz, Srbistan,  Slovenya, Türkiye. 

Ayn tarih itibariyle Sözleşmeyi imzalayan, ancak onay süreci halen devam eden ülkeler ise 

şunlardr; 

− Belçika, Hvatistan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda Litvanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Slovakya, İsviçre, Makedonya, 

Ukrayna, İngiltere, Estonya. 

1. SÖZLEŞME KAPSAMININ İNCELENMESİ 

Giriş 

Bu bölümün incelenmesine göre; Avrupa Konseyi üye devletler ile diğer imza sahiplerinin, 

Sözleşme hazrlanrken başta İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas Sözleşmesi ve 

Protokolleri olmak üzere kadnn insan haklar konusunda düzenlenen uluslaras belgeleri, 

Bakanlar Komitesinin Avrupa Konseyi Üye Devletlerine sunduğu kadnlarn şiddeten 

korunmasna ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ilgili tavsiye kararlarn ve Avrupa İnsan 

Haklar Mahkemesi içtihatlarn dikkate alarak Sözleşmenin hazrlandğ belirtilmiştir. 

Ayrca;  

- Kadna yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddetin knandğ, 

- Kadnlarla erkekler arasnda hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin, kadna yönelik 

şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğu, 

- Kadna yönelik şiddetin, erkeklerin kadnlar üzerinde tahakküm kurmasna ve kadna 

yönelik ayrmclğa neden olan ve kadnlarn tam ilerlemesini engelleyen, kadnlar ve erkekler 

arasnda tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin bir tezahürü olduğu, 

- Kadna yönelik şiddetin yapsal niteliğini toplumsal cinsiyete dayal şiddet olarak 

tanyarak ve kadna yönelik şiddetin, erkeklerle kyaslandğnda kadn ikincil konuma zorlayan 

temel sosyal mekanizmalardan birisi olduğu, 

- Kadnlarn ve kz çocuklarnn; çoğunlukla aile içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz, zorla 

evlilik, sözde namus adna işlenen cinayetler, kadn sünneti gibi insan haklarn ciddi anlamda 

ihlal eden ve kadn erkek eşitliğinin sağlamann önünde büyük bir engel teşkil eden şiddetin pek 

çok boyutuna maruz kaldklar, 
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- Silahl çatşma srasnda, sivil halk özellikle de kadnlar yaygn ve sistematik tecavüz ve 

cinsel suçlar şeklinde etkilemeye devam etmekte olan ve gerek çatşma srasnda gerekse 

sonrasnda toplumsal cinsiyete dayal şiddeti trmandrma potansiyeline sahip insan haklar 

ihlallerinin varlğ; 

- Kadnlarn ve kz çocuklarnn toplumsal cinsiyete dayal şiddete erkeklere oranla daha 

fazla maruz kalma risklerinin bulunduğu, 

- Aile içi şiddetin kadnlar orantsz olarak etkilediği ve ayn zamanda erkeklerin de aile içi 

şiddete maruz kaldklar, 

- Aile içerisinde gerçekleşen şiddete tank olmak da dahil, çocuklarn aile içi şiddet 

mağduru olduklar, 

- Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetin olmadğ bir Avrupa'nn hedeflendiği önemle 

vurgulanmştr. 

A. Amaçlar, Tanmlar, Eşitlik Ve Ayrm Gözetmeme, Genel Yükümlülükler 

1. Sözleşmenin Amac 

Sözlemenin 1 inci maddesinin birinci paragrafna göre; bu sözleşmenin amac; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek,  kovuşturmak ve ortadan akldrmak; 

− Kadnlara yönelik her türlü ayrmclğn ortadan kaldrlmasna katkda bulunmak ve 

kadnlar güçlendirilmesi yolu dahil kadnlar ile erkekler arasndaki eşitliğini teşvik etmek; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarnn korunmas ve mağdurlara yardm 

edilmesi için kapsaml çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek; 

− Kadna yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldrmak amacyla uluslararas 

işbirliğini geliştirmek; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldrmaya yönelik bütüncül bir yaklaşm 

benimsemek amacyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve kolluk kuvvetlerine 

destek ve yardm sunmaktr. 

 Maddenin ikinci paragrafnda; taraf devletlerin hükümlerini etkili biçimde 

uygulamaya koymasn temin etmek üzere, bu Sözleşmenin özel bir izleme mekanizmas 

kuracağ belirtilmiştir.   
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2. Sözleşmenin Kapsam 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde göre, bu Sözleşmenin kadnlar orantsz olarak etkileyen 

aile içi şiddet dahil kadnlara yönelik her türlü şiddet için geçerli olacağ, taraf devletlerin 

Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarna uygulamak üzere teşvik edecekleri ve Sözleşmenin 

hükümlerini uygularken toplumsal cinsiyete dayal şiddet mağdurlaru kadnlar özellikle dikkate 

alacaklar belirtilmiştir. 

Ayrca Sözleşmenin barş zamannda ve silahl çatşma durumlarnda geçerli olacağ 

öngörülmüştür.  

3. Tanmlar 

Sözleşmenin 3 üncü maddesinde; bu Sözleşmenin amacna ulaşmas için: 

a.  “Kadna Yönelik Şiddet’’ kavramnn bir insan hakk ihlali ve kadna yönelik 

ayrmclğn bir biçimi olarak anlaşldğ; ister kamu hayatnda ister özel hayatta meydana gelsin 

kadnlarn fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya zdrap veren veya verebilecek 

olan toplumsal cinsiyete dayal her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 

olarak özgürlükten yoksun brakma anlamna  geleceği, 

b.   "Aile İçi Şiddet"’ kavramnn aile içerisinde, aile birliğinde veya daha önceki veya şu 

anki eşler veya ebeveynler arasnda meydana gelen, failin ayn evi şuan veya daha önce şiddet 

mağduruyla paylaşp paylaşmadğna baklmakszn fiziksel, cinsel,  psikolojik ve ekonomik 

şiddetin bütün türleri anlamna geleceği, 

c. ‘’Toplumsal Cinsiyet’’ kadnlar ve erkekler için toplum tarafndan uygun görülen  ve 

sosyal olarak inşa edilen roller, davranşlar, eylemyler ve nitelikler anlamna geleceği, 

d.  ‘’Toplumsal Cinsiyete Dayal Şiddet’’ kadna, kadn olmasndan dolay uygulanan ve 

kadnlar orantsz biçimde etkileyen şiddet anlamna geleceği, 

e. ‘’Mağdur’’ (a) ve (b) bendlerinde belirtilen davranşlara maruz kalan gerçek kişi 

anlamna geleceği, 

f. ‘’Kadn’’ kelimesinin 18 yaşn altndaki kz çocuklarn da içereceği, 

hüküm altna alnmştr.   
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- Aile içerisinde gerçekleşen şiddete tank olmak da dahil, çocuklarn aile içi şiddet 
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- Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetin olmadğ bir Avrupa'nn hedeflendiği önemle 

vurgulanmştr. 

A. Amaçlar, Tanmlar, Eşitlik Ve Ayrm Gözetmeme, Genel Yükümlülükler 

1. Sözleşmenin Amac 

Sözlemenin 1 inci maddesinin birinci paragrafna göre; bu sözleşmenin amac; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek,  kovuşturmak ve ortadan akldrmak; 

− Kadnlara yönelik her türlü ayrmclğn ortadan kaldrlmasna katkda bulunmak ve 

kadnlar güçlendirilmesi yolu dahil kadnlar ile erkekler arasndaki eşitliğini teşvik etmek; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarnn korunmas ve mağdurlara yardm 

edilmesi için kapsaml çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek; 

− Kadna yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldrmak amacyla uluslararas 

işbirliğini geliştirmek; 

− Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldrmaya yönelik bütüncül bir yaklaşm 

benimsemek amacyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve kolluk kuvvetlerine 

destek ve yardm sunmaktr. 

 Maddenin ikinci paragrafnda; taraf devletlerin hükümlerini etkili biçimde 

uygulamaya koymasn temin etmek üzere, bu Sözleşmenin özel bir izleme mekanizmas 

kuracağ belirtilmiştir.   
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2. Sözleşmenin Kapsam 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde göre, bu Sözleşmenin kadnlar orantsz olarak etkileyen 

aile içi şiddet dahil kadnlara yönelik her türlü şiddet için geçerli olacağ, taraf devletlerin 

Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarna uygulamak üzere teşvik edecekleri ve Sözleşmenin 

hükümlerini uygularken toplumsal cinsiyete dayal şiddet mağdurlaru kadnlar özellikle dikkate 

alacaklar belirtilmiştir. 

Ayrca Sözleşmenin barş zamannda ve silahl çatşma durumlarnda geçerli olacağ 

öngörülmüştür.  

3. Tanmlar 

Sözleşmenin 3 üncü maddesinde; bu Sözleşmenin amacna ulaşmas için: 

a.  “Kadna Yönelik Şiddet’’ kavramnn bir insan hakk ihlali ve kadna yönelik 

ayrmclğn bir biçimi olarak anlaşldğ; ister kamu hayatnda ister özel hayatta meydana gelsin 

kadnlarn fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya zdrap veren veya verebilecek 

olan toplumsal cinsiyete dayal her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 

olarak özgürlükten yoksun brakma anlamna  geleceği, 

b.   "Aile İçi Şiddet"’ kavramnn aile içerisinde, aile birliğinde veya daha önceki veya şu 

anki eşler veya ebeveynler arasnda meydana gelen, failin ayn evi şuan veya daha önce şiddet 

mağduruyla paylaşp paylaşmadğna baklmakszn fiziksel, cinsel,  psikolojik ve ekonomik 

şiddetin bütün türleri anlamna geleceği, 

c. ‘’Toplumsal Cinsiyet’’ kadnlar ve erkekler için toplum tarafndan uygun görülen  ve 

sosyal olarak inşa edilen roller, davranşlar, eylemyler ve nitelikler anlamna geleceği, 

d.  ‘’Toplumsal Cinsiyete Dayal Şiddet’’ kadna, kadn olmasndan dolay uygulanan ve 

kadnlar orantsz biçimde etkileyen şiddet anlamna geleceği, 

e. ‘’Mağdur’’ (a) ve (b) bendlerinde belirtilen davranşlara maruz kalan gerçek kişi 

anlamna geleceği, 

f. ‘’Kadn’’ kelimesinin 18 yaşn altndaki kz çocuklarn da içereceği, 

hüküm altna alnmştr.   
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4. Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrm Gözetmeme 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinin birinci paragrafnda, taraf devletlerin, gerek kamu alannda 

gerekse özel alanda, tüm bireylerin, özellikle kadnlarn, şiddetten arnmş yaşama haklarn 

sağlamak ve korumak  için gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alacağ öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci paragrafnda, yine taraf devletlerin, kadna yönelik her türlü ayrmclğ 

knadğ ve bu ayrmclğ önlemek  için özellikle, ulusal Anayasalarna veya diğer uygun 

mevzuatlarna kadn erkek eşitliği ilkesini dahil edip, bu ilkenin uygulamada da 

gerçekleştirilmesini sağlayacaklar; kadnlara karş ayrmclğ, gerektiğinde yaptrmlar 

uygulanmas yoluyla yasaklayacaklar; kadna yönelik ayrmclk içeren kanunlar ve 

uygulamalar yürürlükten kaldrarak gerekli hukuki ve diğer tedbirleri gecikmeksizin alacaklar 

belirtilmiştir. 

Ayn maddenin üçüncü paragrafnda; bireylerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, rk, renk, dil, 

din, siyasi görüş veya farkl görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, herhangi bir etnik 

aznlk, mülkiyet, doğum, cinsel tercih/yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, yaş, sağlk durumu, 

medeni durum, göçmen ya da mülteci olma, yaş veya engelinin ve diğer bir durumunun 

bulunmasna baklmakszn özellikle mağdurlarn haklarn korumaya yönelik tedbirler başta 

olmak üzere Sözleşme hükümlerinin taraf Devletlerce uygulanmasnn güvence altna alndğ 

hüküm altna alnmştr.  

Maddenin son paragrafnda; kadna yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddetin önlenmesi 

ve kadnlarn korunmas için gerekli olan özel tedbirlerin, Sözleşme kapsamnda ayrmclk 

olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. 

5. Devlet Yükümlülükleri ve Gereken Özeni Gösterme Sorumluluğu 

Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci paragrafnda, Devletlerin, kadna yönelik şiddet 

eylemlerinde bulunmaktan kaçnacağ; Devlet adna faaliyet gösteren yetkililer, görevliler, 

kurumlar, kuruluşlar ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun hareket ettiklerini temin ederek 

sağlayacaklar belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Devlet dş aktörlerce işlenen ve 

Sözleşme kapsamnda yer alan şiddet eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, 
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kovuşturulmasn, cezalandrlmasn ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki ve 

diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

6. Toplumsal Cinsiyete Duyarl Politikalar 

Sözleşmenin 6 nc maddesinde; taraf Devletlerin, Sözleşme hükümlerinin 

uygulanmasnda ve etkilerinin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet bakş açsna yer vermeyi 

ve kadn erkek eşitliği ve kadnlarn güçlendirilmesine yönelik etkili politikalar geliştirmeyi ve 

bunlar etkili bir şekilde uygulamay taahhüt edecekleri hüküm altna alnmştr. 

B. Bütüncül Politikalar ve Veri Toplama 

7. Kapsaml ve Eşgüdümlü Politikalar 

Sözleşmenin 7 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için ilgili tüm 

tedbirleri kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddete bütüncül bir yaklaşm sunmaya ilişkin tüm ilgili 

tedbirleri içeren etkili, kapsaml ve koordineli politikalar ülke çapnda benimsemek ve 

uygulamak için gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, yukardaki paragrafta belirtilen 

politikalarn, mağdurun haklarn tüm politikalarn merkezine yerleştirilmesini ve bu politikalarn 

ilgili tüm kurum, kuruluş ve örgütler arasnda etkili işbirliğine dayal olarak uygulanmasn 

sağlayacaklar öngörülmüştür. 

Maddenin son paragrafnda; bu madde uyarnca alnan tedbirlerin, gerektiğinde, devlet 

kurumlar, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile ilgili makamlar, ulusal insan haklar 

kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlar gibi ilgili tüm aktörleri kapsayacağ hüküm altna 

alnmştr. 

8. Mali Kaynaklar  

Sözleşmenin 8 inci maddesinde; taraf Devletlerin, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlar 

tarafndan yürütülenler de dahil  Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü şiddetle mücadele ve 

şiddeti önlemeye ilişkin bütüncül politikalarn, tedbirlerin ve programlarn uygun biçimde 

uygulanmas için yeterli mali ve beşeri kaynak tahsis edecekleri  ifade edilmiştir. 
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4. Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrm Gözetmeme 
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hüküm altna alnmştr.  

Maddenin son paragrafnda; kadna yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddetin önlenmesi 

ve kadnlarn korunmas için gerekli olan özel tedbirlerin, Sözleşme kapsamnda ayrmclk 

olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. 

5. Devlet Yükümlülükleri ve Gereken Özeni Gösterme Sorumluluğu 

Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci paragrafnda, Devletlerin, kadna yönelik şiddet 

eylemlerinde bulunmaktan kaçnacağ; Devlet adna faaliyet gösteren yetkililer, görevliler, 

kurumlar, kuruluşlar ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun hareket ettiklerini temin ederek 

sağlayacaklar belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Devlet dş aktörlerce işlenen ve 

Sözleşme kapsamnda yer alan şiddet eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, 
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kovuşturulmasn, cezalandrlmasn ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki ve 

diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

6. Toplumsal Cinsiyete Duyarl Politikalar 

Sözleşmenin 6 nc maddesinde; taraf Devletlerin, Sözleşme hükümlerinin 

uygulanmasnda ve etkilerinin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet bakş açsna yer vermeyi 

ve kadn erkek eşitliği ve kadnlarn güçlendirilmesine yönelik etkili politikalar geliştirmeyi ve 

bunlar etkili bir şekilde uygulamay taahhüt edecekleri hüküm altna alnmştr. 

B. Bütüncül Politikalar ve Veri Toplama 

7. Kapsaml ve Eşgüdümlü Politikalar 

Sözleşmenin 7 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için ilgili tüm 

tedbirleri kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddete bütüncül bir yaklaşm sunmaya ilişkin tüm ilgili 

tedbirleri içeren etkili, kapsaml ve koordineli politikalar ülke çapnda benimsemek ve 

uygulamak için gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, yukardaki paragrafta belirtilen 

politikalarn, mağdurun haklarn tüm politikalarn merkezine yerleştirilmesini ve bu politikalarn 

ilgili tüm kurum, kuruluş ve örgütler arasnda etkili işbirliğine dayal olarak uygulanmasn 

sağlayacaklar öngörülmüştür. 

Maddenin son paragrafnda; bu madde uyarnca alnan tedbirlerin, gerektiğinde, devlet 

kurumlar, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile ilgili makamlar, ulusal insan haklar 

kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlar gibi ilgili tüm aktörleri kapsayacağ hüküm altna 

alnmştr. 

8. Mali Kaynaklar  

Sözleşmenin 8 inci maddesinde; taraf Devletlerin, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlar 

tarafndan yürütülenler de dahil  Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü şiddetle mücadele ve 

şiddeti önlemeye ilişkin bütüncül politikalarn, tedbirlerin ve programlarn uygun biçimde 

uygulanmas için yeterli mali ve beşeri kaynak tahsis edecekleri  ifade edilmiştir. 
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9. Sivil Toplum Kuruluşlar ve Sivil Toplum 

Sözleşmenin 9 uncu maddesinde; taraf Devletlerin, kadna yönelik şiddetle mücadelede 

aktif olan ilgili sivil toplum kuruluşlar ve sivil toplumun çalşmalarn her düzeyde göz önünde 

bulunduracağ, teşvik edeceği, destekleyeceği ve bu kuruluşlarla etkin işbirliği tesis edeceği 

belirtilmiştir. 

10. Koordinasyon Birimi 

Sözleşmenin 10 uncu maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddetle mücadele etmek ve şiddeti önlemek üzere politikalarn ve 

önlemlerin koordinasyonu, uygulanmas, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bir veya 

birden fazla resmi kurum görevlendireceği veya kuracağ, bu organlarn 11 inci madde 

kapsamnda belirtildiği şekilde veri toplanmasn koordine edeceği, bu verileri analiz edeceği ve 

sonuçlarn yaynlayacağ düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, bu madde uyarnca görevlendirilen veya 

kurulan birimlerin, 8 inci bölüm (uluslararas işbirliği) uyarnca  alnan önlemlere  ilişkin genel 

bilgi almalarn sağlayacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, bu madde uyarnca görevlendirilen veya 

kurulan birimlere, diğer taraflar Devletlerdeki muadilleriyle doğrudan iletişim kurma ve ilişki 

geliştirme imkan sağlayacaklar hüküm altna alnmştr. 

11. Veri Toplama ve Araştrma 

Sözleşmenin 11 inci maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin uygulanmasn 

teminen taraf Devletlerin,  

a. Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü şiddet eylemine ilişkin bölümlere ayrlmş uygun 

istatiski veriyi düzenli aralklarla toplamay;  

b. Ayrca şiddetin temel nedenlerini ve etkilerini, şiddet eylemleri ve mahkumiyet oranlar 

ile Sözleşmenin uygulanmas için alnan önlemlerin etkinliğini incelemek amacyla Sözleşme 

kapsamndaki her türlü şiddet alannda yaplan araştrmalar desteklemeyi taahhüt ettikleri 

düzenlenmiştir.  
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Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü 

şiddetin biçiminin yaygnlğn ve eğilimlerini değerlendirmek üzere düzenli aralklarla nüfusa 

dayal araştrmalar yapmaya çaba gösterecekleri ifade edilmiştir. 

Ayn maddenin üçüncü paragrafnda; taraf Devletlerin, uluslararas işbirliğini teşvik 

etmek ve uluslararas düzeyde kyas yapmay mümkün klmak amacyla bu madde uyarnca 

toplanan bilgileri Sözleşmenin 66 nc maddesinde belirtilen kadnlara yönelik şiddet ve aile içi 

şiddete karş eylem uzman grubuna (GREVİO) sağlayacaklar hüküm altna alnmştr. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, bu madde uyarnca toplanan bilgilerin 

kamuya açk olmasn sağlayacaklar belirtilmiştir. 

C. Önleme 

12. Genel Yükümlülükler 

Sözleşmenin 12 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, kadnn aşağ bir 

cins olduğu veya kadn erkek için kalp rollere dayanan ön yarglar, örf ve adetleri, gelenekleri 

ve tüm diğer uygulamalar ortadan kaldrmak amacyla kadn ve erkeklere ilişkin toplumsal ve 

kültürel davranş modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir.  

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin gerçek veya tüzel kişilerce uygulanan ve  

Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü şiddeti önlemek amacyla gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

Ayn maddenin üçüncü paragrafnda; bu bölüm uyarnca alnan herhangi bir tedbirin; özel 

durumlar nedeniyle savunmasz hale gelmiş bireylerin ihtiyaçlarn göz önüne alacağ ve bu 

ihtiyaçlara cevap vereceği, tüm mağdurlar insan haklarnn merkezine yerleştireceği 

öngörülmüştür.  

Maddenin dördüncü paragrafnda; taraf Devletlerin, erkekler ve erkek çocuklar başta 

olmak üzere, tüm toplum üyelerinin Sözleşme kapsamndaki tüm şiddet türlerini önlemek üzere 

aktif katklar sağlamasn teşvik etmek için gerekli tedbirleri alacağ belirtilmiştir.  
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9. Sivil Toplum Kuruluşlar ve Sivil Toplum 

Sözleşmenin 9 uncu maddesinde; taraf Devletlerin, kadna yönelik şiddetle mücadelede 

aktif olan ilgili sivil toplum kuruluşlar ve sivil toplumun çalşmalarn her düzeyde göz önünde 
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Maddenin beşinci paragrafnda; taraf Devletlerin; kültür, örf ve adet, gelenek, din veya 

sözde ‘’namusun’’ Sözleşme kapsamndaki herhangi bir şiddet eylemi için mazeret 

oluşturmamasn sağlayacaklar hüküm altna alnmştr.  

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, kadnlarn güçlenmesine yönelik program 

ve faaliyetleri arttrmak amacyla gerekli tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir. 

13. Farkndağ Artrma  

Sözleşmenin 13 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, gerektiğinde,   

Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddetin farkl tezahürlerinin, bunlarn çocuklar üzerindeki 

sonuçlarnn ve bu tür şiddetin önlenmesi gerektiğinin toplum içinde anlaşlmas ve buna ilişkin 

farkndalğn arttrlmas amacyla, başta kadn örgütleri olmak üzere ulusal insan haklar 

kurumlar ve bunlara denk organlar, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlar ile iş birliği içinde 

düzenli aralklarla ve her seviyede içeren farkndalk yaratma kampanyalar ve programlar 

geliştireceği veya yürüteceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddet 

eylemini önlemeye yönelik mevcut tedbirlere ilişkin bilginin kamu genelinde geniş biçimde 

yaynlanmasn sağlayacaklar öngörülmüştür. 

14. Eğitim 

Sözleşmenin 14 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, gerektiğinde, 

öğrencilerin gelişen kapasitesine uygun olarak, kadn erkek eşitliği, kalplaşmamş toplumsal 

cinsiyet rolleri, karşlkl sayg, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatşma çözümleri, kadna 

yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddet ve kişisel bütünlük hakk gibi konulara ilişkin öğretim 

materyallerine resmi müfredata ve eğitimin her seviyesine eklenmesi için gerekli admlar 

atacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, resmi eğitim dşndaki eğitim 

faaliyetlerinde,  spor, kültürel ve boş zaman hizmetlerinde ve medyada yukardaki paragrafta 

bahsedilen ilkeleri geliştirmek amacyla gerekli admlar atacaklar belirtilmiştir.   
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15. Profesyonellerin Eğitimi 

Sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddet eyleminin mağdurlar veya failleriyle ilgilenen uzmanlara bu 

tür şiddetin önlenmesi ve ortaya çkarlmas, kadn erkek eşitliği, mağdurun ihtiyaç ve haklar ile 

ikincil mağduriyetlerin engellenmesine ilişkin uygun eğitimin verilmesini sağlayacaklar hüküm 

altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, yukardaki paragrafta belirtilen 

eğitimlerin, sözleşme kapsamndaki şiddet eylemleriyle ilgili başvurularn kapsaml ve uygun 

biçimde ele alnmasn sağlama üzere farkl kurumlar arasndaki işbirliğinin eşgüdümü konusunu 

kapsamasn teşvik edecekleri öngürülmüştür. 

16. Önleyici Müdahale ve Tedavi Programlar 

Sözleşmenin 16 nc maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, şiddetin 

tekrarlanmamas ve şiddet içeren davranş modellerinin değiştirilmesi amacyla aile içi şiddet 

faillerinin kişileraras ilişkilerinde şiddet içermeyen davranş biçimi edinmelerini sağlamay 

hedefleyen programlar geliştirmek ve desteklemek üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, başta cinsel suç failleri olmak üzere 

faillerin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlar geliştirmek ve desteklemek üzere 

gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, yukardaki paragrafta bahsedilen 

önlemlerin alnmasnda, mağdurlarn güvenliği, desteklenmesi ve insan haklarnn birincil öncelik 

taşmasn ve bu programlarn gerektiğinde mağdurlara yönelik uzman destek hizmetleri ile yakn 

işbirliği ile oluşturulmasn ve uygulanmasn sağlayacaklar belirtilmiştir. 

17. Özel Sektör ve Medyann Katlm  

Sözleşmenin 17 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin; ifade özgürlüğüne 

ve bağmszlklarna gerekli saygy göstererek özel sektör, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 

ve medyay, kadna yönelik şiddetin önlenmesi ve kadn onuruna duyulan saygnn arttrlmas 
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Maddenin beşinci paragrafnda; taraf Devletlerin; kültür, örf ve adet, gelenek, din veya 
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Sözleşmenin 13 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, gerektiğinde,   

Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddetin farkl tezahürlerinin, bunlarn çocuklar üzerindeki 

sonuçlarnn ve bu tür şiddetin önlenmesi gerektiğinin toplum içinde anlaşlmas ve buna ilişkin 

farkndalğn arttrlmas amacyla, başta kadn örgütleri olmak üzere ulusal insan haklar 

kurumlar ve bunlara denk organlar, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlar ile iş birliği içinde 

düzenli aralklarla ve her seviyede içeren farkndalk yaratma kampanyalar ve programlar 

geliştireceği veya yürüteceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddet 

eylemini önlemeye yönelik mevcut tedbirlere ilişkin bilginin kamu genelinde geniş biçimde 

yaynlanmasn sağlayacaklar öngörülmüştür. 
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atacaklar ifade edilmiştir. 
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faaliyetlerinde,  spor, kültürel ve boş zaman hizmetlerinde ve medyada yukardaki paragrafta 

bahsedilen ilkeleri geliştirmek amacyla gerekli admlar atacaklar belirtilmiştir.   
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için politika geliştirme, uygulamaya katlma ve yönergeler ile öz denetim standartlar geliştirme 

hususlarnda teşvik edecekleri hüküm altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, özel sektör aktörleriyle işbirliği içinde 

çocuklar, ebeveynler ve eğitimcilerin aşağlayc cinsel içeriği olan veya şiddet unsuru taşyan 

bilgi ve iletişim ortamlar ile başa çkma becerilerini geliştirecekleri ve ilerletecekleri ifade 

edilmiştir.  .  

D. Koruma ve Destek 

18. Genel Yükümlülükler 

Sözleşmenin 18 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, tüm mağdurlar 

şiddet eylemlerinin tekrarndan korumak amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

belirtilmiştir.  

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 20 ve 22 nci maddelerinde 

ayrntlar verilen genel ve özel destek hizmetlerine başvurmak da dahil  olmak üzere, iç hukuka 

uygun şekilde, Sözleşme kapsamndaki tüm şiddet mağdurlar ve tanklarnn korunmas ve 

desteklenmesinde hakimler, savclar, kolluk kuvvetleri, yerel ve bölgesel yetkililer, sivil toplum 

kuruluşlar, diğer ilgili kuruluş ve birimleri içeren ilgili devlet kuruluşlar arasnda etkili bir 

işbirliği sağlamak için uygun mekanizmalarn mevcudiyetini sağlamak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafna göre, taraf Devletlerin bu bölüm uyarnca alnan tedbirlerin, 

− Kadnlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin, toplumsal cinsiyet temelinde anlamaya 

dayanacağn ve mağdurun insan haklarna ve güvenliğine odaklanacağn; 

− Mağdurlar, failler, çocuklar ve onlarn geniş anlamdaki toplumsal çevresi arasndaki 

ilişkiyi göz önünde bulunduracak bütüncül bir yaklaşma dayal olacağn; 

− İkincil mağduriyetleri engellemeye yönelik olacağn; 

− Şiddet mağduru kadnlarn güçlendirilmesi ve ekonomik bağmszlğn hedefleyeceğini; 

− Uygun görülen durumlarda, ayn mekanlarda bir dizi koruma ve destek hizmetleri 

biriminin yer almasna imkan sağlayacağn; 
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− Çocuk mağdurlar dahil olmak üzere savunmasz haldeki bireylerin özel ihtiyaçlarn ele 

alacağn ve bu ihtiyaçlarn mevcut bulundurulacağn temin edecekleri hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin dördüncü paragrafnda; hizmetlerin sunumunun, mağdurun fail hakknda 

şikayette bulunmas veya aleyhinde tanklk etmesine bağl olmayacağ belirtilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, uluslararas hukuk kapsamndaki 

yükümlülüklerine uygun olarak, konsolosluk ile diğer koruma ve destek hizmetlerini 

vatandaşlarna ve söz konusu korumaya hak kazanmş diğer mağdurlara sağlamak üzere gerekli 

önlemleri alacaklar ifade edilmiştir. 

19. Bilgi  

Sözleşmenin 19 uncu maddesinde; taraf Devletlerin, mağdurlarn, mevcut destek 

hizmetleri ve yasal tedbirlere ilişkin yeterli bilgiyi zamannda ve anladklar dilde almalarn 

temin etmek üzere hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

20. Genel Destek Hizmetleri 

Sözleşmenin 20 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, mağdurlarn 

şiddet sonras iyileşmelerini kolaylaştracak hizmetlere erişimlerini sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar; bu tedbirlerin, gerektiğinde, yasal ve psikolojik 

danşmanlk, mali yardm, konut, eğitim, öğretim ve iş bulma desteği gibi hizmetleri içereceği 

belirtilmiştir.  

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, mağdurlarn sağlk hizmetlerine ve 

sosyal hizmetlere erişimlerini ve bu hizmetlerin yeterli kaynağa sahip olduğunu ve mağdurlara 

yardmc olmak ve onlar uygun hizmetlere yönlendirmek üzere uzmanlarn eğitilmelerini temin 

etmek üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

21. Bireysel/Toplu Şikayetlerde Destek 

Sözleşmenin 21 nci maddesinde; taraf Devletlerin, mağdurlarn başvurulabilir bölgesel ve 

uluslararas bireysel/toplu şikayet mekanizmalarna ilişkin bilgiye ve bu mekanizmalara erişim 

imkanna sahip olmalarn sağlayacaklar; ayrca, şikayette bulunduklarnda mağdurlara duyarl 

ve bilgiye dayal desteğin sağlanmasn teşvik edecekleri düzenlenmiştir.  
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− Çocuk mağdurlar dahil olmak üzere savunmasz haldeki bireylerin özel ihtiyaçlarn ele 
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22. Uzman Destek Hizmetleri 

Sözleşmenin 22 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan herhangi bir şiddet eylemine maruz kalmş mağdurlara, uygun bir coğrafi 

dağlm kapsamnda acil/annda, ksa ve uzun dönemli uzman desteteği sağlamak veya 

düzenlemek amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, kadnlara yönelik uzman destek 

hizmetlerini tüm şiddet mağduru kadnlara ve bunlarn çocuklarna sağlayacaklar veya buna 

yönelik düzenlemeleri yapacaklar ifade edilmiştir. 

23. Sğnma Evleri  

Sözleşmenin 23 üncü maddesinde; taraf Devletlerin, kadnlar ve çocuklar başta olmak 

üzere, mağdurlara güvenli barnma imkan sunmak ve onlara ilişkin önceden önlem almak amac 

ile yeterli sayda, kolay erişilebilir ve uygun sğnma evleri kurmak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

24. Telefon Yardm Hatlar   

Sözleşmenin 24 üncü maddesinde; taraf Devletlerin, Sözleşme kapsamndaki her türlü 

şiddete ilişkin, gizliliğe veya kimlik bilgilerinin açklanmamasna özen gösterilerek, arayanlara 

tavsiyede bulunmak üzere, ülke çapnda 24 saat (7/24) hizmet verecek  ücretsiz telefon yardm 

hatt kurmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar hüküm altna alnmştr. 

25. Cinsel Şiddet Mağdurlar İçin Destek 

Sözleşmenin 25 inci maddesinde; taraf Devletlerin, mağdurlara tbbi ve adli muayene, 

travma desteği ve danşma hizmetleri sunacak uygun ve kolay erişilebilir tecavüz kriz veya cinsel 

şiddet yönlendirme merkezleri kurmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

belirtilmiştir. 

26. Tank Çocuklar İçin Koruma ve Destek 

Sözleşmenin 26 nc maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, mağdurlara 

koruma ve destek hizmetleri sağlanrken, Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddete tank olmuş 
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çocuklarn haklar ile ihtiyaçlarnn dikkate alnmasn sağlamak üzere hukuki veya diğer 

tedbirleri alacağ düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; bu madde uyarnca alnan tedbirlerin, Sözleşme 

kapsamndaki her türlü şiddete tanklk etmiş çocuklarn yaşlarna uygun psikososyal danşmay 

içereceği ve çocuğun yüksek yararna gereken saygy/özeni göstereceği ifade edilmiştir. 

27. Bildirim 

Sözleşmenin 27 nci maddesinde; taraf Devletlerin, Sözleşme kapsamnda yer alan her 

türlü şiddet eyleminin ifasna tank olan veya eylemin gerçekleşeceğine yönelik makul 

gerekçeleri olan veya bir şiddet eyleminin daha gerçekleşeceğini öngören herhangi kimsenin, 

bunu ilgili kuruluşlara veya yetkililere bildirmesini teşvik etmek amacyla gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacağ öngörülmüştür. 

28. Uzmanlar Tarafndan Bildirim 

Sözleşmenin 28 inci maddesinde; taraf Devletlerin, iç hukuk tarafndan baz uzmanlara 

uygulanan gizlilik ilkesinin, tanklarn bu Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddet eyleminin 

gerçekleştirildiğine dair makul sebeplerin olmas ve daha sonra bir şiddet eylemi daha 

öngörülmesi durumlarnda, bu tanklarn durumu ilgili kurum ve yetkililere bildirme olaslğ 

önünde uygun koşullar altnda bir engel teşkil etmeyeceğini teminat altna almak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar hüküm altna alnmştr. 

E. Maddi Hukuk 

29. Hukuk Davalar ve Başvuru Yollar 

Sözleşmenin 29 uncu maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin mağdurlara, faile 

karş yeterli yasal başvuru yolu sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

belirtilmiştir.  

 Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin; uluslararas hukukun genel ilkelerine 

uygun olarak, yetkileri dahilinde önleyici veya koruyucu önlem alma görevini yerine getirmekte 

başarsz olmuş Devlet makamlarna karş, mağdurlara yeterli yasal başvuru yolu sağlamak üzere 

gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 
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30. Tazminat 

Sözleşmenin 30 uncu maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, mağdurlarn 

Sözleşmede belirtilen suçlardan herhangi birini işleyen faillerden tazminat talep etme hakkna 

sahip olmalarn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; şiddet sonucu ciddi bedensel zarar görmüş ya da sağlğ 

bozulmuş olan ve uğradklar zarar,  fail, sigorta veya Devlet tarafndan finanse edilen sağlk ve 

sosyal hizmetler gibi diğer kaynaklardan karşlanamayanlara yeterli devlet tazminat ödeneceği, 

ayrca bu hükmün mağdurun güvenliği için gereken özen gösterildiği sürece taraflarn tazminat 

failden geri talep etmesine engel teşkil etmeyeceği hüküm altna alnmştr. 

Maddenin son paragrafnda; ikinci paragraf çerçevesinde alnan tedbirlerin, tazminatn 

makul bir süre zarfnda verilmesini temin altna alacağ belirtilmiştir.  

31. Velayet, Ziyaret Haklar  ve Güvenlik 

Sözleşmenin 31 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, çocuklara ilişkin 

velayet ve ziyaret haklarnn belirlenmesinde, Sözleşme kapsamndaki şiddet eylemlerinin göz 

önünde bulundurulmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, herhangi bir ziyaret ve velayet hakknn 

mağdurun veya çocuğun hak ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesini sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir. 

32. Zorla Evliliklerin Hukuki Sonuçlar  

Sözleşmenin 32 nci maddesinde; taraf Devletlerin, zorla gerçekleştirilen evliliklerin, 

mağdura aşr mali veya idari bir yük getirmeksizin feshini, iptalini ve sonlandrlmasn 

sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir.  
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33. Psikolojik Şiddet 

Sözleşmenin 33 üncü maddesinde; taraf Devletlerin, tehdit veya zorlama yoluyla kişinin 

psikolojik bütünlüğüne ciddi biçimde zarar veren kastl davranşlarn cezai suçlar olarak 

değerlendirilmesini sağlamak üzere hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

34. Israrl Takip 

Sözleşmenin 34 üncü maddesinde; taraf Devletlerin, başka bir kişiye yönelik, kişinin 

kendi güvenliği için korku duymasna neden olacak şekilde tekrar eden, kastl ve tehditkar 

davranşlarn cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

hüküm altna alnmştr. 

35. Fiziksel Şiddet 

Sözleşmenin 35 inci maddesinde; taraf Devletlerin, bir başka bireye yönelik olarak kastl 

olarak uygulanan fiziksel şiddet eylemlerinin cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir.  

36.  Tecavüz Dahil Olmak Üzere Cinsel Şiddet   

Sözleşmenin 36 nc maddesinde; taraf Devletlerin, aşağda belirtilen kastl davranşlarn 

cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür: 

a. Herhangi bir organla veya cisimle bir başka kişiyle, rzas olmadan vajinal, anal veya oral 

olarak cinsel nitelikli eylemlerde bulunma, 

b. Kişiye karş rzas olmakszn diğer cinsel nitelikli eylemlerde bulunma, 

c. Rzas olmayan bir kişinin üçüncü bir kişiyle cinsel nitelikli eylemlerde bulunmasna 

neden olma. 

Maddenin ikinci paragrafnda; rzann, mevcut koşullar değerlendiren kişinin hür 

iradesinin  bir sonucu olarak isteğe bağl olarak verilmesi gerektiği vurgulanmştr. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragrafta yer alan hükümlerin iç 

hukuk tarafndan tanndğ şekliyle eski veya şu anki eşe veya partnerlere karş işlenen eylemler 

için geçerli olmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade 

edilmiştir. 
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hüküm altna alnmştr. 

35. Fiziksel Şiddet 

Sözleşmenin 35 inci maddesinde; taraf Devletlerin, bir başka bireye yönelik olarak kastl 

olarak uygulanan fiziksel şiddet eylemlerinin cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir.  

36.  Tecavüz Dahil Olmak Üzere Cinsel Şiddet   

Sözleşmenin 36 nc maddesinde; taraf Devletlerin, aşağda belirtilen kastl davranşlarn 

cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür: 

a. Herhangi bir organla veya cisimle bir başka kişiyle, rzas olmadan vajinal, anal veya oral 

olarak cinsel nitelikli eylemlerde bulunma, 

b. Kişiye karş rzas olmakszn diğer cinsel nitelikli eylemlerde bulunma, 

c. Rzas olmayan bir kişinin üçüncü bir kişiyle cinsel nitelikli eylemlerde bulunmasna 

neden olma. 

Maddenin ikinci paragrafnda; rzann, mevcut koşullar değerlendiren kişinin hür 

iradesinin  bir sonucu olarak isteğe bağl olarak verilmesi gerektiği vurgulanmştr. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragrafta yer alan hükümlerin iç 

hukuk tarafndan tanndğ şekliyle eski veya şu anki eşe veya partnerlere karş işlenen eylemler 

için geçerli olmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade 

edilmiştir. 
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37. Zorla Evlendirme 

Sözleşmenin 37 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, yetişkin bir bireyi 

veya çocuğu evlenmeye zorlayan kastl davranşlarn suç saylmasn sağlamak üzere hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye 

zorlamak amacyla, ikamet yeri dşnda diğer ülke veya taraf Devletin topraklarna çekmeye 

ilişkin kasti davranşlarn suç saylmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar düzenlenmiştir. 

38. Kadn Sünneti 

Sözleşmenin 38 inci maddesinde; taraf Devletlerin, aşağda belirtilen kastl davranşlarn 

cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür:  

a. Bir kadnn dş dudaklar, iç dudaklar veya klitorisinin tamamn veya bir ksmn kesip 

çkarma, infibülasyon veya işlevini yapamaz hale getirme, 

b. Bir kadn (a) bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine maruz kalmaya zorlama 

veya kadna bu eylemleri yaptrma, 

c. Bir kz çocuğunu (a) bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine teşvik etme, buna 

maruz kalmaya zorlama veya ona bu eylemleri yaptrma. 

39. Zorla Kürtaj ve Zorla Ksrlaştrma 

Taraf Devletlerin, aşağdaki kasti davranşlarn cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir: 

a. Kendisinin daha önceden bilgisi ve rzas olmakszn kadn üzerinde kürtaj 

gerçekleştirilmesi, 

b. Kendisinin daha önceden bilgisi ve rzas olmakszn ve süreci tam olarak anmakszn 

kadnn doğal üreme kapasitesini sonlandrma amac veya etkisi taşyan cerrahi operasyon 

gerçekleştirilmesi.  
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40. Cinsel Taciz 

Sözleşmenin 40 nc maddesinde; taraf Devletlerin; özellikle de saldrgan, küçük 

düşürücü, yüz kzartc ve krc bir çevre yaratarak bir insann onurunu zedelemek amacyla veya 

bu sonucu doğuran istenmeyen sözlü, sözsüz veya fiziksel olarak cinsel güdülü davranşn cezai 

ve diğer yaptrmlara tabi klmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade 

edilmiştir. 

41. Yardm veya Yataklk Etme ve Girişim 

Sözleşmenin 41 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 33, 

34, 35, 36, 37, 38/a ve 39 uncu maddelerinde yer alan suçlarn kasten işlenmesi halinde, bunlarn 

işlenmesine yardm veya yataklk edilmesinin suç olarak değerlendirilmesi için gerekli hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 35, 36, 37, 38/a ve 39 uncu 

maddelerinde yer alan suçlar kasten işlendiğinde, mezkur suçu işleme girişiminde bulunmann 

suç olarak değerlendirilmesi için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacağ da hüküm altna 

alnmştr. 

42.  Sözde ‘’Namus’’ Adna İşlenen Suçlar Dahil Olmak Üzere Kabul Edilemez 

Gerekçeler  

Sözleşmenin 42 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin,  Sözleşme 

kapsamnda yer alan herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatlan cezai 

işlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde ‘’namus’’un bu eylemlerin gerekçesi olarak 

kabul edilmemesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklar, bunun özellikle mağdurun 

kültürel, dini, sosyal veya geleneksel olarak kabul gören uygun davranş normlarn veya 

törelerini ihlal ettiği iddialarn da içereceği vurgulanmştr. 

 Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragrafta belirtilen eylemlerden 

herhangi birini gerçekleştirmesi için, herhangi bir kimseyi veya bir çocuğu azmettirmenin işlenen 

eylem için o kişinin cezai sorumluluğunu azaltmamasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacağ ifade edilmiştir. 



‒ 173 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)172 
 

37. Zorla Evlendirme 

Sözleşmenin 37 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, yetişkin bir bireyi 

veya çocuğu evlenmeye zorlayan kastl davranşlarn suç saylmasn sağlamak üzere hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye 

zorlamak amacyla, ikamet yeri dşnda diğer ülke veya taraf Devletin topraklarna çekmeye 

ilişkin kasti davranşlarn suç saylmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar düzenlenmiştir. 

38. Kadn Sünneti 

Sözleşmenin 38 inci maddesinde; taraf Devletlerin, aşağda belirtilen kastl davranşlarn 
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çkarma, infibülasyon veya işlevini yapamaz hale getirme, 

b. Bir kadn (a) bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine maruz kalmaya zorlama 

veya kadna bu eylemleri yaptrma, 

c. Bir kz çocuğunu (a) bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine teşvik etme, buna 
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hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir: 

a. Kendisinin daha önceden bilgisi ve rzas olmakszn kadn üzerinde kürtaj 

gerçekleştirilmesi, 

b. Kendisinin daha önceden bilgisi ve rzas olmakszn ve süreci tam olarak anmakszn 

kadnn doğal üreme kapasitesini sonlandrma amac veya etkisi taşyan cerrahi operasyon 
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edilmiştir. 

41. Yardm veya Yataklk Etme ve Girişim 

Sözleşmenin 41 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 33, 

34, 35, 36, 37, 38/a ve 39 uncu maddelerinde yer alan suçlarn kasten işlenmesi halinde, bunlarn 

işlenmesine yardm veya yataklk edilmesinin suç olarak değerlendirilmesi için gerekli hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 35, 36, 37, 38/a ve 39 uncu 

maddelerinde yer alan suçlar kasten işlendiğinde, mezkur suçu işleme girişiminde bulunmann 

suç olarak değerlendirilmesi için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacağ da hüküm altna 

alnmştr. 

42.  Sözde ‘’Namus’’ Adna İşlenen Suçlar Dahil Olmak Üzere Kabul Edilemez 

Gerekçeler  

Sözleşmenin 42 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin,  Sözleşme 

kapsamnda yer alan herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatlan cezai 

işlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde ‘’namus’’un bu eylemlerin gerekçesi olarak 

kabul edilmemesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklar, bunun özellikle mağdurun 

kültürel, dini, sosyal veya geleneksel olarak kabul gören uygun davranş normlarn veya 

törelerini ihlal ettiği iddialarn da içereceği vurgulanmştr. 

 Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragrafta belirtilen eylemlerden 

herhangi birini gerçekleştirmesi için, herhangi bir kimseyi veya bir çocuğu azmettirmenin işlenen 

eylem için o kişinin cezai sorumluluğunu azaltmamasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacağ ifade edilmiştir. 
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43. Cezai Suçlarn Tatbiki  

Sözleşmenin 43 üncü maddesinde; bu Sözleşme uyarnca belirlenen suçlarn, mağdur ve 

fail arasndaki ilişkinin niteliğine baklmakszn tatbik edileceği vurgulanmştr.  

44.  Yarg Yetkisi 

Sözleşmenin 44 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

uyarnca belirlenen herhangi bir suçun;  

a. Kendi topraklarnda; veya 

b. Bayrağn taşyan bir gemide; veya 

c. Yasalar doğrultusunda tescil edilmiş bir uçakta; veya 

d. Vatandaşlarndan biri tarafndan; veya 

e. Topraklarnda ikamet eden bir kimse tarafndan, 

işlenmesi halinde yarglanmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacağ düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, suçun kendi vatandaşlarndan birine veya 

kendi topraklarnda ikamet eden kişilere karş işlendiğinde, Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin 

yarg yetkisi oluşturmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri almaya çaba gösterecekleri de 

ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; Sözleşmenin 36, 37, 38 ve 39 uncu  maddelerinde 

belirtilen suçlarn kovuşturmas için taraf Devletlerin yarg yetkilerinin, eylemin gerçekleştirildiği 

bölgede suç saylmas koşuluna bağl olmamasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

önlemleri alacaklar belirtilmiştir. 

Ayn maddenin 4 üncü paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 36, 37, 38 ve 39 uncu 

maddeleri uyarnca belirlenen suçlarn kovuşturulmasn sağlamak amacyla  birinci paragrafn 

(d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususlara ilişkin yarg yetkilerinin, kovuşturmann yalnzca suç 

mağdurunun bildirmesi veya suçun işlendiği yerdeki devlet  tarafndan bilginin sunulmas üzerine 

başlatlabileceği koşuluna bağlanmamas için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

öngörülmüştür. 
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Maddenin beşinci paragrafnda; taraf Devletlerin, fail olduğu iddia edilen kişinin kendi 

topraklarnda olmas ve bu kişiyi yalnzca uyruğuna dayanarak diğer taraf Devlete iade etmediği 

durumlarda Sözleşme kapsamnda yer alan suçlar üzerinde yarglama yetkisi oluşturabilmek 

amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar hüküm altna alnmştr. 

Maddenin altnc paragrafnda; Sözleşme kapsamnda iddia edilen suçlara ilişkin birden 

fazla taraf Devletin yarglama talebinde bulunmas durumunda, ilgili taraf devletlerin, 

gerektiğinde, kovuşturma için en uygun yarg yetkisini belirlemek üzere birbirlerine danşacaklar 

ifade edilmiştir.  

Maddenin son paragrafnda; Sözleşmenin, uluslararas hukukun genel ilkelerine halel 

getirmeksizin, iç hukuka uygun olarak bir taraf Devlet tarafndan uygulanan herhangi bir cezai 

yarglamay olanaksz klmayacağ vurgulanmştr. 

45. Yaptrm ve Tedbirler 

Sözleşmenin 45 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

gereğince ihdas edilmiş  suçlarn ciddiyetini de göz önünde bulundurarak bu suçlarn etkili, 

orantl ve caydrc  biçimde cezalandrlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alacaklar; bu yaptrmlarn, gerektiğinde, suçlularn iadesiyle sonuçlanacak 

özgürlükten mahrum brakmay da içine alan cezalar içereceği ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, faillere yönelik aşağda yer alanlar gibi 

diğer başka tedbirleri benimseyebilecekleri öngörülmüştür: 

- Hükümlü kişilerin izlenmesi veya denetlenmesi, 

-Mağdurun güvenliğini de içerebilen, çocuğun kendi yararnn başka hiçbir şekilde 

garanti altna alnamamas durumunda, ebeveyn hakknn elinden alnmas. 

46. Ağrlaştrc Sebepler 

Sözleşmenin 46 nc maddesinde; taraf Devletlerin, suçun ana unsurlarndan birini 

oluşturmamasndan dolay, iç hukukun ilgili hükümlerine uygun olabilen aşağdaki sebeplerin; 

Sözleşme uyarnca ihdas edilen suçlara istinaden cezalarn belirlenmesindeki ağrlaştrc sebepler 
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olarak göz önünde bulundurulabilmesini sağlamak amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacağ düzenlenmiştir. 

 Bu sebepler; 

a. Suçun iç hukuk tarafndan tannan, failin şu anki veya daha önceki eşlere veya partnere 

karş mağdurla birlikte yaşayan veya yetkisini kötüye kullanan bir aile bireyince işlenmesi, 

b. Suçun veya ilgili suçlarn defalarca işlenmesi, 

c. Suçun; özel durumlar nedeniyle savunmasz hale gelmiş bir bireye karş işlenmesi, 

d. Suçun çocuğa karş veya çocuğun gözleri önünde işlenmesi, 

e. Suçun iki veya daha fazla kişi tarafndan birlikte işlenmesi  

f. Suç öncesi veya esnasnda aşr derecede şiddete başvurulmas, 

g. Suçun silah kullanlarak veya silahl tehditte bulunularak işlenmesi, 

h. Suçun, mağdur için ciddi fiziksel veya psikolojik zararlarla sonuçlanmas; 

i. Failin daha önce de ayn suçlardan hüküm giymiş olmas, 

olarak sralanmştr. 

47. Diğer Tarafça Verilen Hükümler 

Sözleşmenin 47 nci maddesinde; taraf Devletlerin, hükümler tayin edilirken  Sözleşme 

uyarnca ihdas edilen suçlarla bağlantl olarak diğer taraf Devletçe verilen kesin hükümlerin göz 

önünde bulundurulmas ihtimalini öngörmek amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alcaklar belirtilmiştir. 

48.  Zorunlu Alternatif Uyuşmazlk Çözüm Usulleri veya  Hükümlerinin Yasaklanmas 

Sözleşmenin 48 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamndaki her türlü şiddete ilişkin olarak arabuluculuk ve uzlaştrma da dahil, zorunlu 

alternatif uyuşmazlk çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar vurgulanmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, para cezas talep edilmesi durumunda 

failin mağdura karş mali yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesinin dikkate alnmasn 

sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir 
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F. Soruşturma, Kovuşturma, Usul Hukuku ve Önleyici Tedbirler 

49. Genel Yükümlülükler 

Sözleşmenin 49 uncu maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddete ilişkin soruşturma ve adli işlemlerin; mağdurun haklarn 

göz önüne alarak aşr gecikme olmakszn yürütülmesinisağlamak amacyla ceza muhakemesinin 

tüm safhalarnda gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alcaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin; toplumsal cinsiyete dayal şiddet 

anlayşn göz önünde bulundurarak ve insan haklar temel ilkelerine uygun biçimde, Sözleşme 

uyarnca ihdas edilen suçlarn soruşturulmas ve kovuşturulmasnn etkili biçimde yürütülmesini 

sağlamak amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir. 

50. Acil Müdahale, Önleme ve Koruma 

Sözleşmenin 50 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, sorumlu kolluk 

kuvvetlerinin mağdurlara yeterli ve hzl koruma imkanlar sunarak Sözleşme kapsamnda yer 

alan her türlü şiddete acil ve yerinde müdahale etmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, işlevsel tedbirlerin alnmas ve kant 

toplama da dahil olmak üzere, kolluk kuvvetlerinin Sözleşme kapsamnda yer alan her türlü 

şiddetin önlenmesinde ve mağdurlarn korunmasnda acil ve yerinde müdahale etmelerini 

sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

51. Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi 

Sözleşmenin 51 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, risk yönetimini 

sağlamak ve gerekli olmas durumunda koordineli destek ve güvenlik sağlamak üzere ilgili tüm 

yetkililerce ölüm riskine, durumun ciddiyetine ve şiddetin tekrarlanma riskine ilişkin bir 

değerlendirme yaplmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf devletlerin birinci paragrafta atfta bulunulan 

değerlendirmenin, soruşturma ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasnn her aşamasnda, Sözleşme 
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olarak göz önünde bulundurulabilmesini sağlamak amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacağ düzenlenmiştir. 
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kapsamnda yer alan şiddet eyleminin faillerinin ateşli silahlara sahip olduklarn veya bunlara 

erişimlerinin olduğunu göz önünde bulundurmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir.  

52.   Acil Engelleme Emirleri 

Sözleşmenin 52 nci maddesinde; taraf Devletlerin, ani tehlike durumlarnda; ilgili 

yetkililerin aile içi şiddet failine yeterli bir süre zarf içinde mağdurun veya risk altndaki kişinin 

ikamet ettiği bölgeyi terketmesini emretme ve failin mağdurun veya risk altndaki kişinin ikamet 

bölgesine girmesini veya onlarla irtibat kurmasn yasaklama emri verme yetkisine sahip 

olmalarn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilerek; bu madde 

uyarnca alnan tedbirlerin mağdurun veya risk altndaki kişinin güvenliğini ön planda tutacağ 

vurgulanmştr. 

53. Kstlama ve Koruma Emirleri 

Sözleşmenin 53 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme 

kapsamnda yer alan her türlü şiddet mağdurlarna uygun kstlama ve koruma emirlerinin mevcut 

olmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragrafta atfta bulunulan 

kstlama ve koruma emirlerinin: 

− Mağdur tarafndan herhangi bir mali ve idari sorumluluk yüklenilmeksizin acil korumaya 

uygun olmasn,  

− Belirli bir zaman dilimi içerisinde veya değiştirilinceye veya kaldrlncaya kadar 

yürürlükte kalmasn, 

− Gerektiğinde hemen etki yaratacak şekilde tek tarafl olarak kullanma konulmasn, 

− Diğer yasal takibatlara baklmakszn ve bu takibatlara ek olarak mevcut bulunmasn, 

− Daha sonraki  yasal takibatlara dahil edilmesini teminat altna almak üzere 

− gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, birinci paragraf uyarnca uygulamaya 

konan kstlama ve koruma emirlerinin ihlalinin etkili, orantl ve caydrc cezai yaptrmlara tabi 

olmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 
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54. Soruşturma ve Kant 

Sözleşmenin 54 üncü maddesinde; taraf Devletlerin, herhangi bir hukuki veya cezai 

davada mağdurun cinsel geçmiş ve davranşlarna ilişkin kantlarn yalnzca konuyla ilgili ve 

gerekli olmas durumunda kullanlmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar hüküm altna alnmştr. 

55. Tek Tarafl ve Re'sen Yarglamalar 

Sözleşmenin 55 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 35, 

36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri uyarnca ihdas edilen suçlarn soruşturulmas veya 

kovuşturmalarnn; suçun tamamnn veya bir ksmnn topraklarnda işlenmesi durumunda, 

suçun mağdur tarafndan bildirilmesi veya şikayette bulunulmasna bağl olmamasn ve mağdur 

şikayetini veya ifadesini geri alsa bile işlemlerin devam edebilmesini sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, iç hukuklarnda öngörülen koşullara 

uygun olarak, kamu kurumlarnn, sivil toplum örgütlerinin ve aile içi şiddet danşmanlarnn, 

Sözleşme uyarnca belirlenen suçlara ilişkin soruşturma ve adli takibatn yaplmas srasnda 

mağdurun isteği üzerine, mağdura yardm ve destek verme olanağn sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar öngörülmüştür. 

56. Koruma Tedbirleri 

Sözleşmenin 56 nc maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devlerin, soruşturma ve adli 

takibatn her aşamasnda tank olarak, özel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere mağdurlarn hak ve 

çkarlarn koruma altna almak amacyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar 

belirtilmiştir. 

 Bunlarn: 

a. Mağdurlarn, ayn zamanda ailelerinin ve görgü tanklarnn gözdağ, ksas ve tekrar 

mağdur edilmeye karş korunmasnn sağlanmas; 

b. Mağdurun, en azndan kendisinin ve ailesinin tehlikede olabileceği durumlarda, failin 

kaçtğndan, geçici veya sürekli olarak serbest brakldğndan haberdar edilmesinin sağlanmas; 
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kapsamnda yer alan şiddet eyleminin faillerinin ateşli silahlara sahip olduklarn veya bunlara 

erişimlerinin olduğunu göz önünde bulundurmasn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir.  

52.   Acil Engelleme Emirleri 

Sözleşmenin 52 nci maddesinde; taraf Devletlerin, ani tehlike durumlarnda; ilgili 

yetkililerin aile içi şiddet failine yeterli bir süre zarf içinde mağdurun veya risk altndaki kişinin 

ikamet ettiği bölgeyi terketmesini emretme ve failin mağdurun veya risk altndaki kişinin ikamet 

bölgesine girmesini veya onlarla irtibat kurmasn yasaklama emri verme yetkisine sahip 

olmalarn sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilerek; bu madde 
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c. İç hukukun öngördüğü koşullar altnda mağdurlar, tasarruflarndaki hak ve hizmetler ve  

şikayetlerinin takibi, suçlamalar, soruşturma ve işlemlerin genel ilerleyişi, onlarn bu husustaki 

rolleri ve davalarn sonuçlar hakknda bilgilendirilmesinin sağlanmas; 

d. Mağdurun doğrudan veya bir arac yoluyla, iç hukukun usul ilkelerine uygun olarak, 

dinlenilmesinin, kant sunmasnn, görüş, ihtiyaç ve endişelerini sunmasnn ve bunlarn göz 

önünde bulundurulmasnn sağlanmas,  

e. Mağdurlara hak ve çkarlarnn uygun bir şekilde sunulmasn ve söz konusu hak ve 

çkarlarn göz önünde bulundurulmasn sağlayacak uygun destek hizmetleri sunulmas; 

f. Mağdurlarn özel yaşantsnn veya görüntüsünün korunmas amacyla uygun tedbirlerin 

benimsenmesi; 

g. Mümkün olan durumlarda, mahkeme ve kolluk kuvvetleri birimlerinde mağdur ve fail 

arasnda temas kurulmasndan kaçnlmasnn sağlanmas; 

h. Mağdurlara, davaya taraf olarak katldklarnda veya kant sunarlarken bağmsz ve yetkin 

çevirmenler sağlanmas,  

i. İç hukuk tarafndan öngörülen ilkelere uygun olarak, uygun iletişim teknolojilerinin 

kullanlmas yoluyla mağdurun mahkeme salonunda olmakszn ya da fail olduğu iddia edilen 

şahsn yokluğunda mahkemede ifade verebilmesinin mümkün klnmas  

yoluyla gerçekleşeceği vurgulanmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; aile içi şiddet ve kadna yönelik şiddet mağduru çocuk ve 

tanklara çocuğun kendi yarar gözetilerek özel koruma tedbirleri temin edileceği de ifade 

edilmiştir. 

57. Adli Yardm 

Sözleşmenin 57 inci maddesinde; taraf Devletlerin, iç hukukta öngörülen koşullar atlnda 

mağdurlarn ücretsiz adli yardm ve destek alma haklarn sağlayacaklar düzenlenmiştir.  

58. Zamanaşm Kural 

Sözleşmenin 58 inci maddesinde; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 36, 37, 38 ve 39 uncu 

maddeleri uyarnca ihdas edilen suçlara ilişkin herhangi bir kanuni takibatn başlatlmas için 

zamanaşmnn; mağdurun reşit olmasnndan sonra takibatn etkin şekilde başlamasn mümkün 
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c. İç hukukun öngördüğü koşullar altnda mağdurlar, tasarruflarndaki hak ve hizmetler ve  

şikayetlerinin takibi, suçlamalar, soruşturma ve işlemlerin genel ilerleyişi, onlarn bu husustaki 

rolleri ve davalarn sonuçlar hakknda bilgilendirilmesinin sağlanmas; 
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klacak, suçun ağrlğyla orantl ve yeterli bir süre devam etmesnini teminen gerekli hukuki 

veya diğer tedbirleri alacaklar belirtilmiştir. 

G. Göç ve Sğnma 
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a. Yetkili makamn, kişisel durumlarndan dolay mağdurun kalmas gerektiği görüşünde 

olmas; 
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60. Toplumsal Cinsiyete Dayal Sğnmac Başvurular 

Sözleşmenin 60 nc maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, 1951 Mültecilerin 

Durumuna İlişkin Sözleşme’nin 1 A(2) maddesinin anlam çerçevesinde, kadnlara karş 

toplumsal cinsiyete dayal şiddetin bir zulüm çeşidi veya tamamlayc/yardmc korumay 

gerektiren ciddi bir zarar biçimi olarak tannmas için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme gerekçelerinden her birine 

toplumsal cinsiyete duyarl yorum yaplmasn sağlayacaklar ve bu gerekçelerden bir veya birden 

fazlas nedeniylezulümden korkulduğunda başvuranlara yürürlükteki ilgili araçlara göre mülteci 

statüsü verileceğini vurgulamştr. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin sğnmaclar için, toplumsal cinsiyete 

duyarl kabul usullerinin ve destek hizmetlerinin yan sra toplumsal cinsiyet yönergelerini ve 

mülteci statüsünün belirlenmesi ve uluslararas koruma başvurusunu da kapsayan toplumsal 

cinsiyete duyarl sğnma usullerini geliştirmeye yönelik gerekli hukuki veya diğer tedbirleri 

alacaklar ifade edilmiştir. 

61. Geri Göndermeme 

Sözleşmenin 61 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, uluslararas hukuk 

çerçevesinde mevcut yükümlülüklere uygun olarak geri göndermeme ilkesini gözetmek amacyla 

gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin statüleri veya ikametleri gözetilmeksizin 

korumaya muhtaç şiddet mağduru kadnlarn yaşam riski bulunan veya işkence, insanlk dş veya 

aşağlayc muamele veya cezaya maruz kalabileceği hiçbir ülkeye hiçbir koşulda geri 

gönderilmemesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklar hüküm altna 

alnmştr.  
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H. Uluslararas İşbirliği 

62. Genel İlkeler 

Sözleşmenin 62 nci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşmenin 

hükümlerine uygun olarak hukuki veya cezai konularda işbirliğine ilişkin ilgili uluslararas ve 

bölgesel araçlarn uygulanmas, benzer veya karşlkl mevzuat ve iç hukuk temelinde uzlaşlmş 

düzenlemeler yoluyla aşağdaki amaçlar gerçekleştirmek üzere birbirleriyle mümkün olduğunca 

geniş işbirliği yapacaklar düzenlenmiştir: 

a. Sözleşme kapsamndaki her türlü şiddeti önleme, şiddetle mücadele etme ve şiddeti 

kovuşturma; 

b. Mağdurlar koruma ve onlara destek sağlama; 

c. Sözleşme uyarnca ihdas edilen suçlara ilişkin soruşturma ve cezai takibatlar; 

d. Koruma emirleri de dahil, taraflarn yarg yetkilileri tarafndan verilen ilgili hukuki ve 

cezai kararlarn uygulanmas. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, Sözleşme uyarnca ihdas edilen ve ikamet 

edilen yerden farkl bir taraf Devletin topraklarnda işlenen bir suçun mağdurunun, ikamet ettiği 

Devletin ilgili yetkilileri nezdinde şikayette bulunmalarn sağlamak üzere gerekli hukuki veya 

diğer tedbrileri alacaklar belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; Sözleşmeye taraf diğer bir Devletin ceza davalarnda 

verdiği kararlarn uygulanmas, suçlularn iadesi ve suçla mücadele konularnda devletlerarasnda 

bir anlaşmann bulunmas koşulunu getiren Sözleşmeye taraf bir Devletin, bu türde bir anlaşma 

akdetmediği bir taraf Devletten böyle bir yasal işbirliği talep etmesi halinde, bu Sözleşme; 

Sözleşme uyarnca ihdas edilen suçlar bağlamnda ceza davalarnda verilen kararlarn 

uygulanmas, suçlularn iadesi ve suçla mücadele konularnda karşlkl destek için yasal dayanak 

kabul edileceği ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; taraf Devletlerin, 18 inci maddenin beşinci paragrafna uygun 

olarak mağdurlarn korunmasn kolaylaştrmak amacyla üçüncü devletlerle ikili ve çoklu 

anlaşmalarn yürürlüğe konmas da dahil, gerektiğinde, üçüncü ülkelerin yararlandğ kalknma 
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amaçl yardm programlar ile kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele ve önlemeyi 

bütünleştirmek için çaba gösterecekleri vurgulanmştr. 

63. Risk Altndaki Kişilere Yönelik Tedbirler 

Sözleşmenin 63 üncü maddesinde; başka bir taraf Devletin topraklarndaki bir kişinin 

Sözleşmenin 36, 37, 38 ve 39 uncu  maddelerinde atfta bulunulan herhangi bir şiddet eylemine 

maruz kalma riskiyle karş karşya olduğu yönünde elinde mevcut bilgilere dayanarak hakl 

gerekçeleri bulunan taraf Devletin, uygun koruma tedbirlerinin alnmasn sağlamak amacyla bu 

bilgiyi gecikmeksizin ilgili kişiye ileteceği, bu bilginin, uygulanabildiği durumlarda risk altnda 

bulunan kişinin yarar için var olan koruma emirlerine ilişkin detaylar da içereceği belirtilmiştir. 

64. Bilgi  

Sözleşmenin 64 üncü maddesinin birinci paragrafnda; talep edilen taraf Devletin, bu 

bölüm kapsamnda yaplan eylemin nihai sonucu hakknda talep eden taraf Devleti derhal 

bilgilendireceği, talep edilen taraf Devletin de ayn zamanda, talep edilen eylemin 

gerçekleştirilmesinin mümkün olamamas veya uygulanmasnn kayda değer ölçüde gecikmeye 

maruz kalmas durumlarnda bunu, talepte bulunan taraf Devlete süratle bildireceği 

öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci paragrafnda; bir taraf Devletin; kendi yaptğ soruşturma çerçevesinde 

edindiği bilgiyi, bu bilginin ifşasnn diğer taraf Devlete Sözleşme uyarnca ihdas edilmiş ceza 

gerektiren suçlar önlemede, soruşturma veya işlemleri başlatma veya yürütmede yardmc 

olabileceğini düşündüğünde ya da bu bilginin bu bölüm kapsamnda diğer taraf Devletin işbirliği 

talebinde bulunmasna yol açacağn düşündüğünde, iç hukukun snrlar dahilinde, önceden talep 

olmakszn diğer taraf Devlete  iletebileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; ikinci paragrafa uygun olarak herhangi bir bilgi alan taraf 

Devletin; uygun görülmesi halinde dava açlmasn veya ilgili hukuki ve cezai davalarda bu 

bilginin göz önüne alnabilmesini sağlayacak bu çeşit bir bilgiyi ilgili yetkililere ibraz edeceği 

hüküm altna alnmştr.  
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65. Verilerin Korunmas 

Sözleşmenin 65 inci maddesinde; kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Otomatik İşlemden 

Geçirilme Sürecinde Bireylerin Korunmas Hakknda Sözleşme (ETS No. 108) altnda taraf 

Devletlerce üstlenilen yükümlülükleri müteakiben saklanacağ ve kullanlacağ ifade edilmiştir. 

İ. İzleme Mekanizmas 

66. Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karş Eylem Uzman Grubu 

Sözleşmenin 66 nc maddesinin birinci paragrafnda; kadna yönelik şiddet ve aile içi 

şiddet uzman grubunun ( bundan sonra ‘GREVIO’’ olarak adlandrlacaktr), Sözleşme’nin taraf 

Devletlerce uygulanmasn izleyeceği belirtilmiştir. 

 Maddenin ikinci paragrafnda; GREVIO nun, toplumsal cinsiyet ve coğrafi dağlm 

dengesinin yan sra çok disiplinli uzmanlk bilgileri de göz önünde bulundurularak en az 10, en 

fazla 15 üyeden oluşacağ, GREVIO üyelerinin, taraf Devletlerce gösterilen adaylar arasndan 

Taraflar Komitesince bir kez yenilenebileceği 4 yllk görev süresi için Sözleşmeye taraf 

Devletlerin vatandaşlar arasndan seçileceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; ilk 10 üyenin seçiminin, Sözleşme’nin yürürlüğe 

girmesini takip eden bir yl içinde yaplacağ, diğer 5 üyenin seçiminin 25 inci onay veya katlm 

müteakiben gerçekleştirileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin dördüncü paragrafnda; GREVIO üyelerinin seçiminin aşağdaki ilkelere 

bağl olacağ öngörülmüştür: 

a. Üyeler, yüksek ahlaki karakterli, insan haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik 

şiddet ve aile içi şiddet veya bu mağdurlara yardm ve mağdurlarn korunmas alanlarnda 

muteber yetkinliğe sahip olarak bilinen veya Sözleşme kapsamnda belirlenen alanlarda 

deneyimli kişiler arasndan şeffaf bir yöntemle seçilir; 

b. GRE VIO’nun iki üyesi ayn ülke vatandaş olamaz; 

c. Üyeler temel hukuk sistemlerini temsil etmelidir; 

d. Üyeler kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddet alanndaki ilgili aktör ve organlar temsil 

ederler; 
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fazla 15 üyeden oluşacağ, GREVIO üyelerinin, taraf Devletlerce gösterilen adaylar arasndan 

Taraflar Komitesince bir kez yenilenebileceği 4 yllk görev süresi için Sözleşmeye taraf 

Devletlerin vatandaşlar arasndan seçileceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; ilk 10 üyenin seçiminin, Sözleşme’nin yürürlüğe 

girmesini takip eden bir yl içinde yaplacağ, diğer 5 üyenin seçiminin 25 inci onay veya katlm 

müteakiben gerçekleştirileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin dördüncü paragrafnda; GREVIO üyelerinin seçiminin aşağdaki ilkelere 

bağl olacağ öngörülmüştür: 

a. Üyeler, yüksek ahlaki karakterli, insan haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik 

şiddet ve aile içi şiddet veya bu mağdurlara yardm ve mağdurlarn korunmas alanlarnda 

muteber yetkinliğe sahip olarak bilinen veya Sözleşme kapsamnda belirlenen alanlarda 

deneyimli kişiler arasndan şeffaf bir yöntemle seçilir; 

b. GRE VIO’nun iki üyesi ayn ülke vatandaş olamaz; 

c. Üyeler temel hukuk sistemlerini temsil etmelidir; 

d. Üyeler kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddet alanndaki ilgili aktör ve organlar temsil 

ederler; 
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e. Üyeler kendi şahsi sfatlar ile görev yaparlar, görevlerini yerine getirirken bağmsz ve 

tarafszdrlar, görevlerini etkili biçimde yerine getirmeye hazrdrlar. 

Maddenin beşinci paragrafnda; GREVIO üyelerinin seçim yönteminin, Sözleşmenin 

yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay zarfnda, Sözleşmeye taraf Devletlerle istişare edildikten ve 

oy birliği sağlandktan sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafndan belirleneceği 

vurgulanmştr. 

Maddenin altnc paragrafnda; GREVIO nun kendi usul kurallarn belirleyeceği 

belirtilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; 68 inci maddenin dokuz ve ondördüncü paragrafnda 

ayrntlarna yer verilen ülke ziyaretlerini gerçekleştiren GREVİO üyeleri ile heyetlerin diğer 

üyelerinin, Sözleşmenin ekinde belirtilen imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanacaklar ifade 

edilmiştir. 

67. Taraflar Komitesi 

Sözleşmenin 67 nci maddesinin birinci paragrafnda;  Taraflar Komitesinin, Sözleşmeye 

taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşacağ düzenlenmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; Taraflar Komitesinin, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri tarafndan toplantya çağrlacağ, Komitenin ilk toplantsnn, GREVIO üyelerini 

seçmek üzere, Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden 1 yl içinde yaplacağ, sonrasnda 

Komitenin; taraf Devletlerden üçte birinin, Taraflar Komitesi Başkannn veya Genel Sekreterinin 

isteği üzerine toplanacağ hüküm altna alnmştr.  

Maddenin son paragrafnda; Taraflar Komitesinin kendi usul kurallarn kabul edeceği 

belirtilmiştir. 

68. Usul  

Sözleşmenin 68 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, GREVIO 

tarafndan hazrlanan bir sualnameye dayanarak Sözleşmenin hükümlerini yürürlüğe sokan 

hukuki ve diğer tedbirler hakknda GREVIO tarafndan değerlendirilmek üzere Avrupa Konseyi 

Genel Sekreterine rapor sunacaklar öngörülmüştür. 
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Maddenin ikinci paragrafnda; GREVIO nun, birinci paragrafa uygun olarak sunulan 

raporu ilgili taraf Devletin temsilcileriyle birlikte değerlendirmeye alacağ ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; sonraki değerlendirme usullerinin, süresi GREVIO 

tarafndan saptanacak dönemler halinde belirleneceği, her dönemin başnda GREVIO nun, 

değerlendirme usulünün dayandğ belirli hükümleri seçeceği ve sualname göndereceği 

düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; GREVIO nun, bu izleme usulünü gerçekleştirmek için 

uygun araçlar belirleyeceği, bu usulün, her değerlendirme dönemi için, taraf ülkelerin 

uygulamalarnn değerlendirilmesine temel teşkil edecek bir sualname hazrlanmasn 

benimseyeceği, sualnamenin, tüm taraf Devletlerce ele alnacağ, taraf Devletlerin, sualnameye 

ve ayn zamanda GREVIO nun her türlü bilgi talebine yant vereceği belirtilmiştir. 

Maddenin beşinci paragrafnda; GREVIO nun, Sözleşmenin uygulanmasna ilişkin sivil 

toplum örgütlerinden, sivil toplumdan, insan haklarn korumaya yönelik ulusal kuruluşlardan da 

bilgi talebinde bulunabileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin altnc paragrafnda; GREVIO nun, Sözleşmenin kapsamndaki alanlarla 

ilgili diğer bölgesel ve uluslararas belgelerde ve organlarda mevcut olan bilgilere gereken özeni 

göstereceği vurgulanmştr. 

Maddenin yedinci paragrafnda; her değerlendirme dönemi için sualname kabul 

edildiğinde GREVIO nun, Sözleşmenin 11 inci maddesinde bahsedildiği gibi taraf Devletlerdeki 

mevcut verilere ve araştrmalara gereken özeni göstereceği ifade edilmiştir.  

Maddenin sekizinci paragrafnda; GREVIO, Sözleşmenin uygulanmasyla ilgili olarak 

Avrupa Konseyi İnsan Haklar Komiseri, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Konseyi’nin diğer 

ilgili uzmanlaşmş birimlerinden ve diğer uluslararas belgeler uyarnca kurulan birimlerden bilgi 

alabilecekleri, bu birimlere sunulan şikayetler ve bunlarn sonuçlarnn GREVIO ya sunulacağ 

düzenlenmiştir. 

Maddenin dokuzuncu paragrafnda; GREVIO nun, ulusal makamlarla işbirliği içinde ve 

bağmsz ulusal uzmanlarn yardmyla, elde edilen bilginin yetersiz olmas veya ondördüncü 

fkarada belirtilen durumlarn söz konusu olmas durumunda, ek olarak ülke ziyaretleri 
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e. Üyeler kendi şahsi sfatlar ile görev yaparlar, görevlerini yerine getirirken bağmsz ve 
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edilmiştir. 
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belirtilmiştir. 

68. Usul  

Sözleşmenin 68 inci maddesinin birinci paragrafnda; taraf Devletlerin, GREVIO 

tarafndan hazrlanan bir sualnameye dayanarak Sözleşmenin hükümlerini yürürlüğe sokan 
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Maddenin ikinci paragrafnda; GREVIO nun, birinci paragrafa uygun olarak sunulan 
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değerlendirme usulünün dayandğ belirli hükümleri seçeceği ve sualname göndereceği 

düzenlenmiştir. 
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uygun araçlar belirleyeceği, bu usulün, her değerlendirme dönemi için, taraf ülkelerin 

uygulamalarnn değerlendirilmesine temel teşkil edecek bir sualname hazrlanmasn 

benimseyeceği, sualnamenin, tüm taraf Devletlerce ele alnacağ, taraf Devletlerin, sualnameye 

ve ayn zamanda GREVIO nun her türlü bilgi talebine yant vereceği belirtilmiştir. 
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bilgi talebinde bulunabileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin altnc paragrafnda; GREVIO nun, Sözleşmenin kapsamndaki alanlarla 

ilgili diğer bölgesel ve uluslararas belgelerde ve organlarda mevcut olan bilgilere gereken özeni 

göstereceği vurgulanmştr. 

Maddenin yedinci paragrafnda; her değerlendirme dönemi için sualname kabul 

edildiğinde GREVIO nun, Sözleşmenin 11 inci maddesinde bahsedildiği gibi taraf Devletlerdeki 

mevcut verilere ve araştrmalara gereken özeni göstereceği ifade edilmiştir.  

Maddenin sekizinci paragrafnda; GREVIO, Sözleşmenin uygulanmasyla ilgili olarak 

Avrupa Konseyi İnsan Haklar Komiseri, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Konseyi’nin diğer 

ilgili uzmanlaşmş birimlerinden ve diğer uluslararas belgeler uyarnca kurulan birimlerden bilgi 

alabilecekleri, bu birimlere sunulan şikayetler ve bunlarn sonuçlarnn GREVIO ya sunulacağ 

düzenlenmiştir. 

Maddenin dokuzuncu paragrafnda; GREVIO nun, ulusal makamlarla işbirliği içinde ve 

bağmsz ulusal uzmanlarn yardmyla, elde edilen bilginin yetersiz olmas veya ondördüncü 

fkarada belirtilen durumlarn söz konusu olmas durumunda, ek olarak ülke ziyaretleri 
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gerçekleştirebileceği, bu ziyaretler süresince GREVIO nun, belirli alanlarda uzmanlaşmş kişiler 

tarafndan desteklenebilir. 

Maddenin onuncu paragrafnda; GREVIO nun, değerlendirmenin dayandğ hükümlerin 

uygulanmasna yönelik analizlerin yan sra, ilgili taraf Devletin belirlenen sorunlarn üstesinden 

gelebilmesine ilişkin teklif ve önerileri de içeren bir taslak rapor hazrlayacağ, taslak raporun, 

yorumlarn sunmak üzere değerlendirme sürecinden geçen taraf Devlete iletileceği, bu 

yorumlarn, GREVIO tarafndan raporun kabul edilmesi srasnda göz önünde bulundurulacağ 

hüküm altna alnmştr. 

Maddenin onbirinci paragrafnda; alnan bilgi ve Taraf Devletlerce yaplan yorumlar 

temel alnarak GREVIO nun, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasndan sorumlu taraf Devletçe 

alnan tedbirlere yönelik rapor ve sonuçlar kabul edeceği, bu rapor ve sonuçlarn ilgili taraf 

devlete ve Taraflar Komitesi’ne gönderileceği; kabul edilmesinin ardndan, GREVIO nun bu 

rapor ve sonuçlarnn, ilgili taraf Devlet tarafndan sunulan nihai yorumlar ile birlikte kamuya 

açklanacağ öngörülmüştür. 

 Maddenin onikinci paragrafnda; birinci paragraftan sekizinci paragrafa kadar olan ksmn 

usulüne halel getirmeyecek şekilde, Taraflar Komitesinin, GREVIO rapor ve sonuçlarn temel 

alarak ilgili taraf Devlete hitaben (a) GREVIO nun sonuçlarn uygulamak üzere alnan tedbirlere, 

gerekli olmas durumunda ise bunlarn uygulanmasna yönelik bilgi sunulmas için bir tarih 

belirlenmesine ilişkin, (b) mevcut sözleşmenin daha doğru uygulanmas için ilgili taraf Devletçe 

işbirliğini teşvik etmek amacyla tavsiye kararlar kabul edebileceği hüküm altna alnmştr. 

Ayn maddenin onüçüncü paragrafnda; GREVIO nun, Sözleşmeyle ilgili ciddi ihlalleri 

önlemek ya da bunlarn ölçeğini veya saysn azaltmak üzere acil dikkat gerektiren sorunlarn 

olduğu hakknda güvenilir bilgi aldğnda, kadnlara yönelik ciddi, kitlesel ve süreklilik gösteren 

şiddet biçimlerinin önlenmesine yönelik alnan tedbirlere ilişkin derhal özel rapor sunulmasn 

talep edebileceği vurgulanmştr. 

Maddenin ondördüncü paragrafnda; ilgili tarafça sunulan bilgileri ve kendinde mevcut 

olan diğer güvenilir bilgileri göz önünde bulundurarak, GREVIO nun, soruşturma yürütülmesi ve 

acilen GREVIO ya bilgi sunulmas için bir veya birden fazla üyesini belirleyebileceği, gerekli 
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bulunmas ve ilgili taraf Devletin rzasyla soruşturmann, söz konusu taraf Devletin topraklarn 

ziyareti içerebileceği ifade edilmiştir. 

 Maddenin son paragrafnda; ondördüncü paragrafta atfta bulunulan araştrmann 

bulgularn inceledikten sonra GREVIO nun, bu bulgular ilgili taraf Devlete ve uygun görüldüğü 

hallerde Taraflar Komitesi’ne ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yaplan tavsiye ve 

yorumlarla birlikte ileteceği öngörülmüştür.  

69. Genel Tavsiyeler 

Sözleşmenin 69 uncu maddesinde; GREVIO nun, uygun olan hallerde, Sözleşmenin 

uygulanmasna ilişkin genel tavsiyeler benimseyebileceği hüküm altna alnmştr. 

70.  Parlamentolarn İzlemeye Katlm 

Sözleşmenin 70 inci maddesinin birinci paragrafnda; ulusal parlamentolarn, 

Sözleşmenin uygulanmas için alnan tedbirlerin izlenmesine katlmaya davet edilecekleri 

belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, GREVIO nun raporlarn kendi ulusal 

parlamentolarna sunacaklar ifade edilmiştir.  

Maddenin son paragrafnda; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Sözleşmenin 

uygulanmasndaki durumu değerlendirmeye düzenli olarak davet edileceği vurgulanmştr.  

J. Diğer Uluslararas Belgelerle İlişki 

71.  Diğer Uluslararas Belgelerle İlişki 

Sözleşmenin 71 inci maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin, Sözleşmeye taraflarn 

taraf olduğu veya olacağ ve bu Sözleşme kapsamnda düzenlenen konularda hükümler içeren 

diğer uluslararas belgelerden kaynakl yükümlülükleri etkilemeyeceği öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Sözleşmeye taraf olan Devletlerin, Sözleşmenin 

hükümlerini tamamlamak veya güçlendirmek veya bu sözleşme içinde yer alan ilkelerin 

uygulanmasn kolaylaştrmak amacyla, Sözleşmede ele alnan konular hakknda birbirleriyle 

ikili veya çoklu anlaşmalar imzalayabilirlecekleri belirtilmiştir. 
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bulunmas ve ilgili taraf Devletin rzasyla soruşturmann, söz konusu taraf Devletin topraklarn 
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hallerde Taraflar Komitesi’ne ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yaplan tavsiye ve 

yorumlarla birlikte ileteceği öngörülmüştür.  

69. Genel Tavsiyeler 

Sözleşmenin 69 uncu maddesinde; GREVIO nun, uygun olan hallerde, Sözleşmenin 

uygulanmasna ilişkin genel tavsiyeler benimseyebileceği hüküm altna alnmştr. 

70.  Parlamentolarn İzlemeye Katlm 

Sözleşmenin 70 inci maddesinin birinci paragrafnda; ulusal parlamentolarn, 

Sözleşmenin uygulanmas için alnan tedbirlerin izlenmesine katlmaya davet edilecekleri 

belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; taraf Devletlerin, GREVIO nun raporlarn kendi ulusal 
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Maddenin ikinci paragrafnda; Sözleşmeye taraf olan Devletlerin, Sözleşmenin 
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K. Sözleşmede Değişiklikler 

72.  Değişiklikler 

Sözleşmenin 72 nci maddesinin birinci paragrafnda; herhangi bir taraf Devletçe sunulan 

Sözleşmeye ilişkin her değişiklik önerisinin, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletileceği ve 

Genel Sekreter tarafndan Avrupa Konseyi üye devletlerine, her imzalayan Devlete, taraflara, 

Avrupa Birliği’ne ve 75 inci maddenin hükümleri uyarnca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen 

her bir Devlete ve 76 nc madde uyarnca Sözleşmeye katlmaya davet edilen her bir Devlete 

iletileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, değişiklik 

önerisini dikkate alacağ ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan Sözleşme taraflarnn görüşüne 

başvurduktan sonra, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 nci maddesinin (d) paragraf gereğince 

oyçokluğuyla kabul edileceği öngörülmüştür. 

Ayn maddenin üçüncü paragrafnda; bu maddenin ikinci paragrafna uygun olarak, 

Bakanlar Komitesi tarafndan kabul edilen her bir değişiklik metninin, taraf Devletlerin kabulüne 

sunulacağ ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; bu maddenin ikinci paragrafna uygun olarak kabul edilen her 

bir değişikliğin, tüm taraf Devletlerin Genel Sekreteri, değişikliği kabul ettikleri hakknda 

bilgilendirdikleri tarihten sonraki bir aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe 

gireceği hüküm altna alnmştr. 

L. Son Hükümler 

73. Sözleşmenin Geçerliliği 

Sözleşmenin 73 üncü maddesinde; Sözleşme hükümlerinin, kadna yönelik şiddet ve aile 

içi şiddetle mücadele ve bunlarn önlenmesi hususunda kişilere daha elverişli haklar sağlayan iç 

hukuk hükümlerine ve yürürlükteki veya yürürlüğe konabilecek bağlayc uluslararas belgelerin 

hükümlerine halel getirmeyeceği vurgulanmştr.  
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74. Uyuşmazlğn Çözümü 

Sözleşmenin 74 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf devletlerin, Sözleşme 

hükümlerinin uygulanmas veya yorumlanmasndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlğ 

öncelikle müzakere, uzlaşma, tahkim veya aralarnda karşlkl anlaşmaya dayal diğer barşçl 

yollarla çözmek için çaba gösterecekleri belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, taraf Devletlere 

buna onay vermeleri halinde uyuşmazlk srasnda kullanmak için çözüm usulleri 

belirleyebileceği ifade edilmiştir.  

75. İmza ve Yürürlüğe Girme 

Sözleşmenin 75 inci maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin, Avrupa Konseyi üye 

Devletlerinin, Sözleşmenin hazrlanmasna katlan üye olmayan Devletlerin ve Avrupa 

Birliği’nin imzasna açk olduğu hüküm altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Sözleşmenin; onay, kabul veya uygun bulmaya tabi 

olduğu,  onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafndan 

muhafaza edileceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; Sözleşmenin, ikinci paragraf hükümleri uyarnca, 

Sözleşme tarafndan bağl klnma rzalarn açklayan en az sekizi Avrupa Konseyi üyesi olan  

olan on Devlet tarafndan imzalanmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü 

yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; birinci paragrafta bahsedilen, sonradan Sözleşme 

tarafndan bağl klnma rzasn açklayan her bir devlet ve Avrupa Birliği açsndan 

Sözleşmenin; onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin verildiği tarihten sonraki üç aylk 

sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. 

76. Sözleşmeye Katlm 

Sözleşmenin 76 nc maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 

sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin; Sözleşmeye taraf olan Devletlere danştktan ve 

onlarn oy birliğiyle rzalarn aldktan sonra, Sözleşmenin hazrlanmasna katlmamş Avrupa 
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K. Sözleşmede Değişiklikler 

72.  Değişiklikler 

Sözleşmenin 72 nci maddesinin birinci paragrafnda; herhangi bir taraf Devletçe sunulan 

Sözleşmeye ilişkin her değişiklik önerisinin, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletileceği ve 

Genel Sekreter tarafndan Avrupa Konseyi üye devletlerine, her imzalayan Devlete, taraflara, 

Avrupa Birliği’ne ve 75 inci maddenin hükümleri uyarnca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen 

her bir Devlete ve 76 nc madde uyarnca Sözleşmeye katlmaya davet edilen her bir Devlete 

iletileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, değişiklik 

önerisini dikkate alacağ ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan Sözleşme taraflarnn görüşüne 

başvurduktan sonra, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 nci maddesinin (d) paragraf gereğince 

oyçokluğuyla kabul edileceği öngörülmüştür. 

Ayn maddenin üçüncü paragrafnda; bu maddenin ikinci paragrafna uygun olarak, 

Bakanlar Komitesi tarafndan kabul edilen her bir değişiklik metninin, taraf Devletlerin kabulüne 

sunulacağ ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; bu maddenin ikinci paragrafna uygun olarak kabul edilen her 

bir değişikliğin, tüm taraf Devletlerin Genel Sekreteri, değişikliği kabul ettikleri hakknda 

bilgilendirdikleri tarihten sonraki bir aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe 

gireceği hüküm altna alnmştr. 

L. Son Hükümler 

73. Sözleşmenin Geçerliliği 

Sözleşmenin 73 üncü maddesinde; Sözleşme hükümlerinin, kadna yönelik şiddet ve aile 

içi şiddetle mücadele ve bunlarn önlenmesi hususunda kişilere daha elverişli haklar sağlayan iç 

hukuk hükümlerine ve yürürlükteki veya yürürlüğe konabilecek bağlayc uluslararas belgelerin 

hükümlerine halel getirmeyeceği vurgulanmştr.  
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74. Uyuşmazlğn Çözümü 

Sözleşmenin 74 üncü maddesinin birinci paragrafnda; taraf devletlerin, Sözleşme 

hükümlerinin uygulanmas veya yorumlanmasndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlğ 

öncelikle müzakere, uzlaşma, tahkim veya aralarnda karşlkl anlaşmaya dayal diğer barşçl 

yollarla çözmek için çaba gösterecekleri belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, taraf Devletlere 

buna onay vermeleri halinde uyuşmazlk srasnda kullanmak için çözüm usulleri 

belirleyebileceği ifade edilmiştir.  

75. İmza ve Yürürlüğe Girme 

Sözleşmenin 75 inci maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin, Avrupa Konseyi üye 

Devletlerinin, Sözleşmenin hazrlanmasna katlan üye olmayan Devletlerin ve Avrupa 

Birliği’nin imzasna açk olduğu hüküm altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; Sözleşmenin; onay, kabul veya uygun bulmaya tabi 

olduğu,  onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafndan 

muhafaza edileceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü paragrafnda; Sözleşmenin, ikinci paragraf hükümleri uyarnca, 

Sözleşme tarafndan bağl klnma rzalarn açklayan en az sekizi Avrupa Konseyi üyesi olan  

olan on Devlet tarafndan imzalanmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü 

yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; birinci paragrafta bahsedilen, sonradan Sözleşme 

tarafndan bağl klnma rzasn açklayan her bir devlet ve Avrupa Birliği açsndan 

Sözleşmenin; onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin verildiği tarihten sonraki üç aylk 

sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. 

76. Sözleşmeye Katlm 

Sözleşmenin 76 nc maddesinin birinci paragrafnda; Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 

sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin; Sözleşmeye taraf olan Devletlere danştktan ve 

onlarn oy birliğiyle rzalarn aldktan sonra, Sözleşmenin hazrlanmasna katlmamş Avrupa 
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Konseyi üyesi olmayan herhangi bir devleti; Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 nci maddesinin (d) 

paragraf gereğince oyçokluğuyla ve Bakanlar Komitesi'ne katlmaya yetkili taraf Devlet 

temsilcilerinin oybirliği ile Sözleşmeye katlmaya davet edebileceği belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; katlan her Devlet açsndan Sözleşme, katlm 

belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilmesinden sonraki 3 aylk sürenin sonunu 

izleyen ayn ilk gününde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.  

77. Ülkesel Uygulama 

Sözleşmenin 77 nci maddesinin birinci paragrafnda; herhangi bir devlet veya Avrupa 

Birliği'nin, imza srasnda veya onay, kabul veya uygun bulma ya da belgelerini verirken, 

Sözleşmenin uygulanacağ toprağ veya topraklar belirleyebilirlecekleri ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; her bir taraf devletin, daha sonraki bir zaman diliminde 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağ bildirimle, uluslararas ilişkilerinden sorumlu 

olduğu veya sorumluluğunu üstlendiği ve bildirimde belirtilen topraklarn dşndaki topraklarda 

Sözleşmeyi uygulayacağn belirtebileceği, bu tür bir toprak açsndan Sözleşmenin, böyle bir 

bildirimin Genel Sekreter tarafndan alnmasndan sonraki üç aylk sürenin bittiği ay takip eden 

ayn ilk günü yürürlüğe gireceği vurgulanmştr. 

Maddenin son paragrafnda; önceki iki paragraf altnda yaplan her bildirimin, böyle bir 

bildirimde belirtilen her ülke açsndan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yaplacak bir 

bildirimle ile geri çekilebileceği, geri çekmenin, böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafndan 

alnmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk gününden itibaren yürürlüğe 

gireceği düzenlenmiştir. 

78.  Çekinceler 

Sözleşmenin 78 inci maddesinin birinci paragrafnda; ikinci ve üçüncü paragraflarda 

öngörülen istisnalar dşnda, Sözleşmenin herhangi bir hükmüne ilişkin hiçbir çekince öne 

sürülemeyeceği öngörülmüştür. 
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Maddenin ikinci paragrafnda; herhangi bir devlet veya Avrupa Birliği'nin, imza srasnda 

veya onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgelerini verirken Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri’ne yapacağ bir bildiri ile; 

− 30 uncu maddenin ikinci paragraf, 

− 44 üncü maddenin birinci paragrafnn (e) bendi, üçüncü ve dördüncü paragraflar, 

− Küçük suçlara ilişkin 35 inci madde bağlamnda 55 inci maddenin birinci paragraf, 

− 37, 38 ve 39 uncu maddeler bağlamnda 58 inci madde, 

− 59 uncu madde, 

hükümlerini uygulamama veya sadece özel vaka ya da durumlarda uygulama hakkn sakl 

tutacağn belirtebileceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü frkasnda; herhangi bir devlet veya Avrupa Birliği'nin, imza srasnda 

veya onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgelerini verirken Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri'ne yapacağ bir bildirimle, 33 ve 34 üncü maddelerde atfta bulunulan davranşlar için 

cezai yaptrmlar yerine cezai olmayan yaptrmlar sağlama hakkn sakl tutacağn 

belirtebileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; her taraf Devletin yaptğ çekinceyi Avrupa Konseyi 

Genel Sekreteri’ne yapacağ bir bildirim ile tümüyle veya ksmen geri çekebileceği, bu 

bildirimin, Genel Sekreter tarafndan alndğ tarihten itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altna 

alnmştr.  

79. Çekincelerin Geçerliliği ve Gözden Geçirilmesi  

Sözleşmenin 79 uncu maddesinin birinci paragrafnda;. 78 inci maddenin ikinci ve üçüncü 

paragraflarnda atfla bulunulan çekincelerin, taraf ülke açsndan Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 

günden itibaren beş yl geçerli olduğu, ancak bu çekincelerin ayn süre zarfnda yenilenebileceği  

belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; çekincenin bitiş tarihinin on sekiz ay öncesinde Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterliği'nin ilgili Tarafa bitiş tarihini bildireceği, bitiş tarihinden en geç üç ay 

önce taraf ülkenin, çekincesini sürdürdüğünü, değiştirdiğini veya geri çektiğini Genel Sekretere 

bildireceği, ilgili taraf Devletçe böyle bir bildirim olmamas halinde Genel Sekreterli'ğin, 
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Konseyi üyesi olmayan herhangi bir devleti; Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 nci maddesinin (d) 

paragraf gereğince oyçokluğuyla ve Bakanlar Komitesi'ne katlmaya yetkili taraf Devlet 

temsilcilerinin oybirliği ile Sözleşmeye katlmaya davet edebileceği belirtilmiştir. 

Ayn maddenin ikinci paragrafnda; katlan her Devlet açsndan Sözleşme, katlm 

belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilmesinden sonraki 3 aylk sürenin sonunu 

izleyen ayn ilk gününde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.  

77. Ülkesel Uygulama 

Sözleşmenin 77 nci maddesinin birinci paragrafnda; herhangi bir devlet veya Avrupa 

Birliği'nin, imza srasnda veya onay, kabul veya uygun bulma ya da belgelerini verirken, 

Sözleşmenin uygulanacağ toprağ veya topraklar belirleyebilirlecekleri ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; her bir taraf devletin, daha sonraki bir zaman diliminde 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağ bildirimle, uluslararas ilişkilerinden sorumlu 

olduğu veya sorumluluğunu üstlendiği ve bildirimde belirtilen topraklarn dşndaki topraklarda 

Sözleşmeyi uygulayacağn belirtebileceği, bu tür bir toprak açsndan Sözleşmenin, böyle bir 

bildirimin Genel Sekreter tarafndan alnmasndan sonraki üç aylk sürenin bittiği ay takip eden 

ayn ilk günü yürürlüğe gireceği vurgulanmştr. 

Maddenin son paragrafnda; önceki iki paragraf altnda yaplan her bildirimin, böyle bir 

bildirimde belirtilen her ülke açsndan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yaplacak bir 

bildirimle ile geri çekilebileceği, geri çekmenin, böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafndan 

alnmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk gününden itibaren yürürlüğe 

gireceği düzenlenmiştir. 

78.  Çekinceler 

Sözleşmenin 78 inci maddesinin birinci paragrafnda; ikinci ve üçüncü paragraflarda 

öngörülen istisnalar dşnda, Sözleşmenin herhangi bir hükmüne ilişkin hiçbir çekince öne 

sürülemeyeceği öngörülmüştür. 
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Maddenin ikinci paragrafnda; herhangi bir devlet veya Avrupa Birliği'nin, imza srasnda 

veya onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgelerini verirken Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri’ne yapacağ bir bildiri ile; 

− 30 uncu maddenin ikinci paragraf, 

− 44 üncü maddenin birinci paragrafnn (e) bendi, üçüncü ve dördüncü paragraflar, 

− Küçük suçlara ilişkin 35 inci madde bağlamnda 55 inci maddenin birinci paragraf, 

− 37, 38 ve 39 uncu maddeler bağlamnda 58 inci madde, 

− 59 uncu madde, 

hükümlerini uygulamama veya sadece özel vaka ya da durumlarda uygulama hakkn sakl 

tutacağn belirtebileceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü frkasnda; herhangi bir devlet veya Avrupa Birliği'nin, imza srasnda 

veya onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgelerini verirken Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri'ne yapacağ bir bildirimle, 33 ve 34 üncü maddelerde atfta bulunulan davranşlar için 

cezai yaptrmlar yerine cezai olmayan yaptrmlar sağlama hakkn sakl tutacağn 

belirtebileceği düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; her taraf Devletin yaptğ çekinceyi Avrupa Konseyi 

Genel Sekreteri’ne yapacağ bir bildirim ile tümüyle veya ksmen geri çekebileceği, bu 

bildirimin, Genel Sekreter tarafndan alndğ tarihten itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altna 

alnmştr.  

79. Çekincelerin Geçerliliği ve Gözden Geçirilmesi  

Sözleşmenin 79 uncu maddesinin birinci paragrafnda;. 78 inci maddenin ikinci ve üçüncü 

paragraflarnda atfla bulunulan çekincelerin, taraf ülke açsndan Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 

günden itibaren beş yl geçerli olduğu, ancak bu çekincelerin ayn süre zarfnda yenilenebileceği  

belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci paragrafnda; çekincenin bitiş tarihinin on sekiz ay öncesinde Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterliği'nin ilgili Tarafa bitiş tarihini bildireceği, bitiş tarihinden en geç üç ay 

önce taraf ülkenin, çekincesini sürdürdüğünü, değiştirdiğini veya geri çektiğini Genel Sekretere 

bildireceği, ilgili taraf Devletçe böyle bir bildirim olmamas halinde Genel Sekreterli'ğin, 
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çekincesinin otomatik olarak alt aylk bir süre için uzatldğ hususunda ilgili taraf devleti 

bilgilendireceği, ilgili taraf devletin bu sürenin bitimine kadar çekincesini sürdürme veya 

değiştirme niyetine ilişkin bir bildirimde bulunmamas halinde çekincenin zaman aşmna 

uğrayacağ ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; eğer bir taraf devletin, 78 inci maddenin ikinci ve üçüncü 

paragraflar uyarnca bir çekince koymas halinde, çekincenin yenilenmesinden önce veya talep 

edilmesi üzerine, ilgili taraf Devletin çekincenin devam etmesini gerektiren nedenleri içeren bir 

açklamay GREVIO ya ileteceği düzenlenmiştir.  

80. Fesih 

Sözleşmenin 80 inci maddesinin birinci paragrafnda; her bir taraf Devletin, herhangi bir 

zaman diliminde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağ bir bildirimle Sözleşmeyi 

feshedebileceği hüküm altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; bu tür fesihlerin, bildirimin Genel Sekreter tarafndan 

alnmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe gireceği 

öngörülmüştür. 

81. Bildirim 

Sözleşmenin 81 inci maddesinin birinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri'nin, Avrupa Konseyi üye devletlerine, Sözleşmenin hazrlanmasna katlan üye olmayan 

devletlere, her imzacya, her bir taraf Devlete, Avrupa Birliği’ne ve Sözleşmeye katlmaya davet 

edilen her bir Devlete: 

a. Her bir imza; 

b. Sunulan her onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgesi; 

c. 75 ve 76 nc maddeleri uyarnca Sözleşmenin her yürürlüğe gireceği  tarihi; 

d.  72 nci madde uyarnca kabul edilen her değişiklik ve bu tür değişikliğin yürürlüğe girme 

tarihi; 

e. 78 nci madde uyarnca yaplan her  çekince ve geri çekilen her çekince; 

f. 80 inci maddenin hükümleri uyarnca yaplan her fesih; 
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g. Sözleşmeyle ilişkili olan diğer her eylem, bildiri veya haberleşmeyi bildireceği 

düzenlenmiştir.  

Maddenin ikinci paragrafnda; yukardaki hususlar tasdiken, aşağda imzalar bulunan 

usulünce yetkili klnmş temsilcilerin, Sözleşme’yi imzaladklar belirtilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; Sözleşmenin, 11 Mays 2011 tarihinde İstanbul’da, her iki 

metin de ayn derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Franszca olarak, Avrupa Konseyi 

arşivlerinde muhafaza edilecek tek nüsha olarak imzalandğ, onayl nüshalarnn Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri tarafndan Avrupa Konseyi üyelerine, Sözleşmenin hazrlanmasna 

katlmş üye olmayan devletlere, Avrupa Birliği’ne ve Sözleşmeye katlmaya davet edilen her 

Devlete gönderileceği vurgulanmştr.  

Ek- İmtiyaz ve Muafiyetler: Madde 66 

Maddenin birinci paragrafnda; bu ekin, Sözleşmenin 66 nc maddesinde bahsedilen 

GREVIO üyelerine ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerine uygulanacağ, bu ekin amac 

bakmndan “ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri” teriminin, Sözleşmenin 68 inci maddesinin 

dokuzuncu paragrafnda bahsedilen bağmsz ulusal uzmanlar ve mütehassslar, Avrupa 

Konseyi personelini ve Avrupa Konseyi tarafndan istihdam edilerek GREVIO ya ülke ziyaretleri 

boyunca eşlik eden tercümanlar kapsayacağ açklanmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin, diğer 

üyeleri, ülke ziyaretlerinin hazrlanmas ve gerçekleştirmesi ile ilgili görevlerini yerine getirirken 

veya bunlar izleyen görevlerle ilişkili olarak yolculuk ederken aşağdaki imtiyaz ve 

muafiyetlerden yararlanacaklar belirtilmiştir: 

a. Şahsi tutuklama veya gözaltna alnmadan ve kişisel eşyalarnn haczinden ve resmi 

yetkili sfatyla hareket ederken söyledikleri ya da yazdklar ifadeler veya gerçekleştirdikleri 

eylemlerden dolay yasal işlemlerden muafiyet;  

b. İkamet ettikleri ülkelerine giriş ve çkşlarda ve görevlerine yerine getirdikleri ülkeye giriş 

ve çkşlarda hareket serbestliği üzerindeki her türlü kstlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret 

ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yabanclarn tabi olduklar kayt işlemlerinden muafiyet. 
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çekincesinin otomatik olarak alt aylk bir süre için uzatldğ hususunda ilgili taraf devleti 

bilgilendireceği, ilgili taraf devletin bu sürenin bitimine kadar çekincesini sürdürme veya 

değiştirme niyetine ilişkin bir bildirimde bulunmamas halinde çekincenin zaman aşmna 

uğrayacağ ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; eğer bir taraf devletin, 78 inci maddenin ikinci ve üçüncü 

paragraflar uyarnca bir çekince koymas halinde, çekincenin yenilenmesinden önce veya talep 

edilmesi üzerine, ilgili taraf Devletin çekincenin devam etmesini gerektiren nedenleri içeren bir 

açklamay GREVIO ya ileteceği düzenlenmiştir.  

80. Fesih 

Sözleşmenin 80 inci maddesinin birinci paragrafnda; her bir taraf Devletin, herhangi bir 

zaman diliminde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağ bir bildirimle Sözleşmeyi 

feshedebileceği hüküm altna alnmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; bu tür fesihlerin, bildirimin Genel Sekreter tarafndan 

alnmasndan sonraki üç aylk sürenin sonunu izleyen ayn ilk günü yürürlüğe gireceği 

öngörülmüştür. 

81. Bildirim 

Sözleşmenin 81 inci maddesinin birinci paragrafnda; Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri'nin, Avrupa Konseyi üye devletlerine, Sözleşmenin hazrlanmasna katlan üye olmayan 

devletlere, her imzacya, her bir taraf Devlete, Avrupa Birliği’ne ve Sözleşmeye katlmaya davet 

edilen her bir Devlete: 

a. Her bir imza; 

b. Sunulan her onay, kabul, uygun bulma veya katlm belgesi; 

c. 75 ve 76 nc maddeleri uyarnca Sözleşmenin her yürürlüğe gireceği  tarihi; 

d.  72 nci madde uyarnca kabul edilen her değişiklik ve bu tür değişikliğin yürürlüğe girme 

tarihi; 

e. 78 nci madde uyarnca yaplan her  çekince ve geri çekilen her çekince; 

f. 80 inci maddenin hükümleri uyarnca yaplan her fesih; 
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g. Sözleşmeyle ilişkili olan diğer her eylem, bildiri veya haberleşmeyi bildireceği 

düzenlenmiştir.  

Maddenin ikinci paragrafnda; yukardaki hususlar tasdiken, aşağda imzalar bulunan 

usulünce yetkili klnmş temsilcilerin, Sözleşme’yi imzaladklar belirtilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; Sözleşmenin, 11 Mays 2011 tarihinde İstanbul’da, her iki 

metin de ayn derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Franszca olarak, Avrupa Konseyi 

arşivlerinde muhafaza edilecek tek nüsha olarak imzalandğ, onayl nüshalarnn Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri tarafndan Avrupa Konseyi üyelerine, Sözleşmenin hazrlanmasna 

katlmş üye olmayan devletlere, Avrupa Birliği’ne ve Sözleşmeye katlmaya davet edilen her 

Devlete gönderileceği vurgulanmştr.  

Ek- İmtiyaz ve Muafiyetler: Madde 66 

Maddenin birinci paragrafnda; bu ekin, Sözleşmenin 66 nc maddesinde bahsedilen 

GREVIO üyelerine ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerine uygulanacağ, bu ekin amac 

bakmndan “ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri” teriminin, Sözleşmenin 68 inci maddesinin 

dokuzuncu paragrafnda bahsedilen bağmsz ulusal uzmanlar ve mütehassslar, Avrupa 

Konseyi personelini ve Avrupa Konseyi tarafndan istihdam edilerek GREVIO ya ülke ziyaretleri 

boyunca eşlik eden tercümanlar kapsayacağ açklanmştr. 

Maddenin ikinci paragrafnda; GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin, diğer 

üyeleri, ülke ziyaretlerinin hazrlanmas ve gerçekleştirmesi ile ilgili görevlerini yerine getirirken 

veya bunlar izleyen görevlerle ilişkili olarak yolculuk ederken aşağdaki imtiyaz ve 

muafiyetlerden yararlanacaklar belirtilmiştir: 

a. Şahsi tutuklama veya gözaltna alnmadan ve kişisel eşyalarnn haczinden ve resmi 

yetkili sfatyla hareket ederken söyledikleri ya da yazdklar ifadeler veya gerçekleştirdikleri 

eylemlerden dolay yasal işlemlerden muafiyet;  

b. İkamet ettikleri ülkelerine giriş ve çkşlarda ve görevlerine yerine getirdikleri ülkeye giriş 

ve çkşlarda hareket serbestliği üzerindeki her türlü kstlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret 

ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yabanclarn tabi olduklar kayt işlemlerinden muafiyet. 
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Maddenin üçüncü paragrafnda; görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili seyahatleri 

srasnda, GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin, diğer üyeleri gümrük ve döviz denetim 

kontrollerinde yabanc hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tannan 

kolaylklardan yararlanacaklar düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; Sözleşmenin uygulanmasnn değerlendirilmesiyle 

ilgili GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri tarafndan taşnan belgelerin, 

GREVIO nun faaliyetiyle ilgili olduğu sürece, dokunulmazlklarnn ihlal edilemeyeceği, 

GREVIO nun resmi yazşmalaryla veya GREVIO üyelerinin ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer 

üyelerinin resmi haberleşmelerinin hiçbir engelleme veya sansüre tabi tutulamayacağ 

öngörülmüştür. 

Maddenin beşinci paragrafnda; GREVIO ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri için 

tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin yerine getirilmesinde tam bir bağmszlk temin 

etmek amacyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi, görevlerinin ifşas 

srasndaki sözlü ve yazl ifadeleri ve her türlü fiilleri bakmndan yasal işlemlerden muaf 

tutulacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; imtiyaz ve muafiyetlerin, bu ekin birinci paragrafnda 

bahsedilen kişilere kendi şahsi çkarlar için değil, görevlerinin GREVIO nun çkarlar için yerine 

getirilmesini güvence altna almak üzere tanndğ, bu ekin birinci paragrafnda bahsedilen 

kişilerin ayrcalklarnn kaldrlmasnn, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafndan, muafiyetin 

adaleti engelleyici olduğu kanaatine vardğ herhangi bir halde ve muafiyetin GREVIO nun 

çkarlarna halel getirmeden kaldrlabileceği hallerde yaplacağ hüküm altna alnmştr. 

2.2. TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ 

KURUMSAL YAPISI 

2.2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas ve Araştrma Komisyonu Raporlar 

Kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

tarafndan, ilk olarak, 14.01.1998 tarihinde 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun kabul 

edilmiştir. Akabinde, TBMM’nin 20. Yasama döneminden sonra Araştrma Komisyonlar ile 

İhtisas Komisyonlarnda “kadna yönelik şiddetin önlenmesi” kapsamnda muhtelif raporlar 
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Maddenin üçüncü paragrafnda; görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili seyahatleri 

srasnda, GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin, diğer üyeleri gümrük ve döviz denetim 

kontrollerinde yabanc hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tannan 

kolaylklardan yararlanacaklar düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü paragrafnda; Sözleşmenin uygulanmasnn değerlendirilmesiyle 

ilgili GREVIO üyeleri ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri tarafndan taşnan belgelerin, 

GREVIO nun faaliyetiyle ilgili olduğu sürece, dokunulmazlklarnn ihlal edilemeyeceği, 

GREVIO nun resmi yazşmalaryla veya GREVIO üyelerinin ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer 

üyelerinin resmi haberleşmelerinin hiçbir engelleme veya sansüre tabi tutulamayacağ 

öngörülmüştür. 

Maddenin beşinci paragrafnda; GREVIO ve ülke ziyareti heyetlerinin diğer üyeleri için 

tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin yerine getirilmesinde tam bir bağmszlk temin 

etmek amacyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi, görevlerinin ifşas 

srasndaki sözlü ve yazl ifadeleri ve her türlü fiilleri bakmndan yasal işlemlerden muaf 

tutulacaklar ifade edilmiştir. 

Maddenin son paragrafnda; imtiyaz ve muafiyetlerin, bu ekin birinci paragrafnda 

bahsedilen kişilere kendi şahsi çkarlar için değil, görevlerinin GREVIO nun çkarlar için yerine 

getirilmesini güvence altna almak üzere tanndğ, bu ekin birinci paragrafnda bahsedilen 

kişilerin ayrcalklarnn kaldrlmasnn, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafndan, muafiyetin 

adaleti engelleyici olduğu kanaatine vardğ herhangi bir halde ve muafiyetin GREVIO nun 

çkarlarna halel getirmeden kaldrlabileceği hallerde yaplacağ hüküm altna alnmştr. 

2.2. TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ 

KURUMSAL YAPISI 

2.2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas ve Araştrma Komisyonu Raporlar 

Kadna yönelik şiddetin önlenmesi amacyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

tarafndan, ilk olarak, 14.01.1998 tarihinde 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun kabul 

edilmiştir. Akabinde, TBMM’nin 20. Yasama döneminden sonra Araştrma Komisyonlar ile 

İhtisas Komisyonlarnda “kadna yönelik şiddetin önlenmesi” kapsamnda muhtelif raporlar 
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hazrlanarak, konu ile doğrudan ilgili kanunlar kabul edilmiştir. Bu raporlar ile söz konusu 

kanunlara aşağda ksaca değinilmiştir.  

− TBMM 20. Yasama Döneminde, 752 sra sayl Kadnn Statüsünün Araştrlarak 

Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin 

Alnmas Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu 

Raporu.  

− TBMM 22. Yasama Döneminde, 1413 sra sayl Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet 

Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olaylarn Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu Raporu. 

− TBMM Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonunun a) Kadna Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi Varsa Uygulamadaki Noksanlklarn Tespitine İlişkin Alt Komisyonu ile b) Erken 

Yaşta Evlilikler Hakknda İnceleme Yaplmasna Dair (2009) Alt Komisyonu Raporu. 

− TBMM İnsan Haklarn İnceleme Komisyonunun 24. Döneminde (2011) hazrladğ 

Kadna ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu hazrlanmştr.  

Söz konusu raporlarda;  

− Kadnn insan haklar açsndan durumunu güçlendirici yasal düzenlemeler yaplmas, 

− Şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda gerekli bütün 

yasal ve kurumsal alt yapnn oluşturulmas,  

− Kadna yönelik şiddete karş alnacak önlemlerin bir ulusal plan çerçevesinde yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml olarak belirlenmesi,  

− Toplumsal eşitsizliği azaltmaya yönelik politika ve uygulamalarn olmas ile kadnn 

ekonomik bağmszlk kazanmasnn teşvik edilmesinin sağlanmas, 

− Farkndalğ arttrmak adna toplumsal hayat etkileyen yazl ve görsel basndan 

yararlanlmas, broşürler hazrlanarak yaygn dağtmnn sağlanmas, spot filmlerin hazrlanarak 

TV kanallarnda yaynlanmasnn sağlanmas, 

− Aile müessesesinin korunmasna yönelik önlemlerin alnmas, 

− Mevzuatmzdaki kadn-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ayklanmas yönünde 

gerekli çalşmalarn yaplmas, 
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− Şiddete uğrayan kadnlarn başvurabilecekleri, rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

alabilecekleri merkezlerin tantm ile kadnlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalşmalar 

konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyas yürütülmesi, 

− Devletin kadnlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikas 

olarak kabul etmesi ve bu alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyete dayal bütçe 

analizlerinin yaplmas, 

− Evlilik öncesi çiftlerin yardm almalar konusunda "Evlilik ve Evlilik Danşmanlğ" 

hizmetlerinin kurumsallaşmas ve yaygnlaştrlmas, 

− Kadna yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere 

ailenin tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasnda sağlkl 

iletişim becerileri konusunda yaygn eğitim programlarnn hazrlanmas, 

− Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmas, 

− İşe alnmada eşitliği sağlayc önlemlerin alnmas, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn 

olmamas için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmas, 

− Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayda erkek çalşan istihdam eden 

kuruluşlarda kadna yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 

eğitim programlar düzenlenmesi vb. muhtelif öneriler yer almştr. 

TBMM tarafndan 22. Yasama Döneminde yaplan TBMM 22. Yasama Döneminde, 1140 

sra sayl Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas 

Komisyonu Raporu esas alnarak hazrlanan “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle 

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” başlkl 2006/17 sayl 

Başbakanlk Genelgesinde, Araştrma Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlatlacak 

çalşmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği yaplacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, 

söz konusu kurum ve kuruluşlarn yapacaklar iş ve işlemler başlklar altnda sralanmştr.  

Komisyonumuzca, kadna yönelik şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla önceki yasama dönemlerinde de bu ve benzeri konularda 

oluşturulan Araştrma Komisyonlar neticesinde düzenlenen ve yukarda ksaca değinilen 

Araştrma Raporlar ile İnceleme Raporlarnda yer alan tespitler üzerine kamu kurum ve 
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kuruluşlar tarafndan yaplan iş ve işlemlerin öğrenilmesini teminen yürütülen çalşmalarda;  

Bakanlk ile Kurum ve Kuruluşlarn görev ve sorumluluk alanna giren tespit ve önerilerden; 

yaplan/yaplmayan iyileştirmeler, düzenlemeler, hukuksal ve yapsal değişiklikler hakknda;  

Başbakanlk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlğ (KOSGEB), Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ, Gençlik ve Spor Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ (Valilik-Yerel Yönetimler, Emniyet 

Genel Müdürlüğü), Kalknma Bakanlğ, Kültür ve Turizm Bakanlğ, Maliye Bakanlğ, Milli 

Eğitim Bakanlğ, Milli Savunma Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet 

Personel Başkanlğ, Diyanet İşleri Başkanlğ, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İş 

Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlğndan Araştrma Komisyonuna konuya ilişkin bir 

Rapor sunmalar istenilmiştir. 

Bu kapsamda, gelen yazlar değerlendirildiğinde;  

Araştrma Komisyonlarnn yaptğ bu çalşmalarn toplum nezdinde olduğu gibi tüm 

kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde de farkndalk yaratmş olduğu belirlenmiştir. 

Örnek olarak; RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlğ işbirliği ile hazrlanan Medya 

Okuryazarlğ Öğretim Programnda “İnsan haklar, sorumluluk, etik, mahremiyet ve kişisel 

güvenlik” gibi konular yer almakta, ayrca öğrencilerin medya çözümleme ve üretimi 

etkinliklerinde, cinsiyet ayrmclğ ve kadn-erkek eşitliği gibi güncel konulara öncelik vermeye 

dikkat etmeleri gerekliliğinin önemi vurgulanmştr. Ayrca, 03/03/2011 tarihli ve 27863 sayl 

Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve 

Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun “Yayn hizmeti ilkeleri” başlkl 8 inci maddesinin birinci 

fkrasnda “toplumsal cinsiyet eşitliği” konularnda düzenlemelere yer verilmiştir.  

Milli Savunma Bakanlğ ile ASPB arasnda 03 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmas ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal 

Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü” 

gereğince düzenlenen eğitim program kapsamnda Jandarma Genel Komutanlğ emrinde 

askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere üç dönem/yl halinde “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğinin Sağlanmas ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verilmesi 
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− Şiddete uğrayan kadnlarn başvurabilecekleri, rehberlik ve danşmanlk hizmeti 

alabilecekleri merkezlerin tantm ile kadnlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalşmalar 

konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyas yürütülmesi, 

− Devletin kadnlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikas 

olarak kabul etmesi ve bu alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyete dayal bütçe 

analizlerinin yaplmas, 

− Evlilik öncesi çiftlerin yardm almalar konusunda "Evlilik ve Evlilik Danşmanlğ" 

hizmetlerinin kurumsallaşmas ve yaygnlaştrlmas, 

− Kadna yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere 

ailenin tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasnda sağlkl 

iletişim becerileri konusunda yaygn eğitim programlarnn hazrlanmas, 

− Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmas, 

− İşe alnmada eşitliği sağlayc önlemlerin alnmas, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn 

olmamas için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmas, 

− Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayda erkek çalşan istihdam eden 

kuruluşlarda kadna yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 

eğitim programlar düzenlenmesi vb. muhtelif öneriler yer almştr. 

TBMM tarafndan 22. Yasama Döneminde yaplan TBMM 22. Yasama Döneminde, 1140 

sra sayl Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadnlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas 

Komisyonu Raporu esas alnarak hazrlanan “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle 

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” başlkl 2006/17 sayl 

Başbakanlk Genelgesinde, Araştrma Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlatlacak 

çalşmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği yaplacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, 

söz konusu kurum ve kuruluşlarn yapacaklar iş ve işlemler başlklar altnda sralanmştr.  
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kuruluşlar tarafndan yaplan iş ve işlemlerin öğrenilmesini teminen yürütülen çalşmalarda;  
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planlanmş olup, 2014 ylnda (birinci dönem) 54.099 erbaş ve er, 26.931 acemi erbaş ve er 

olmak üzere toplam 77.749 erbaş ve er eğitilmiştir. Protokol haricinde İl Jandarma 

Komutanlklarnca erbaş ve erlerin bilgilendirilmesi maksadyla 2012 ylndan itibaren 226.468 

erbaş ve ere eğitim verilmiş, genel toplamda 304.217 erbaş ve er  "Kadna Yönelik Şiddetle 

Mücadele" konusunda eğitilmiştir. 

Kadna Yönelik Şiddet Veritaban oluşturulmasn teminen, Hacettepe Üniversitesi 

tarafndan yaplan ve TUİK tarafndan resmi istatistiki veri olarak kabul edilen ve birincisi 2008 

ylnda yaplan “Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas”, 2014 ylnda 

tekrarlanmştr.  

Aile içi iletişim, kadn haklar, kz çocuklarnn eğitimi, çocuk haklar, çocuk ihmali ve 

istismar, töre ve namus cinayetleri, çocuk ve kadnlara yönelik şiddet, aile içi şiddet konularnda 

Diyanet İşleri Başkanlğ personeli tarafndan toplam 11.504 vaaz verilmiş, 658 hutbe 

okutulmuştur. İslam ve kadn, aile içi şiddet, kadn haklar, töre ve namus cinayetleri, çocuk 

haklar, kadn sorunlar konularnda ise toplam 2.198 konferans, panel, seminer türü sosyal ve 

dinî faaliyet gerçekleştirilmiştir.  

Aile kurumunun korunmasna katk sağlanmas, toplumumuzun aile hakknda dinî açdan 

doğru bilgilendirilmesi ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik, kültürel değişimler sonucundaki 

risklere karş, dinî bilgi ve manevi destek üniteleri ile güçlendirilmesi amacyla 2011 ylnda 

Diyanet İşleri Başkanlğ bünyesinde Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlğ ihdas edilmiştir. İl 

ve ilçe müftülükleri bünyesinde de Aile ve Dinî Rehberlik Bürolar kurulmuştur. 

Bu çalşmalar sonrasnda TBMM tarafndan 08/03/2012 tarihinde 6284 sayl Kanun 

kabul edilmiş, söz konusu kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan 

kadnlarn, çocuklarn, aile bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin 

korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmiştir.  

Adliyeler bünyesinde “Aile İçi Şiddet Suçlar Soruşturma Bürolar” kurularak, sadece bu 

alanda ihtisaslaşmş birimlerin söz konusu suçlara bakmas uygulamas başlatlmştr. Bunun 

yannda, Adalet Bakanlğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde şiddet mağduru kadnlarn 

haklarnn korunmasn teminen “Mağdur Haklar Daire Başkanlğ” kurulmuştur.  Ek olarak, 
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Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağl hastaneler bünyesinde “Acil Krize 

Müdahale Birimi” hizmete sunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlğ 

bünyesinde “Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 

633 Sayl KHK ile ASPB kurularak, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Bakanlk 

bünyesine dahil edilmiştir.  Bu kapsamda, 14 İlde pilot uygulama olarak Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) hizmete açlarak, şiddet mağduru kadn ve çocuklarna daha iyi 

hizmet sunumu sağlanmaya başlanmştr. 2012 ylnda ise Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele 

Ulusal Eylem Plan (2012-2015) yürürlüğe girmiştir.  

2.2.2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ  

2.2.2.1. Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü 

2.2.2.1.1. Hukuksal Yap ve Bütçe 

03/06/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn Teşkilat ve 

Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn 

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. 1990 ylnda kurulmuş olan Kadnn 

Statüsü Genel Müdürlüğü söz konusu KHK ile Bakanlk çats altnda yeniden yaplandrlmş ve 

görevleri 9 uncu maddede şu şekilde ifade edilmiştir: 

“MADDE 9- (1) Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardr: 

a) Bakanlğn kadnlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite 

edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. 

b) Kadna karş ayrmclğn önlenmesi, kadnn insan haklarnn ve toplumsal statüsünün 

korunmas ve geliştirilmesi, kadnn toplumsal hayatn tüm alanlarnda etkin hâle getirilmesine 

yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalşmalarn koordine etmek, belirlenen 

politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasn izlemek ve değerlendirmek. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadnlara 

yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartlar belirlemek ve bunlara 

uyulmasn sağlamak. 

d) Kadna karş her türlü ayrmclğ önlemek ve kadnn insan haklarn geliştirmek 

amacyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yaplan çalşmalara destek vermek. 
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Tablo 2: 2015 Yl KSGM Bütçesinin Merkez ve Kuruluşlar Arasnda Dağlm 

KSGM Bütçesi 2015 Bütçesi (TL) 

Merkez 8.181.000 

Kadn Konukevleri 59.752.000 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 50.422.000 

Toplam 118.355.000 
 

2.2.2.1.2. Kadnn Statüsünün Geliştirilmesi Konusunda Gerçekleştirilen Çalşmalar 

Kadna yönelik şiddetin önemli nedenlerinden biri kadnn statüsünün düşük olmasdr. 

Dolaysyla bir sonuç olan kadna yönelik şiddetle mücadele çalşmalarnn incelenmesinde 

kadnn statüsünün yükseltilmesi alannda yürütülen çalşmalara yer verilmesi önemlidir.  

Söz konusu çalşmalar, farkl alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarn görev 

alan ile kesişmektedir. Ancak, 633 sayl KHK’nn 9 uncu maddesinde belirtilen “kadnn 

toplumsal hayatn tüm alanlarnda etkin hâle getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin 

belirlenmesi çalşmalarn koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, 

uygulanmasn izlemek ve değerlendirmek” görevi çerçevesinde bu çalşmalarda KSGM de farkl 

aşamalarda rol almaktadr. Özellikle kadnlarn eğitim, istihdam, sağlk, siyaset ve karar alma 

mekanizmalarna katlm gibi baz temel alanlara erişimlerinin önündeki engellerin kaldrlmasna 

yönelik ulusal hedefleri belirleyen iki temel politika doküman olan ulusal eylem planlar, KSGM 

tarafndan hazrlanmş ve yürürlüğe konularak ilgili taraflarla paylaşlmştr. Bu çerçevede ulusal 

eylem planlarnn ksa bir özetinden sonra 2002-2014 yllar arasnda kadn konusunda yasal 

alanda ve söz edilen diğer alanlarda ilgili kurumlar ve KSGM tarafndan yürütülen/desteklenen 

çalşmalar aşağda açklanmştr. 

2.2.2.1.2.1.Ulusal Eylem Planlar 

A. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan (2008-2013) 

Yirminci yüzyln son çeyreğinde yaşanan gelişmelerden biri toplumsal cinsiyet eşitliği 

politikalarnn kamusal alanda devlet tarafndan uygulanmas gereğidir. Toplumsal cinsiyet 

eşitliği duyarllğnn ana plan ve programlara yerleştirilmesinde devletlerin sorumlu olduğu, taraf 
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olunan uluslararas sözleşme ve kararlarda açkça belirtilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 

demokrasinin temel ilkesi, sürdürülebilir kalknmann da koşullarndan birisidir.148 

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayşnn yerleştirilmesi sosyo-ekonomik ve siyasal 

göstergelere yansyan eşitsizliklerin giderilmesi açsndan son derece önemlidir. Kadnlarn 

sosyal ve ekonomik konumlarn iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalşmalar 

yaplmas ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Yaplacak çalşmalara yön 

göstermesi ve temel oluşturmas açsndan toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planlar önemli 

bir araçtr.  

Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ilk Ulusal Eylem Plan, 1995 ylnda 

gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadn Konferansnn hemen ardndan, 1996 ylnda o zamanki 

adyla Kadnn Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda tüm taraflarn 

katlm ile hazrlanmş ve uygulamaya konulmuştur. Bu eylem plannda çeşitli alanlarda 

kadnlarn mevcut statüsü tanmlanmş ve hedeflerin yan sra bu hedeflere ulaşmak amacyla 

gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiştir. Söz konusu taahhütlerin bir devam olarak 

görülebilecek 2008-2013 yllarn kapsayan yeni eylem plan ile kadn ve erkeklerin değişen 

sosyal durumlar ve kaydedilen gelişme doğrultusunda öncelikler ve uygulama politikalar 

yeniden tanmlanmştr.149 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan (2008-2013) kadn ve erkeklerin 

yaşamlarnn çeşitli alanlarnda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacyla hedef ve 

uygulama stratejilerinin yan sra temel politika yapclar da tanmlayan entegre politika 

dokümandr ve nihai hedefi kadna karş ayrmclğ önlemek ve kadnlarn sosyal ve ekonomik 

konumlarn iyileştirmektir. Bu nedenle Ulusal Eylem Plan uygulamada varlğn sürdüren ve 

pek çok göstergede belirgin bir şekilde görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesinde 

önemli bir araçtr.  

                                                            
148 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan (2008-2013), 
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/54296c50369dc32358ee2c4f/Ulusal%20Eylem%20Plann%20görmek%20için
%20tklaynz.pdf  (Erişim: 28.04.2015) 
149 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan (2008-2013), s.10, 
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%20tklaynz.pdf  (Erişim: 28.04.2015),  
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Plan, Pekin Eylem Platformu’nda ele alnan kritik alanlar esas alnarak düzenlenmiştir. Bu 

çerçevede, Eylem Plan eğitim, ekonomi, yoksulluk, yetki ve karar alma sürecine katlm, sağlk, 

medya, çevre ve kurumsal mekanizmalar konularndan oluşmuştur. Ayrca, bu alanlarn her biri 

için mevcut durumu tanmlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşlmasnn önündeki engelleri 

analiz eden; amaçlar, hedefler ve somut uygulama stratejilerine yer veren kapsaml politika 

dokümanlar hazrlanmştr. Politika dokümanlarnn hazrlanmas sürecinde ilgili kamu 

kurumlar, meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn temsilcilerinden oluşan alt ayr 

çalşma grubu oluşturulmuştur. Plan kapsamnda belirlenen eylem hedefleri şunlardr:150 

− Kadnlarn ilerlemesini sağlayacak kurumsal mekanizmalar oluşturulacak, var olan 

mekanizmalarn kapasiteleri güçlendirilecektir. 

− Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmas konusunda erkeklerin farkndalğ ve duyarllğ 

artrlacaktr. 

− Kalknma Plan hedefleri dahilinde eğitimin her kademesinde kz çocuklarnn 

okullulaşma oranlar (kayt, devam ve tamamlama) arttrlacaktr. 

− Eğitimin her kademesinde fiziki ve teknik kapasite artrlacaktr. 

− Yetişkinler arasnda “Kadn Okuryazarlğ” artrlacaktr. 

− Eğitimciler, eğitim programlar ve materyalleri “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne duyarl 

hale getirilecektir. 

− 9.Kalknma Plan hedefleri dahilinde tüm taraflarca kadn istihdamnn artrlmasna 

yönelik çalşmalara hz verilecektir. 

− Krsal kesimdeki kadnlarn ekonomik konumlar iyileştirilecektir. 

− İşgücü piyasasnda cinsiyet ayrmclğ ile mücadele edilecek, kadn ve erkek arasnda 

ücret farkllklarnn azaltlmas sağlanacaktr. 

− İstihdam dşnda kalan yoksul kadnlarn konumlarn iyileştirici çalşmalar yaplacaktr. 

− Yoksullukla mücadele eden sorumlu kuruluşlar arasnda koordinasyon güçlendirilecektir. 

− Yetki ve karar alma süreçlerinde kadn temsiliyetinin artrlmas için farkndalk 

yaratlacak, bilgi ve bilinç düzeyi artrlacaktr. 

                                                            
150 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan(2008-2013), ss.25-67, 
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olunan uluslararas sözleşme ve kararlarda açkça belirtilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
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− Kadnlarn siyasal hayata katlm ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasna 

katkda bulunacak düzenlemeler yaplacaktr. 

− Kamu politikalar kadn-erkek eşitliğini sağlar hale getirilecektir. 

− Kadnlarn sağlk hizmetlerine erişim koşullar ve verilen hizmetlerin kalitesinin 

iyileştirilmesi için politika geliştirme dahil gereken tüm önlemler alnacaktr. 

− Sağlk konusunda doğru davranş ve tutum geliştirilecektir. 

− Kadn sağlğna ilişkin araştrmalar, bilimsel çalşmalar ve bilgiler yaygnlaştrlacaktr. 

− Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarllğn geliştirilmesi ve medyadaki cinsiyetçi 

temsillerin dönüştürülmesi için sektörde çalşanlarn (her kademede) ve ilerleyen dönemde 

çalşma potansiyeline sahip olan bireylerin konuya ilişkin farkndalklar arttrlacak ve 

uygulamalar izlenecektir. 

− Medya sektöründe çalşan kadn oran ve karar alma noktalarnda temsiliyetleri 

arttrlacaktr. 

− Kadnlarn internet ve bilgisayar gibi yeni iletişim teknolojilerini de kapsayacak şekilde 

tüm iletişim araçlarna erişimi ve kullanabilirliği arttrlacaktr. 

− Çevre verilerinin cinsiyet temelinde ayrmlaştrlmas, kadn ve çevre konusunda 

araştrma ve bilimsel çalşmalarn artrlmas sağlanacaktr. 

− Kadnlarn çevre konusunda alnacak kararlarda etkin olmalar sağlanacaktr. 

− Çevre politikalarnn etkin uygulanmasnda kadnlarn rolü güçlendirilecektir. 

− Başta krsal kesim kadn olmak üzere kadnlar krsal ve kentsel olumsuz çevre 

koşullarna karş korunacak, güçlendirilecek ve yaşam standartlar yükseltilecektir. 

Söz konusu hedefler kapsamnda bu hedeflerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere 

stratejilere yer verilmiş olup; her bir stratejinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ve işbirliği 

yaplmas gereken kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Eylem Plannn uygulanmasnn 

izlenmesinde altşar aylk dönemlerde ilgili taraflarn Plann uygulanmasna ilişkin 

değerlendirmelerinin alnmas yöntemi benimsenmiştir.151Söz konusu Plann uygulama dönemi 

sona ermekle birlikte; yeni plann yürürlüğe girmesi yönündeki çalşmalar devam etmektedir.

                                                            
151İzleme ve Değerlendirme Toplantlar Raporlar için bknz: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-
planlari/izleme-ve-degerlendirme-raporlari (Erişim: 28.04.2015) 
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B. Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015) 

Kadna yönelik şiddetin ortaya çkardğ olumsuz sonuçlar çok katmanldr. Kadna 

yönelik şiddet her şeyden önce kadnn fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel yönden zarar 

görmesi ile sonuçlanmaktadr. Bu haliyle kadna yönelik şiddet bir insan hakk ihlali, bir halk 

sağlğ sorunu; kadnn yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katlma 

gibi haklarn ve yaşam aktivitelerini elinden alan bir olgudur.  

Kadna yönelik şiddettin topluma yönelik etkileri de bulunmaktadr. Kadna yönelik 

şiddet her şeyden önce toplumdaki mevcut şiddetin artmasna neden olmakta, günümüzde 

uluslararas bir standart ve norm haline gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, kadnn insan haklar ve 

çocuk haklarn ihlal etmekte; bu haklarn önünde bir engel oluşturmaktadr.  

Ulusal ve uluslararas alanda yaşanan tüm gelişmelere rağmen, kadna yönelik şiddet tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözümlenmesi gereken bir sorun olarak varlğn 

sürdürmektedir. Bu sorunla mücadelenin devlet, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok 

tarafn bütüncül yaklaşm temelinde, uzun soluklu ve kararl bir şekilde, kesintisiz 

sürdürülmesine ihtiyaç bulunmaktadr.  

Kadna yönelik şiddetle mücadele çalşmalarna yön göstermesi ve temel oluşturmas 

açsndan ulusal eylem planlar önemli bir araçtr. Bu çerçevede, ilk olarak 2006/17 sayl 

Başbakanlk Genelgesi’nin “Kadna Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama 

Geçirilmesinde Koordineli Çalşmas Gereken Kurumlar” bölümünün “Hizmet Kurumlar” alt 

başlğ altndaki 9 uncu maddesi ile Ulusal Eylem Plan hazrlama yükümlülüğü KSGM’ye 

verilmiştir. Söz konusu yükümlülük uyarnca “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal 

Eylem Plan 2007-2010” uygulamaya konmuştur.  

Ulusal Eylem Plan kapsamnda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik aile içi 

şiddetle mücadeleye ilişkin alt temel alanda iyileştirmeler hedeflenmiştir. Söz konusu alanlar; 

− Yasal düzenlemeler, 

− Toplumsal farkndalk ve zihinsel dönüşüm, 

− Kadnn sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesi, 

− Koruyucu hizmetler, 

− Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve 
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− Sektörler aras işbirliği'dir.  

Kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde hazrlanan Ulusal Eylem Plannn 

amac, ülkemizde aile içinde kadna yönelik her tür şiddetin ortadan kaldrlmas için gerekli 

önlemlerin tüm taraflarn işbirliği ile uygulamaya konulmasdr. Bu çerçevede belirlenen hedefler 

şunlardr: 

− Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele konularnda yasal 

düzenlemeler yaplmas ve uygulamadaki aksaklklar ortadan kaldrmak, 

− Aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn ortadan kaldrlmas 

amacyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik aile içi şiddet konularnda toplumsal 

farkndalk yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak, 

− Kadnn sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak 

ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve varsa çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu 

hizmetlerin düzenlemesi ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve şiddet failine yönelik tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerini düzenlemek ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve varsa çocuk/çocuklarna yönelik hizmet sunumunda 

kurum/kuruluş ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmasn kurmak. 

Ulusal Eylem Plan’nn (2007-2010) uygulama süresinin dolmas nedeniyle, ilgili kurum 

ve kuruluşlarn katlmlaryla, İstanbul Sözleşmesi şğnda, yeni gelişmeler ve ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)” 

hazrlanmştr. Plann uygulanmas KSGM koordinasyonunda ilgili taraflarn temsilcilerinin bir 

araya geldiği altşar aylk dönemlerde düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Toplantlar 

vastasyla yaplmaktadr.152  

Söz konusu Plan ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddetle mücadeleye 

ilişkin 5 temel alanda iyileştirme hedeflenmiştir. Söz konusu alanlar; 

− Yasal düzenlemeler, 

− Farkndalk yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanmas, 
                                                            
152İzleme ve Değerlendirme Toplantlar Raporlar için bknz: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-
planlari/izleme-ve-degerlendirme-raporlari (Erişim: 28.04.2015) 
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− Sektörler aras işbirliği'dir.  

Kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde hazrlanan Ulusal Eylem Plannn 

amac, ülkemizde aile içinde kadna yönelik her tür şiddetin ortadan kaldrlmas için gerekli 

önlemlerin tüm taraflarn işbirliği ile uygulamaya konulmasdr. Bu çerçevede belirlenen hedefler 

şunlardr: 

− Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele konularnda yasal 

düzenlemeler yaplmas ve uygulamadaki aksaklklar ortadan kaldrmak, 

− Aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn ortadan kaldrlmas 

amacyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik aile içi şiddet konularnda toplumsal 

farkndalk yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak, 

− Kadnn sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak 

ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve varsa çocuklarna yönelik ulaşlabilir koruyucu 

hizmetlerin düzenlemesi ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve şiddet failine yönelik tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerini düzenlemek ve uygulanmasn sağlamak, 

− Aile içinde şiddet gören kadna ve varsa çocuk/çocuklarna yönelik hizmet sunumunda 

kurum/kuruluş ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmasn kurmak. 

Ulusal Eylem Plan’nn (2007-2010) uygulama süresinin dolmas nedeniyle, ilgili kurum 

ve kuruluşlarn katlmlaryla, İstanbul Sözleşmesi şğnda, yeni gelişmeler ve ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)” 

hazrlanmştr. Plann uygulanmas KSGM koordinasyonunda ilgili taraflarn temsilcilerinin bir 

araya geldiği altşar aylk dönemlerde düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Toplantlar 

vastasyla yaplmaktadr.152  

Söz konusu Plan ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddetle mücadeleye 

ilişkin 5 temel alanda iyileştirme hedeflenmiştir. Söz konusu alanlar; 

− Yasal düzenlemeler, 

− Farkndalk yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanmas, 
                                                            
152İzleme ve Değerlendirme Toplantlar Raporlar için bknz: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-
planlari/izleme-ve-degerlendirme-raporlari (Erişim: 28.04.2015) 
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− Koruyucu hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarnn güçlendirilmesi, 

− Sağlk hizmetlerinin sunumu, 

− Kurum/kuruluşlar aras işbirliğidir. 

Eylem Plann amac, ülkemizde kadna yönelik her tür şiddetin ortadan kaldrlmas için 

gerekli önlemlerin tüm taraflarn işbirliği ile uygulamaya konulmasdr. Bu çerçevede belirlenen 

hedefler şunlardr: 

− Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularnda 

yasal düzenlemeler yapmak ve uygulamadaki aksaklklar ortadan kaldrmak, 

− Kadna yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn ortadan 

kaldrlmas amacyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularnda toplumsal 

farkndalk yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak, 

− Şiddete uğrayan kadna, varsa çocuk/çocuklarna ve şiddet uygulayan ve uygulama 

ihtimali bulunanlara yönelik sağlk hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmas, 

− Şiddete uğrayan kadna, varsa çocuk/çocuklarna yönelik hizmet sunumunu 

gerçekleştirmek üzere kurum/kuruluş ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmasn 

güçlendirmektir. 

2016-2019 döneminde uygulanmak üzere yeni eylem plan hazrlklar devam etmektedir. 

“2016-2019 Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan”nn İstanbul Sözleşmesi 

başta olmak üzere uluslararas sözleşmeler, mevzuat, 6284 sayl Kanunun Etki Analizi sonuçlar 

ve Kadna Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu rapor sonuçlar dikkate alnarak 

hazrlanmas planlanmaktadr. Eylem Plan’nn ayrca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarnn 

sorumluluklarn yerine getirmesini sağlayacak etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmas 

içermesi sağlanacaktr. Yeni Eylem Plan; 

− Yasal düzenlemeler 

− Farkndalk yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanmas 

− Koruyucu hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarnn güçlendirilmesi 

− Sağlk hizmetlerinin sunumu 

− Kurum kuruluşlar aras işbirliği 

− Şiddet uygulayana yönelik hizmetler alanlarnda düzenlenecektir.  
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Kadna Yönelik Şiddet Ulusal Eylem Plan (2016-2019)’nn amac, ülkemizde kadna 

yönelik her tür şiddetin ortadan kaldrlmas için gerekli önlemlerin tüm taraflarn işbirliği ile 

uygulamaya konulmasdr. Ulusal Eylem Plannn hedefleri ise; 

− Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularnda 

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun başta olmak 

üzere gerekli yasal düzenlemeleri ve yasal mevzuattaki iyileştirmeleri yapmak, ikincil mevzuat 

tamamlamak ve uygulamadaki aksaklklar ortadan kaldrmak,  

− Türkiye’nin ilk imzalayan ülke olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden kaynaklanan 

yükümlülüklerin hayata geçirilmesi amacyla kurum ve kuruluşlarn mevzuatlarnda ve idari 

yaplanmalarnda gerekli düzenlemeleri yapmak,  

− Kadna yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn ortadan 

kaldrlmas amacyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularnda toplumsal 

farkndalk yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak, mevcut faaliyetleri yaygnlaştrmak,  

−  Şiddete uğrayan kadna, çocuk/çocuklarna yönelik sağlk hizmetlerinin düzenlenmesi ve 

uygulanmasn sağlamak,  

− Şiddete uğrayan kadna, çocuk/çocuklarna yönelik hizmet sunumunu gerçekleştirmek 

üzere kurum/kuruluş ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmasn güçlendirmek, 

− Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumlar aras işbirliği mekanizmalarn 

güçlendirmek, 

− Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiye yönelik hizmet veren 

kuruluşlarn saylar ve hizmet kapasiteleri artrmak ve tedbir kararnn uygulanmasnn zorunlu 

tutulmas için yasal düzenlemeler yaplmasna yönelik çalşmalar yaplmasn sağlamaktr. 

2.2.2.1.2.2. Mevzuat Alannda Yürütülen Çalşmalar153 

Ülkemizde kadn haklar konusundaki çalşmalar uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte 

son yllarda bu alana ilişkin yasal çerçeve genişletilmiş ve kadnlarn toplumdaki konumunu 

güçlendirmeyi hedef alan politikalar yaygnlaştrlmştr. Bu kapsamda başta Anayasa olmak 

üzere Türk Ceza Kanununda, Türk Medeni Kanununda ve İş Kanununda pek çok 

                                                            
153Detayl bilgi için raporun bknz. Bölüm 2.1.1 “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat” 
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düzenleme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde KSGM aktif rol 

oynamştr.  

2.2.2.1.2.3. Eğitim Alannda Yürütülen Çalşmalar  

KSGM tarafndan eğitim alannda yürütülen çalşmalar daha çok, kz çocuklarnn 

eğitimden yararlandrlmalar amacyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokollerinin 

hazrlanmas ile toplumda kz çocuklarnn eğitimine yönelik farkndalğn arttrlmas için 

gerçekleştirilen projelere dahil olunmasdr.  

Bu kapsamda; kz çocuklarnn eğitim imkanlarndan daha fazla yararlanmalar amacyla 

“Haydi Kzlar Okula Kampanyas”, “Yetiştirici Snf Öğretim Program”, “Okul Öncesi Eğitimin 

Güçlenmesi Projesi”, “Baba Beni Okula Gönder”, “Kardelenler”, “Ana-kz Okuldayz” gibi proje 

ve kampanyalar gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca, Şartl Eğitim Yardm ile yoksul kz çocuklarna ve ortaöğretime devam eden 

öğrencilere karşlksz eğitim yardmlar sağlanmaktadr. Yaplan ödemelerde ise hem kz 

çocuklarna pozitif ayrmclk uygulanmakta hem de ödemeler anneye yaplmaktadr.  

MEB tarafndan hazrlanan “İlköğretime Erişim ve Devamnn İzlenmesi İşbirliği 

Protokolü” ilgili kamu kurumlar ile MEB arasnda imzalanmştr.  Bununla birlikte, okulu 

bulunmayan nüfusu az ve dağnk yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağndaki kz ve 

erkek çocuklar ile birleştirilmiş snf uygulamas yapan okullarda bulunan öğrencilerin daha 

kaliteli eğitim-öğretim imkanna kavuşturulmas, eğitimde frsat ve imkan eşitliğinin sağlanmas 

amacyla, “Taşmal İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Uygulamas” yürütülmektedir.  

Zorunlu eğitimin 12 yla çkarlmasyla birlikte MEB’in 2010-2014 Stratejik Plannda kz 

çocuklarnn okullaştrlmasna özel önem verilmeye devam edileceği, cinsiyet ayrmclğ ve 

çocuk haklar konularnda çalşmalar yürütüleceği, ortaöğretimde kzlarn eğitime erişimini daha 

da arttrmak için kz-erkek brüt okullaşma oranlar arasndaki %8,91 olan farkn 2014 yl sonuna 

kadar %2’nin altna düşürüleceği, kzlarn pansiyon ve burs hizmetlerinden daha çok 

yararlanmalarnn sağlanacağ ifade edilmiştir. Stratejik amaçlardan birinin “Ortaöğretimde 

cinsiyet ve bölgesel farkllklar giderici bir biçimde okullaşma orann AB düzeyine çkarmak” 

olmas da konuya verilen önemin bir diğer göstergesidir. 
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Kadna Yönelik Şiddet Ulusal Eylem Plan (2016-2019)’nn amac, ülkemizde kadna 

yönelik her tür şiddetin ortadan kaldrlmas için gerekli önlemlerin tüm taraflarn işbirliği ile 

uygulamaya konulmasdr. Ulusal Eylem Plannn hedefleri ise; 

− Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularnda 

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun başta olmak 

üzere gerekli yasal düzenlemeleri ve yasal mevzuattaki iyileştirmeleri yapmak, ikincil mevzuat 

tamamlamak ve uygulamadaki aksaklklar ortadan kaldrmak,  

− Türkiye’nin ilk imzalayan ülke olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden kaynaklanan 

yükümlülüklerin hayata geçirilmesi amacyla kurum ve kuruluşlarn mevzuatlarnda ve idari 

yaplanmalarnda gerekli düzenlemeleri yapmak,  

− Kadna yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranşlarn ortadan 

kaldrlmas amacyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularnda toplumsal 

farkndalk yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak, mevcut faaliyetleri yaygnlaştrmak,  

−  Şiddete uğrayan kadna, çocuk/çocuklarna yönelik sağlk hizmetlerinin düzenlenmesi ve 

uygulanmasn sağlamak,  

− Şiddete uğrayan kadna, çocuk/çocuklarna yönelik hizmet sunumunu gerçekleştirmek 

üzere kurum/kuruluş ve ilgili sektörler aras işbirliği mekanizmasn güçlendirmek, 

− Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumlar aras işbirliği mekanizmalarn 

güçlendirmek, 

− Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiye yönelik hizmet veren 

kuruluşlarn saylar ve hizmet kapasiteleri artrmak ve tedbir kararnn uygulanmasnn zorunlu 

tutulmas için yasal düzenlemeler yaplmasna yönelik çalşmalar yaplmasn sağlamaktr. 

2.2.2.1.2.2. Mevzuat Alannda Yürütülen Çalşmalar153 

Ülkemizde kadn haklar konusundaki çalşmalar uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte 

son yllarda bu alana ilişkin yasal çerçeve genişletilmiş ve kadnlarn toplumdaki konumunu 

güçlendirmeyi hedef alan politikalar yaygnlaştrlmştr. Bu kapsamda başta Anayasa olmak 

üzere Türk Ceza Kanununda, Türk Medeni Kanununda ve İş Kanununda pek çok 

                                                            
153Detayl bilgi için raporun bknz. Bölüm 2.1.1 “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat” 
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düzenleme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde KSGM aktif rol 

oynamştr.  

2.2.2.1.2.3. Eğitim Alannda Yürütülen Çalşmalar  

KSGM tarafndan eğitim alannda yürütülen çalşmalar daha çok, kz çocuklarnn 

eğitimden yararlandrlmalar amacyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokollerinin 

hazrlanmas ile toplumda kz çocuklarnn eğitimine yönelik farkndalğn arttrlmas için 

gerçekleştirilen projelere dahil olunmasdr.  

Bu kapsamda; kz çocuklarnn eğitim imkanlarndan daha fazla yararlanmalar amacyla 

“Haydi Kzlar Okula Kampanyas”, “Yetiştirici Snf Öğretim Program”, “Okul Öncesi Eğitimin 

Güçlenmesi Projesi”, “Baba Beni Okula Gönder”, “Kardelenler”, “Ana-kz Okuldayz” gibi proje 

ve kampanyalar gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca, Şartl Eğitim Yardm ile yoksul kz çocuklarna ve ortaöğretime devam eden 

öğrencilere karşlksz eğitim yardmlar sağlanmaktadr. Yaplan ödemelerde ise hem kz 

çocuklarna pozitif ayrmclk uygulanmakta hem de ödemeler anneye yaplmaktadr.  

MEB tarafndan hazrlanan “İlköğretime Erişim ve Devamnn İzlenmesi İşbirliği 

Protokolü” ilgili kamu kurumlar ile MEB arasnda imzalanmştr.  Bununla birlikte, okulu 

bulunmayan nüfusu az ve dağnk yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağndaki kz ve 

erkek çocuklar ile birleştirilmiş snf uygulamas yapan okullarda bulunan öğrencilerin daha 

kaliteli eğitim-öğretim imkanna kavuşturulmas, eğitimde frsat ve imkan eşitliğinin sağlanmas 

amacyla, “Taşmal İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Uygulamas” yürütülmektedir.  

Zorunlu eğitimin 12 yla çkarlmasyla birlikte MEB’in 2010-2014 Stratejik Plannda kz 

çocuklarnn okullaştrlmasna özel önem verilmeye devam edileceği, cinsiyet ayrmclğ ve 

çocuk haklar konularnda çalşmalar yürütüleceği, ortaöğretimde kzlarn eğitime erişimini daha 

da arttrmak için kz-erkek brüt okullaşma oranlar arasndaki %8,91 olan farkn 2014 yl sonuna 

kadar %2’nin altna düşürüleceği, kzlarn pansiyon ve burs hizmetlerinden daha çok 

yararlanmalarnn sağlanacağ ifade edilmiştir. Stratejik amaçlardan birinin “Ortaöğretimde 

cinsiyet ve bölgesel farkllklar giderici bir biçimde okullaşma orann AB düzeyine çkarmak” 

olmas da konuya verilen önemin bir diğer göstergesidir. 
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Zorunlu eğitim çağnda olup çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaştlaryla birlikte 

zamannda yapamamş, okula hiç kayt olmamş ya da sürekli devamsz olan 10-14 yaş 

grubundaki çocuklara, eğitimlerine akranlar ile birlikte devam etme yeterliliği kazandrarak, 

ilköğretime devamlarnn sağlanmas amacyla “Yetiştirici Snf Öğretim Program” 

başlatlmştr. Bu program kapsamndaki öğrencilerin %67’sini kz çocuklar oluşturmaktadr. 

Bunun yan sra, başta kadnlar olmak üzere insan kaynağnn geliştirilmesi ve iş piyasasna giriş 

için orta öğretim seviyesinde okullaşmann arttrlmas amacyla 2009 ylnda “Özellikle Kz 

Çocuklarnn Okullaşmasnn Artrlmas Projesi” başlatlmştr.  

MEB tarafndan ilerleyen dönemde başlatlacak olan “Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin 

Desteklenmesi Projesi” ile cinsiyet kalp yarglarnn olumsuz etkilerinin ortadan kaldrlmas, 

toplumsal cinsiyet eşitliğine katk sağlanmas, okullarda kz ve erkek çocuklar için cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarl yaklaşmn eğitim sistemine yerleştirmesi 

amaçlanmaktadr. 

Bununla birlikte MEB tarafndan “Aile Eğitim Programlar”, “Anne, Baba, Çocuk Eğitimi 

Projesi”, “Aile Sağlğ Eğitimi Projesi” ve “Baba Destek Eğitim Programlar” yürütülmektedir. 

Söz konusu proje ve programlar dahilinde;  aile içi iletişimin güçlendirilmesi, temel iletişim 

becerileri, birlikte yaşama, vatandaşlk, insan haklar, sağlk gibi konularda eğitimler 

verilmektedir. Söz konusu eğitim programlar ile kadnlarn toplumsal frsatlardan eşit biçimde 

yararlanmalarnn sağlanmas ve kadnn insan haklarnn korunmas ile kadna yönelik şiddetle 

mücadele konularnda koruyucu, önleyici hizmetlerin yaygnlaştrlmas amaçlanmaktadr. 

Tüm bunlarn yan sra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan (2008-2013) hedef 
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2.2.2.1.2.4. Kadnlarn İşgücüne Katlm ve İstihdam Alannda Yürütülen Çalşmalar 

Kadn istihdamnn artrlmasna yönelik çalşmalar KSGM’nin ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği kapsamnda yürütülmektedir. 
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Bu çerçevede İŞKUR koordinatörlüğünde, 2006-2007 yllarnda yürütülen Katlm Öncesi 

Mali Yardm Arac-IPA çerçevesindeki İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Operasyonel 

Program'nn hazrlk komitelerinde KSGM tarafndan katk sunulmuştur. Bununla birlikte, 

KSGM, İnsan Kaynaklar Operasyonel Programnn Sektörel İzleme Komitesinde yer alarak 

yaplan çalşmalarda katk sağlamş ve Program kapsamnda periyodik olarak hazrlanan 

raporlara ve planlara görüş vermiştir. Ayrca, Türkiye’de kadn istihdamnn geliştirilmesine 

yönelik olarak İŞKUR ve AB Komisyonu işbirliği ile “Aktif İşgücü Programlar Projesi” 

yürütülmüştür. Proje ile 15-29 yaş aras, işsiz kadn ve gençlerin işgücü piyasasna katlmn ve 

istihdam seviyelerini artrmak için 28 ilin aktif işgücü piyasas tedbirlerini tasarlama ve uygulama 

kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmştr. KSGM’nin de Yürütme Komitesinde yer aldğ 

Proje’nin hedef gruplarndan birisi de kadnlardr. Bu çerçevede kadn istihdamnn 

geliştirilmesine katkda bulunmak üzere 30 adet proje desteklenmiş olup, bu projelerden toplam 

19.780 kadn yararlanmştr 

KEFEK tarafndan kadn kooperatiflerinde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacyla 

yaplan toplant sonucunda belirlenen somut çözüm önerilerine ilişkin mevzuat çalşmas 

yaplmak üzere ASPB koordinatörlüğünde, 18 Haziran 2012 tarihinde bir çalşma grubu 

toplants yaplmştr. Toplantda belirlenen çözüm önerilerine ilişkin olarak ASPB tarafndan 

hazrlanmş olan mevzuat değişikliği önerileri Gümrük ve Ticaret Bakanlğ Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  

Hazrlk çalşmalarnda KSGM’nin de rol aldğ kadn girişimcilerin karşlaştklar temel 

sorun alanlarndan biri olan finansal kaynak sorununun çözümü amacyla Kredi Garanti Fonu 

(KGF) ve Halkbank arasnda kadn girişimciliğini desteklemek amacyla “İlk Adm Kredisi 

Kefalet Desteği Protokolü” imzalanmştr.   

Ayrca, Avrupa İstihdam Stratejisinin 4 boyutundan birini kadn erkek eşitliği 

oluşturmaktadr. Bu amaçla AB İstihdam Stratejisine dahil olmak üzere ÇSGB tarafndan Ulusal 

İstihdam Stratejisi (2014-2023) hazrlanmştr. KSGM’nin de çalşmalarnda görev aldğ söz 

konusu Strateji Belgesinde kadnlarn işgücüne katlm orannn 2023 ylna kadar yüzde 41 

düzeyine çkarlmas hedeflenmektedir. 
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Haziran 2012’de, Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü (İş’te 

Eşitlik Platformu), Türkiye’nin ekonomik katlm ve frsatlar uçurumunu önümüzdeki 3 yl 

içerisinde %10’a kadar azaltmak amacyla çalşmalar koordine etmek ve üzerlerine düşen 

sorumluluklar yerine getirmek için ASPB himayesinde oluşturulmuştur. Söz konusu platform 

kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlar, akademisyenler, medya ve Dünya Ekonomik Forumu 

işbirliğini kapsayan çok paydaşl bir yapdan oluşmaktadr. 2013 ylnda, ulaşlmas gereken nihai 

hedefin yaklaşk %31’i gerçekleştirilmiştir. 6 Mart 2014 tarihinde Kayseri’de İş’te Eşitlik 

Platformunun ikinci lansman gerçekleştirilerek platformun Anadolu’ya yaygnlaştrlmas 

hedeflenmiştir. Platform çalşmalar Birleşmiş Milletler 58. Kadnn Statüsü Komisyonu (KSK) 

çalşmalar kapsamnda gerçekleştirilen yan etkinliklerde iyi uygulama örneği olarak 

sunulmuştur.  

Ayrca, İsveç Uluslararas Kalknma ve İşbirliği Ajans (SIDA) fon kaynağ, Dünya 

Bankas araclğ ile kullanlarak kadnlarn işgücü piyasasna erişimini arttrmak amacyla 

yürütülmekte olan “Türkiye’de Kadnlarn Ekonomik Frsatlara Erişiminin Artrlmas” Projesi, 

“Kant Temelli Politika Oluşturmann Güçlendirilmesi”, “Bilgi Paylaşm ve Farkndalk 

Artrma” ve “Kadn Kooperatiflerinin Desteklenmesi” olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadr.  

UNDP, UNWOMEN ve Sabanc Üniversitesi tarafndan ve işbirliği kurumlar içerisinde 

ASPB’nin de yer aldğ “BM Kadnlarn İnsan Haklarnn Korunmas ve Geliştirilmesi Ortak 

Program: Toplumsal Cinsiyete Duyarl Bütçeleme” Projesi yürütülmektedir. Proje ile, yerel 

düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasnn hzlandrlmas, yerel 

yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalşan kamu kurumlar ve sivil toplum 

kuruluşlarnn kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarl bütçeleme 

uygulamasnn yerel yönetimlerde yaygnlaştrlmas amaçlanmaktadr. 

Öte yandan, ilgili kurumlarla yürütülen çalşmalar yaplan protokollerle işbirliğini 

güçlendirmekte ve kadn istihdamnn artrlmasna katk sağlamaktadr. Bu çerçevede; 

− ASPB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğ arasnda ''Kadnlar, Engelliler, Gazi ve 

Şehit Yaknlarna Yönelik Girişimcilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Kadn İstihdamnn 

Arttrlmasn Öngören İşbirliği Protokolü'' kapsamnda kadn girişimciliğini desteklemeye 

yönelik stratejiler belirlenmiştir. Bununla birlikte iş ve aile yaşamnn uzlaştrlmasna yönelik 

önlemler çerçevesinde organize sanayi bölgelerinde çalşan kadnlarn çocuklarn 
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brakabilecekleri kreşlerin açlmasnn teşvik edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yaplmas 

öngörülmektedir. Bu çerçevede ASPB, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlğ ile Borusan Holding 

arasnda “Annemin İşi Benim Geleceğim” Projesinin hayata geçirilmesi için işbirliği Protokolü 

imzalanmştr. Protokol kapsamnda 2017 yl sonuna kadar 10 farkl ildeki (Adyaman, 

Afyonkarahisar, Malatya, Şanlurfa, Ordu-Fatsa, Karaman, Balkesir, Çorum, Mardin, 

Diyarbakr) organize sanayi bölgesinde kreş yaplmas planlanmaktadr. Bu amaçla Proje 

kapsamnda ilk kreş açlşnn 25 Temmuz 2014’te Adyaman’da gerçekleştirilmiştir.  

− ASPB ile ÇSGB arasnda; “İstihdam, Çocuk İşçiliği ve Sosyal Yardmlar Konularnda 

İşbirliği Protokolü” 17 Şubat 2012 tarihinde imzalanmştr. Protokolde; iş ve aile yaşamnn 

uyumlulaştrlmas ve bu çerçevede kreş hizmetlerinin yaygnlaştrlmas, işsizlere yönelik 

İŞKUR tarafndan uygulanan işgücü yetiştirme kurslarna ilişkin eğitim modüllerine toplumsal 

cinsiyet eşitliği, kadnn insan haklar, çalşma yaşamnda haklar, kadna yönelik şiddetin 

önlenmesi, aile eğitimi, konularna yer verilmesi için çalşmalar yaplmas ve mevsimlik gezici 

tarm işçileri olarak çalşan kadnlarn çalşma ve yaşam koşullarnn iyileştirilmesine yönelik 

çalşmalar yaplmas, şiddet mağduru, tahliyesine bir yldan az kalmş, kocas ölmüş, kocas 

tarafndan terk edilmiş, kocas cezaevinde olan veya boşanmş kadnlarn İŞKUR’a erişiminin 

sağlanmas gibi kadnlarn ekonomik yaşama katlmlarnn artrlmasna ve güçlendirilmesine 

önemli katk sağlayacak hususlara yer verilmiştir.  

− ASPB ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ ve Türkiye Ziraat Odalar Birliği 

arasnda imzalanan Kadn Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü ile krsal alanda yaşayan ve çiftçilikle 

uğraşan kadnlarn tarm, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddet, kişi hak ve 

özgürlükleri konularnda eğitilmesi ve kurumlar aras işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmştr. 

− ASPB ile Intel Teknoloji Hizmetleri Limitet Şirketi ve Türkiye Kadn Girişimciler 

Derneği arasnda 27 Aralk 2012 “Genç Fikirler Güçlü Kadnlar Projesi” işbirliği Protokolü 

imzalanmştr. Türkiye’de kadnlarn konumlarnn güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik 

kalknmaya katlmlarna yönelik bilinç ve frsat yaratmay amaçlayan proje kapsamnda; 18-30 

yaş aras kadnlar araclğyla özellikle kaynaklara erişimin snrl olduğu kesimlerde kadnlarn 

konumlarnn güçlendirilmesi ve kadna karş ayrmclğn önlenmesine yönelik olarak teknoloji 

kullanm ile yenilikçi çözüm önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projelerinin üretilmesi 

öngörülmektedir.   
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2.2.2.1.2.5. Sağlk Alannda Yürütülen Çalşmalar 

KSGM, Sağlk Bakanlğ tarafndan, kadna yönelik olarak yürütülen çalşmalara sağlk 

alannda kadnlarn haklarn gözeten politikalar oluşturulmas yönünde katk sunmaktadr.  

Bu kapsamda, önemli çalşmalardan biri olan Sağlk Sektörü İçin Cinsel Sağlk ve Üreme 

Sağlğ Ulusal Stratejik Eylem Plan 2005-2015’te belirlenen öncelikli müdahale alanlarna göre 

daha önce belirlenen programlar yeniden oluşturulmuştur. 81 ilde doğum öncesi bakm, doğum 

ve sezaryen, doğum sonras bakm, acil obstetrik bakm yönetimi klinik rehberleri uygulamaya 

geçirilmiş ve ülke genelinde sağlk personeli tarafndan standart ve kaliteli hizmet verilmesi 

amaçlanmştr.  

Acil Obstetrik Bakm program çalşmalar da obstetrik komplikasyonlarda anneye ve 

bebeğe müdahale, güvenli sevk, güvenli kan nakli, sektörler aras işbirliği komponentleri ile 

devam etmektedir. Program kapsamnda oluşturulan üç eğitim modülü olan “Yönetici 

Kolaylaştrc Uyum Eğitimi, Destek Personel Uyum Eğitimi ve Klinisyen Eğitimi” modülleri ile 

eğitim çalşmalar sürdürülmektedir. Öncelikli 5 pilot il uygulamas ardndan program anne 

ölümlerinin yüksek olduğu iller başta olmak üzere 81 ile yaygnlaştrlmştr. 

Diğer taraftan, 2007 ylnda oluşturulan Anne Ölümleri Veri Sistemi kapsamnda; her 

anne ölümü öncelikle her ilde oluşturulan İl Anne Ölümleri İnceleme Komisyonunda 

değerlendirilmektedir.  

Ayrca, ASPB tarafndan yaplan sağlk desteklerinin yannda, nüfusun en muhtaç 

kesimine dahil olan ailelerin çocuklarnn ve anne adaylarnn temel sağlk hizmetlerine tam 

olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağ oluşturmak amacyla, ülke genelinde Şartl 

Sağlk Yardmlar uygulanmaktadr. 

2.2.2.1.2.6. Siyaset ve Karar Alma Mekanizmalarna Katlm Alannda Yürütülen 

Çalşmalar 

KSGM, kadnlarn siyaset ve karar alma mekanizmalarna katlmlarn artrmaya yönelik 

olarak çeşitli panel ve çalştaylar yoluyla bilinç ve farkndalk artrc faaliyetler yürütmektedir.  
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Bu kapsamda,  özellikle 5 Aralk Kadnlarn Seçme ve Seçilme Haklarn Elde 

Etmelerinin Yldönümünde kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar, kadn yerel 

yönetim temsilcileri ve kadn milletvekillerinin katlmyla çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. 

Örneğin 79. Yldönümü kapsamnda, kadnlarn yetki ve karar alma mekanizmalarna 

katlmlarnn artrlmasna ilişkin olarak iyi uygulama örnekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

deneyim paylaşmnda bulunmak amacyla, KSGM koordinasyonunda, KEFEK, AB Bakanlğ ve 

Avrupa Komisyonu (TAIEX) işbirliğiyle 2013 ylnda “Kadnlarn Yetki ve Karar Alma 

Mekanizmalarna Katlm” konulu bir TAIEX Çalştay düzenlenmiştir.  

2.2.2.1.3. Şiddetle Mücadele Alannda Yürütülen Çalşmalar 

Kadna yönelik şiddetle mücadele alannda KSGM olarak kapsaml çalşmalara yer 

verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kurumlarla işbirliği protokolleri hazrlanmş, ülke genelinde 

geniş ölçekli araştrmalar gerçekleştirilmiş, şiddet alannda hizmet veren personele yönelik 

eğitimler ile alternatif hizmet modellerinin geliştirilmesi ve farkl uygulama örnekleri 

konularnda çalştaylar düzenlenmiştir. Bununla birlikte, kurumsal hizmet kapasitesinin 

arttrlmas amacyla çeşitli projeler yürütülmektedir. 

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesi çerçevesinde sorumlu/ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafndan koordinatör kurum olan KSGM’ye iletilen üç aylk dönemlere ilişkin faaliyet raporlar 

hazrlanarak Genel Müdürlük web sayfasnda yaynlanmaktadr. Ayrca Genelge gereğince, 

KSGM koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşlarnn temsilcilerinin katlm ile 2007 ylnda oluşturulmuş olan “Kadna Yönelik 

Şiddet İzleme Komitesi” şimdiye dek 7 kez toplanmştr. Yine 2006/17 sayl Başbakanlk 

Genelgesi gereğince, İçişleri Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, Diyanet İşleri 

Başkanlğ, Jandarma Genel Komutanlğ ile “Eğitim Protokolleri” imzalanmştr. Ayrca, Milli 

Savunma Bakanlğ ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmas ve Kadna Yönelik 

Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün 

Artrlmasna Dair Protokol” 03.07.2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokol 

kapsamnda ilk aşama olan Uzman Eğitici Eğitim Program gerçekleştirilmiştir. Ayrca,  “Aile İçi 

Şiddet Mağdurlarna ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal 

Kapasitesinin Artrlmas ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol”; KSGM, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasnda, 
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Bu kapsamda,  özellikle 5 Aralk Kadnlarn Seçme ve Seçilme Haklarn Elde 
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Avrupa Komisyonu (TAIEX) işbirliğiyle 2013 ylnda “Kadnlarn Yetki ve Karar Alma 
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22 Ekim 2009 tarihinde imzalanmştr. Söz konusu Protokol çerçevesinde; ülke genelindeki tüm 

polis merkezlerine Pol-Net üzerinden “Aile İçi Şiddet Olaylar Kayt Formu” iletilmiş, “Kadna 

Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Eğitimler Uzman Eğitici 

Yetiştirme Projesi” gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de kadna yönelik şiddetin yaygnlğnn tespit edilerek politikalara yön vermesi 

amacyla 2008 ylnda KSGM yürütücülüğünde “Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet 

Araştrmas ”gerçekleştirilmiştir. Söz konusu araştrma ile kadna yönelik şiddet konusunda 

geniş kapsaml ilk resmi verilere ulaşlmştr. Araştrma 2014 ylnda yinelenmiştir. 

Her yl 25 Kasm Kadna Karş Şiddetle Mücadele ve Dayanşma Günü kapsamnda 

bildirge yaynlanmas, basl-görsel materyaller ve kamu spotlar hazrlanarak gösterimlerinin 

sağlanmas gibi farkndalk çalşmalar yürütülmektedir. 

6284 sayl Kanunun tantlmas, hizmet sunumunda uygulama birliği ve standartlarn 

sağlanmas ile hazrlanacak yönetmeliklere esas teşkil etmek üzere karşlkl görüş ve önerilerin 

paylaşlmas amacyla Nisan-Haziran 2012’de 16 ilde seminerler düzenlenmiştir. Söz konusu 

seminerlerle 81 ilde, şiddete maruz kalan kadnlara doğrudan hizmet sunan kamu 

kurum/kuruluşlarndaki uygulayclara ulaşlmas amaçlanmştr.  

ŞÖNİM’de şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik verilecek 

hizmetler ile bu hizmetlerin standartlarnn belirlenmesi, bilimsel çalşmalar şğnda teori ve 

pratiğin bir araya getirilmesi, kadna yönelik şiddetle mücadelede yer alan taraflarn katk ve 

katlm ile deneyim paylaşmnn sağlanmas amacyla “Şiddet Uygulayan veya Uygulama 

İhtimali Bulunan Kişilere Yönelik Tedbirlerin Uygulanma Yöntemlerinin Belirlenmesi Çalştay” 

nda; ülkemizde ve diğer ülkelerde şiddet uygulayanlarn profili ve risk değerlendirme kriterleri, 

yurtdşnda (ABD, Hollanda, İngiltere) şiddet uygulayan kişilere yönelik yürütülen hizmet 

modelleri, şiddet uygulayanlara yönelik programlarn etkililiği: programlarn güçlü ve zayf 

yönleri, programn etkililiğini tehdit eden unsurlar ve Türkiye’de uygulanabilir modeller 

tartşlarak değerlendirilmiştir. Ayrca kadna yönelik şiddetle mücadelede yer alan taraflarn 

katk ve katlm ile “Kadn Konukevlerinde Alternatif Hizmet Modelleri Çalştay”  

gerçekleştirilmiştir.   

219 
 

KSGM’ye bağl kurumsal hizmet birimlerinde çalşan personelin görev yaptklar alana 

yönelik bilgi ve becerilerini arttrmak ve şiddet mağduru kadn ve çocuklarna etkin 

müdahalelerde bulunabilmek amacyla hizmet içi eğitimlerin sağlanmas büyük önem 

taşmaktadr. Bu kapsamda her yl ŞÖNİM, kadn konukevi ve ilk kabul birimlerinde çalşan 

meslek elemanlarna yönelik eğitim programlar düzenlenmektedir.   

A. KSGM Tarafndan Yürütülen Projeler 

Ülkemizde büyük bir ihtiyaç olan şiddete ilişkin verilerin kapsaml ve düzenli tutulmas 

amacyla Şiddet Veri Taban/Sistem Oluşturulmasna İlişkin Etüd Projesi gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu proje; şiddetle ilgili bilgiye dayal politika geliştirilmesi ve etkin bir mücadele için konu 

ile ilgili güvenilir, sağlkl ve güncel verilerin toplanmas amacyla yürütülmüştür.  Bahse konu 

Proje kapsamnda; ülkemizde kadna yönelik şiddet konusunda sorumluluğu olan ve bu alanda 

faaliyet gösteren paydaş kurumlarda hali hazrdaki mevcut duruma ilişkin bir haritalama 

çalşmas yaplmş, konuya ilişkin iyi uygulamalar (İsveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri) 

incelenmiştir. Haritalama çalşmas ve iyi uygulama örneklerinin incelenmesi sonucunda elde 

edilen bulgulara dayanlarak ülkemiz açsndan uygun olacak model taslağ oluşturulmuş ve 

paydaş kurumlarla gerçekleştirilen çalştayn ardndan model tamamlanmştr.  

Ayrca, ASP İl müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, ŞÖNİM, kadn konukevi ve ilk 

kabul birimleri tarafndan kullanlmak üzere “KSGM Bilgi Sisteminin” geliştirilme çalşmalar 

ASPB Bilgi İşlem Daire Başkanlğ ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Dört modülden 

oluşturulan sistemde 6284 sayl Kanun kapsamnda verilerin tutulduğu “6284 sayl Kanuna 

İlişkin Veri Sistemi”, “ŞÖNİM Veri Sistemi”, kadn konukevi ve ilk kabul birimlerinin kullandğ 

“Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)” ve yerel yönetim ve STK’lara bağl kadn konukevlerinin veri 

girişi yapabileceği “YESKAP Veri Sistemi” yer almaktadr. Halen “6284 sayl Kanuna İlişkin 

Veri Sistemi” ile “ŞÖNİM Veri Sisteminin” geliştirilme ve Adalet Bakanlğ’nn “UYAP” 

sistemi ile entegre edilmesi çalşmalarnda son aşamaya gelinmiştir. Bundan sonra kadn 

konukevi ve ilk kabul birimlerinin kullandğ “Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS)” geliştirilmesi ile 

yerel yönetim ve STK’lara bağl kadn konukevlerinin veri girişi yapabileceği “YESKAP Veri 

Sisteminin” oluşturulmas çalşmalarna başlanacaktr. 
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Yurt Dşnda Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Materyal Geliştirme Projesi; KSGM 

tarafndan 2006-2011 yllar arasnda yurtdşnda Türk vatandaşlarnn yoğun olarak yaşadğ 

ülkelere (Hollanda, Fransa, Almanya) yaplan çalşma ziyaretleri sonucunda ortaya çkan 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 2012 ylnda yürütülmeye başlanmştr. Proje kapsamnda 

Belçika’da yaşayan Türk kadnlarna yönelik hazrlanan yaklaşk 10.000 adet kitapçğn 

Belçika’daki çeşitli kurum ve kuruluşlara dağtm gerçekleştirilmiştir. Projenin devamllğnn 

sağlanmas amacyla KSGM tarafndan 2014 ylnda Fransa ve Hollanda’da yaşayan vatandaşlara 

yönelik olarak ülkeye giriş (vize, aile birleşimi prosedürü), ülkeye yerleşme (oturum hakk, 

yardm hatlar, girişimcilik, eğitim), evlilik ve boşanma, aile içi şiddet, sosyal yardm/destek 

mekanizmalar konularnda bilgilendirme kitapçğ hazrlanmş ve buralarda düzenlenen eğitim 

programlar ile vatandaşlarn kadn haklar ve kadn erkek eşitliği konularnda bilinçlendirilmesi 

amaçlanmştr. 

Ayrca, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Alannda Yaplan Çalşmalarn Arşivinin 

Oluşturulmas Etüt Projesi; Osmanl Devleti’nin son döneminden itibaren kadnlarn güçlenmesi 

ve kadn-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik, yaplan tüm çalşmalarn veri taban haline 

getirilmesi amacyla uygulanmştr. Etüt çalşmalarndan elde edilen bulgulardan hareketle kadn 

çalşmalarna yönelik arşiv sisteminin oluşturulmas için proje doküman hazrlanmas 

planlanmaktadr. 

Ayrca, Mahkûm Kadnlar İçin Kariyer Planlama Merkezleri Projesi; Avrupa Birliği 

Hayat Boyu Öğrenme Programnn “Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri” faaliyet alan 

kapsamnda oluşturulmuştur. Proje ile Portekiz modelinde uygulanan APL sisteminin ülkemize 

aktarlmasn sağlayacak modülün oluşturulmas, pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi ve 

ASPB’ye bağl 81 il müdürlüğü araclğyla hüküm giymiş ve eski hükümlü kadnlarn istihdama 

katlm için hizmet verilmesi amacyla el kitapçklarnn hazrlanmas hedeflenmektedir. Proje 

kapsamnda, Portekiz APL Çalştay ve Almanya Yeterlilik Ajans Çalştay gerçekleştirilmiştir. 

Ayrca Türkiye Durum Raporu,  APL Rehber Kitab ve Almanya Yeterlilik Ajans Rehber Kitab 

hazrlanmş ve Projeye ilişkin internet sitesi kullanma açlmştr. Projeye ilişkin çalşmalar 

devam etmektedir. 

Bununla birlikte KSGM, KEFEK, UNDP ile İslam İşbirliği Teşkilat (İİT)  ortaklğnda 

“İİT Üyesi Ülkeler ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadnn Güçlendirilmesi 
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Teknik İşbirliği Program”   yürütülmesi planlanmaktadr. Türkiye ile İİT üye ülkeleri arasnda 

kadnlarn güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmas kapsamnda deneyim ve 

bilgi paylaşm yaplmas amaçlanan programa ilişkin olarak İİT tarafnn görüş ve önerilerini 

iletmesi beklenmektedir. 

UNDP, ASPB ve İçişleri Bakanlğ işbirliğinde yürütülen Kadn Dostu Kentler 

Programnn; toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve 

programlama süreçlerine dahil edilmesi, bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadn 

örgütlerinin güçlendirmesi ve aralarndaki işbirliği frsatlarnn arttrlmas amacyla 2015-2017 

yllar arasnda sürdürülmesi öngörülmektedir. Program çerçevesinde illerde Yerel Eşitlik 

Mekanizmalar kurulmas ve işler hale getirilmesi amacyla; 

− Yerel Eşitlik Eylem Planlar (YEEP) hazrlanmas ve uygulanmas, 

− Küçük hibe programlar ile işbirliklerinin ve YEEP uygulamalarnn arttrlmas 

hedeflenmektedir.  

Tüm bunlarn yan sra, BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyete Dayal Şiddetle Mücadele 

ve Müdahale İnsani Yardm Program; UNDP, ASPB ve AFAD işbirliğinde 2013 Nisan’dan 

itibaren yürütülmektedir. Suriyeli mültecilerin kaldğ Nizip 1, Nizip 2 ve Osmaniye kamplarnda 

gerçekleştirilen ihtiyaç analizinin ardndan; pilot kamp olarak seçilen Gaziantep Nizip-1’de kamp 

personeline yönelik olarak “Yardm Edenlere Yardm” eğitimleri düzenlenmiştir. Suriyeli 

kadnlar arasnda dayanşma inşa etmek ve duygusal becerileri geliştirmek amacyla toplantlar 

gerçekleştirilmektedir. Ayrca; Suriyelilere yönelik olarak kadna yönelik şiddet, evlilik yaş, 

resmi nikah ve Türkiye’de kadn haklaryla ilgili temel bilgilendirici bir broşür hazrlanmş; 

broşürün Arapça ve Türkçe olarak dağtm yaplmştr. 

2009 IPA- I “Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadn Sğnma Evleri Projesi” kapsamnda, 

kadn konukevleri, ilk kabul birimleri, ŞÖNİM’ler ve kadna karş şiddetle mücadele eden diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarnda görevli personele eğitim verilmesi planlanmaktadr. 2014 ylnda 

başlatlan ve uygulama süresi 3 yl olan proje “teknik destek” ve “hibe” olmak üzere 2 temel 

bileşenden oluşmaktadr. Projenin teknik destek bileşeni kapsamnda; 400 ŞÖNİM ve kadn 

konukevi çalşanna, 500 polise, 350 Adalet Bakanlğ personeline, 200 sağlk çalşanna, 100 

STK ve Yerel Yönetim çalşanna, yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet 
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konukevi çalşanna, 500 polise, 350 Adalet Bakanlğ personeline, 200 sağlk çalşanna, 100 

STK ve Yerel Yönetim çalşanna, yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet 
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konusunda farkndalk eğitimleri 26 ili kapsayacak şekilde verilecektir. Ayrca ŞÖNİM’de iş akş 

standartlarnn belirlenmesi ve Türkiye geneline yaygnlaştrlmas için model oluşturulacaktr. 

Projenin Hibe bileşeni kapsamnda ise; yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarnn 

kadna karş şiddete yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi için 11 ilde 19 proje için yaklaşk 

2.800.000 Avro hibe verilmektedir. 

Ayrca, şiddet mağduru ve risk altnda olan kadnlarn etkin bir şekilde korunmas 

amacyla kadn konukevlerinin hizmet sunum kapasitesinin arttrlmas ve elektronik destek 

sistemleri kullanlarak şiddet mağdurlarnn daha etkin şekilde korunmas amacyla 

gerçekleştirilmesi planlanan 2010 IPA- I “Şiddete Maruz Kalan Kadnlarn Güçlendirilmesi: 

Elektronik Takip ve Mal Alm Projesi”nin hazrlk çalşmalar 2013 ylnda tamamlanmştr.  

Proje “teknik destek” ve “mal alm” olmak üzere 2 temel bileşenden oluşmaktadr. 

Teknik destek kapsamnda; elektronik takip sistemi pilot uygulamasnn değerlendirilmesi, 

Türkiye için model oluşturulmas ve teknik destek sistemi modeli için gerekli olan alt yap ve 

cihaz almnn belirlenmesi çalşmalar yürütülmektedir. Mal alm kapsamnda; ŞÖNİM ve kadn 

konukevleri için 135 adet (14+1) araç alm gerçekleşmiş olup, alnan araçlarn dağtm 

tamamlanmştr.  

Bunlara ek olarak, Kadna Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Politikalarn 

Uygulanmasnda Türkiye’nin Etkinliğinin Arttrlmas Projesi; ASPB ve İngiltere Büyükelçiliği 

işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ankara’da personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 

programnda yerel ve uluslararas uzmanlar tarafndan “travma ve travmaya müdahale 

yöntemleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Hollanda’da kadna yönelik şiddetle ilgili uygulamalar” 

konularnda bilgilendirme yaplmştr. Söz konusu eğitimin çktlarnn yer aldğ el kitab, kadna 

yönelik şiddet alannda çalşan personelin faydalanmas amacyla hazrlanmştr.  Devamnda 

gerçekleştirilen Aile İçi Şiddet Alannda Çalşan Personele Yönelik Eğitici Eğitimi Projesi ile 

personele yönelik benzer alanlarda eğitimler düzenlenmiş ve materyaller hazrlanmştr 

Saylan çalşmalarn yan sra, 6284 sayl Kanuna ilişkin olarak 2014 ylnda “6284 sayl 

Kanunun Uygulanmasna Yönelik Etki Analizi Araştrmas” yürütülmüştür. Araştrma 

kapsamnda Kanunun şiddet mağduru kadnlara, şiddet uygulayanlara ve bu kişilerin çocuklar ve 

yaknlarna nasl yansdğnn ortaya çkarlmas ve Kanunun aile içi ve kadna yönelik şiddet 
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olaylarnn önlenmesinde ve şiddet mağdurlarnn korunmasnda etkili olup olmadğnn 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştrma sonucunda 6284 sayl Kanunun uygulanmasnda 

karşlaşlan sorunlarn giderilmesi için kapsaml bir yol haritas hazrlanarak ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliğinde aksaklklarn giderilmesine yönelik çalşmalar sürdürülecektir. 

B. KSGM Tarafndan Yürütülen Diğer Faaliyetler 

Kadna yönelik şiddete ilişkin yürütülen diğer faaliyetler kapsamnda ise; UNDP Türkiye 

IV. Ülke Program (2006-2010) ile yoksulluğun azaltlmas, anne sağlğnn iyileştirilmesi, cinsel 

yoldan bulaşan hastalklar/HIV/AIDS'le mücadele, cinsiyet eşitliğinin sağlanmas amacyla 

KSGM tarafndan çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca, medyann toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasndaki rolü dikkate alnarak 

İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 2008 ylnda başlatlan Toplumsal Cinsiyet ve 

Medya Atölyeleri ile yerel medya çalşanlarna yönelik seminerler düzenlenmektedir. Buna ek 

olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü” başlkl 

toplantlar, medya okuryazarlğ dersi veren öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  

ASPB ile Anne Çocuk Eğitim Vakf (AÇEV) arasnda imzalanan İşbirliği Protokolü’nü 

hayata geçirmek üzere KSGM ile AÇEV işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile içi 

Şiddetin Önlenmesi, Barş ve Farkllklara Sayg Farkndalk Semineri”, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürleri, ŞÖNİM Müdürleri ve ASPB’ye bağl kuruluşlarda görev yapan meslek 

elemanlarnn katlmlar ile gerçekleştirilmiştir.  

Kadn erkek eşitliği alannda yaşanan sorunlar, nedenleri ve sonuçlar ile çözüm yollar 

konularnda kamu kurum/kuruluşlarnda çalşan yöneticilere yönelik “Kadn Erkek Eşitliği ve 

Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programlar” düzenlenmiştir. Bu kapsamda yaklaşk 3.300 kamu 

görevlisine ulaşlmştr.  Ayrca, 250 mülkiye müfettişi ve 190 kaymakam adayna da kadna 

yönelik şiddet konusunda seminer düzenlenmiştir. Ayrca, RTÜK bünyesinde izleme ve 

değerlendirme alannda çalşan 60 uzmana toplumsal cinsiyete duyarllk ve medyada 

cinsiyetçilik konularn kapsayan eğitim verilmiştir. 

Kadnlarn sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi, yasal haklar ve kadna yönelik 

şiddetle mücadele konusunda bilgilendirilmesi amacyla görsel/yazl materyaller hazrlanmş ve 
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ilgili kamu kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bilinç artrmaya 

yönelik toplant, sempozyum ve paneller düzenlenmiştir. 

Ayrca KSGM tarafndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Plan ile Kadna 

Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plannda belirlenen faaliyetleri izlemek ve 

değerlendirmek amacyla ylda iki kez ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katlmyla 

toplantlar gerçekleştirilmektedir. 

Buna ek olarak, ASPB, MEB ve Genç Hayat Vakf arasnda 16 Aralk 2013 tarihinde 

“Toplumsal Cinsiyet İle Hayata ve İstihdama Katlma İlişkin Öğretmen Eğitimlerinin 

Desteklenmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanmştr. Protokol kapsamnda toplam 10 

pilot ilde gerçekleştirilen “Dikkat Yurtta Genç Var” Projesi ile bünyesinde öğrenci yurdu bulunan 

ortaöğretim kurumlarnda (lise ve dengi okullar);  “Ben De Varm” Projesi ile kz teknik ve 

meslek liselerinde çalşan öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine yönelik olarak, toplumsal 

cinsiyet eşitliği, hayata ve istihdama katlm odakl eğitim faaliyetleri, rol model buluşmalar, 

seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; ilk aşamada MEB Öğretmen Yetiştirme Genel 

Müdürlüğünce düzenlenmekte olan hizmet içi eğitimler kapsamnda öğretmenlere toplumsal 

cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir. İkinci aşamada ise bu eğitimi alan öğretmenler tarafndan, 

öğrencilere ve velilerine yönelik eğitim çalşmalar gerçekleştirilmektedir. 

UNFPA Türkiye Ülke Ofisi ile imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamnda ise ASPB’nin 

çalşma alanna giren konularda merkez ve taşra teşkilatnn kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 

ve bu alanda hizmet sunan diğer kurumlarla yaplan işbirliğinin kuvvetlendirilmesi amacyla,  

ASPB’nin taşra teşkilatnda görev yapan toplam 100 sosyal çalşmacnn katlmyla “toplumsal 

cinsiyet eşitliği eğitici eğitimleri” gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca, CEDAW’n 18 inci maddesi uyarnca taraf devletler, her dört ylda bir dönemsel 

ülke raporlarn CEDAW Komitesine sunmaktadrlar. Türkiye’nin 7. Ülke Raporu’nun 

hazrlanmas kapsamnda, tüm ilgili taraflarn görüşlerinin Rapor’a dahil edilmesi amacyla 

gerçekleştirilen toplantdan elde edilen görüşler doğrultusunda bir taslak metin oluşturulmuş söz 

konusu görüşler doğrultusunda hazrlanan 7. Ülke Raporu 2014 yl içerisinde Komite’ye 

sunulmuştur. 
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Yine, AB Bakanlğ tarafndan düzenlenen, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) 

periyodik toplantlarna, gayrresmi siyasi istişare toplantlarna, reform izleme grubu 

toplantlarna ve KSGM’nin çalşma alanlarn kapsayan “Siyasi Kriterler”, “Adalet, Özgürlük ve 

Güvenlik”, “Yarg ve Temel Haklar” ile “Sosyal Politika ve İstihdam” fasllarna ilişkin alt 

komite toplantlarna ve IPA (Katlm Öncesi Mali Yardm Arac) kapsamnda yürütülen 

çalşmalara KSGM tarafndan katlm sağlanmaktadr.  

Uluslararas alanda yürütülen bir diğer önemli çalşma Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 

ve “Türkiye’de Kadn Haklar” konusunda AP Raportörü Emine BOZKURT tarafndan 2012 

ylnda hazrlanan ve AP tarafndan kabul edilen “A 2020 Perspective for Women in Turkey 

(Türkiye’de Kadnlar İçin 2020 Perspektifi)” başlkl raporun takibine ilişkin çalşmalar 

yürütülmüştür.  

1946 ylndan bu yana BM’nin işlevsel komisyonlarndan biri olarak faaliyet gösteren, 

Kadnn Statüsü Komisyonu toplantlarna KSGM tarafndan oluşturulan bir heyetle düzenli 

olarak katlm sağlanmakta ve ülkemizin aktif bir şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadr. Ayrca 

İİT ve Akdeniz için Birlik [eski adyla Avrupa Akdeniz Ortaklğ (EUROMED)] tarafndan 

düzenlenen Bakanlar Konferanslar ile  AK’nn bir alt organ olarak; 2011 ylna kadar CDEG 

(The Steering Committee for Equality between Women and Men), 2011 ylndan sonra ise GEC 

(Gender Equality Commission) tarafndan ylda 2 kere düzenlenen toplantlara düzenli katlm 

sağlanmakta olup  alnan kararlar, önemli bilgi ve belgelerin ülkemizdeki ilgili kurum ve 

kuruluşlara duyurulmas; ülkemizden talep edilen bilgilerin GEC Sekreteryasna iletilmesi 

sağlanmaktadr.  

Ayrca, Balkanlarda yaşayan soydaş kadnlarmza yönelik olarak Bat Trakya Gümülcine, 

İskeçe, Tekirdağ ve Ankara’da kadna yönelik şiddet, güvenli annelik, ergen sağlğ ve ergenlerin 

dönem sorunlar, stres ve stresle baş etme yollar konularn kapsayan eğitimler verilmiştir.  

ASPB ile Yunanistan Kalknma, Rekabet, Altyap, Ulaşm ve Şebekeler Bakanlğ arasnda, 

kadn girişimciliğinin ve kadn istihdamnn desteklenmesi konularnda iki ülke arasnda 

işbirliğini sağlamaya yönelik bir niyet beyan 2013 ylnda imzalanmştr. Niyet beyanyla; iki 

ülkenin ulusal ekonomilerinde kadnn işgücüne katlm orannn yükseltilmesi, kadn istihdam, 

kadn girişimciliği ve kadnlarn gelişimi iş olanaklar sağlama gibi alanlarda istikrarl bilgi 

paylaşm ve konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarnn desteklenmesi 
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kadn girişimciliği ve kadnlarn gelişimi iş olanaklar sağlama gibi alanlarda istikrarl bilgi 

paylaşm ve konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarnn desteklenmesi 
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hedeflenmektedir. Yine 2013 ylnda ASPB ile Finlandiya Cumhuriyeti Çalşma ve Ekonomi 

Bakanlğ arasnda kadn girişimciliğinin ve kadn istihdamnn desteklenmesi konularnda 

işbirliğini sağlamaya yönelik iki ülkenin ulusal ekonomilerinde özellikle iş ve aile yaşamnn 

uyumlaştrlmas araclğyla kadnn işgücüne katlm orannn yükseltilmesi ve kadn istihdam, 

kadn girişimciliği ve iş olanaklar sağlama gibi alanlarda istikrarl bilgi paylaşm ve konuyla 

ilgili olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarnn desteklenmesi  ile bir niyet beyan 

imzalanmştr. 

2.2.2.1.4. Kurumsal Hizmet Birimleri 

2.2.2.1.4.1. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 

6284 sayl Kanunun 14 üncü maddesinde ŞÖNİM’lerin açlacağ hükme bağlanmş olup;  

bu merkezlerin yürüteceği hizmet ve faaliyetler ayrca düzenlenmiştir. Şiddet olgusunun 

nedenleri, varlğ ve sonuçlar ile tek elden ve çok yönlü mücadele edilebileceği düşüncesi 

ŞÖNİM’in kurulmas gerekliliğini ortaya çkarmştr. 

ŞÖNİM gerekli uzman personelin görev yaptğ ve tercihen kadn personelin istihdam 

edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna 

yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalşmalarn tek kap sistemi ile yedi gün yirmi 

dört saat esasna göre yürüten, insan onuruna yaraşr etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, 

kadnn ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odakl kuruluşlardr. 

Merkezlerin çalşma usul ve esaslarn belirleyecek yönetmelik çalşmalar ASPB tarafndan 

sürdürülmektedir.  

ŞÖNİM’ler 14 pilot ilde (Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakr, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Malatya,  Mersin, Samsun, Şanlurfa, Trabzon)  hizmete açlmş olup; pilot illerin 

belirlenmesinde bu illerin nüfus yoğunluğu, kadn konukevi ve ilk kabul birimlerinin bulunmas, 

verilere göre aile içi şiddetin yoğun olarak yaşanmas ve emniyet teknik alt yapsnn yeterli 

olmas kriter olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu merkezlerin şiddetin önlenmesi bakmndan 

bilinçlendirme ve yönlendirme, korunan kişilere destek sağlanmas bakmndan mağdur desteği 

ve danşmanlk, mağdurlarn topluma entegrasyonunu sağlayc tedbirleri geliştirme ve şiddet 

uygulayana yönelik rehabilitasyon görevleri bulunmaktadr.  
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ŞÖNİM’de hizmetin etkin bir biçimde sunumunda psikolog, sosyal çalşmac, sosyolog, 

çocuk gelişimcisi gibi meslek elemanlar ile sağlk personeli ve idari personel hizmet 

vermektedir. Kadna yönelik şiddetle mücadele alannda hizmet veren ilgili kamu kurum ve 

kuruluş personellerinden polis, hemşire, avukat ve eğitimciler de ŞÖNİM’de yar zamanl/tam 

zamanl görev yapmakta olup; şiddet mağdurunun ihtiyaç duyduğu destek, işbirliği içinde tek 

elden sağlanmas hedeflenmiştir.  

6284 sayl Kanunun 15 inci ve 16 nc maddelerinde ŞÖNİM’de yürütülecek hizmetler üç 

ana başlkta belirlenmiştir. Bunlardan birincisi şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarnn 

izlenmesine yönelik hizmetler; ikincisi şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler; üçüncüsü ise 

şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetlerdir. Bahse konu hizmetler 

kapsamnda yürütülen faaliyetler şu şekilde ifade edilebilir: 

Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarnn izlenmesine yönelik hizmetler; 

− Koruyucu ve önleyici tedbir kararlar ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasna 

ilişkin veri toplayarak bilgi bankas oluşturmak ve tedbir kararlarnn sicilini tutmak, 

− Korunan kişiye verilen barnma, geçici maddi yardm, sağlk, adli yardm hizmetleri ve 

diğer hizmetleri koordine etmek, 

− Gerekli hallerde tedbir kararlarnn alnmasna ve uygulanmasna yönelik başvurularda 

bulunmak, 

− Kanun kapsamndaki şiddetin sonlandrlmasna yönelik programlar hazrlamak ve 

uygulamak, 

− Bakanlk bünyesinde kurulan Çağr Merkezi’nin, Kanunun amacna uygun olarak 

yaygnlaştrlmas ve yaplan müracaatlarn izlenmesini sağlamak, 

− Şiddetin sonlandrlmas için çalşan sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği yapmaktr. 

Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler; 

− Barnma yeri sağlamak, 

− Geçici maddi yardm yapmak, 

− Rehberlik ve danşmanlk hizmetleri yürütmek, 

− Hayati tehlikenin bulunmas halinde geçici koruma altna alnmasnn takibini ve 

izlenmesini yürütmek, 
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− Kreş yardm yapmak, 

− Hukuki ve tbbi yönlendirme ve destek sağlamak, 

− İstihdama yönelik destek sağlamak, 

− Çocuklar için burs sağlamak, 

− Eğitim-öğretim konusunda destek sağlamaktr. 

Şiddet mağdurlarnn bu hizmetlerden yararlanabilmeleri; kurumlar araclğyla, üçüncü 

kişinin ihbar ile ya da kişisel başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Bu başvurular meslek elemanlar 

tarafndan güvenli bir ortamda ve özel görüşmeler gerçekleştirilerek değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirmeler sonucunda ilk kabul birimi bulunmayan yerlerde, şartlar konukevine 

yerleşmeye uygun bulunanlar ve hayati tehlikesi olduğu tespit edilenler doğrudan konukevine 

yerleştirilmektedir. İlk kabul birimi bulunan ilde ise konukevi bulunmamas/kapasitesinin yeterli 

olmamas veya kadnn şartlarnn doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunmamas 

durumunda ilk kabul birimine kabul edilerek uygun sosyal hizmet modeli belirlenmektedir. 

Şiddet mağdurlarna yönelik sağlk kontrolü dşndaki tüm hizmetlerin ŞÖNİM’lerde 

verilmesi; şiddet mağdurlarnn, sağlk raporlarnn alnmas ve tedavileri sürecinde, sağlk 

kuruluşlarndan öncelikli olarak yararlandrlmas öngörülmektedir. 

Sğnma ihtiyac olmayan kadnlara ise uygun yönlendirme ve rehberlik çalşmalar 

yaplarak, kadna ilişkin bilgiler dosyalanp veri bankasna işlenmektedir. Barnma haricinde 

ihtiyac olduğu tespit edilen kadn için koruma tedbir karar çkartlmas yönündeki müracaat, 

re’sen, korunan kişinin ya da kolluk görevlilerinin veya Bakanlğn talebi üzerine yaplmaktadr. 

Tedbir karar verilmemesi halinde ise ŞÖNİM/ASP İl Müdürlüğü avukat araclğ ile itiraz 

edilebilmektedir. 

Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler; 

− Hakim kararyla, kişi hakknda ayrntl sosyal araştrma raporu hazrlamak, 

− Karar makamlarnn talebi halinde, tedbirin kişi üzerindeki etkilerine dair rapor 

hazrlamak, 

− Kişiyi eğitim ve rehabilitasyon programlarna yönlendirmek, 

− Kişiyi sağlk kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirmek, 

− Kişiyi meslek edindirme kurslarna yönlendirmektir. 
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Bu kapsamda, ASP Ankara İl Müdürlüğü, Ankara Valiliği Sosyal Yardmlaşma ve 

Dayanşma Vakf (SYDV) ve Sosyal Hizmetler Araştrma, Belgeleme, Eğitim Vakf (SABEV) 

ortaklğ ile 2014 yl Nisan aynda 6284 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () 

bendi gereğince, hakknda önleyici tedbir karar verilmiş şiddet uygulayan kişilere yönelik Öfke 

Kontrolü Eğitimi (Şiddete Karş Erkeklerle Çalşma) verilmesi amacyla bir proje çalşmas 

başlatlmştr. Gerçekleştirilen çalşmann sonuçlarnn değerlendirilmesi ve şiddet uygulayan 

faillere verilecek olan hizmetlerin standartlarnn oluşturulmasna ilişkin çalşmalar 

sürdürülmektedir. 

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasnda ŞÖNİM’lerden hizmet alan kişi says Tablo 3’te 

gösterilmektedir: 

Tablo 3: 01.01.2014-31.12.2014 Tarihleri Arasnda ŞÖNİM’den Hizmet Alan Kişi Says 

İller Kadn Erkek Çocuk Toplam 

Adana 510 1 52 563 

Ankara 1.572 175 432 2.179 

Antalya 557 4 416 977 

Bursa 1.597 212 389 2.198 

Denizli 1.866 140 152 2.158 

İstanbul 2.802 152 1.579 4.533 

Gaziantep 1.874 631 438 2.943 

İzmir 1.417 14 721 2.152 

Mersin 481 75 76 632 

Samsun 2.369 120 212 2.701 

Şanlurfa 596 16 138 750 

Trabzon 686 43 50 779 

Diyarbakr 602 315 252 1.169 

Malatya 848 40 151 1.039 
Toplam 17.777 1.938 5.058 24.773 
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İstanbul 2.802 152 1.579 4.533 

Gaziantep 1.874 631 438 2.943 

İzmir 1.417 14 721 2.152 

Mersin 481 75 76 632 

Samsun 2.369 120 212 2.701 

Şanlurfa 596 16 138 750 

Trabzon 686 43 50 779 

Diyarbakr 602 315 252 1.169 

Malatya 848 40 151 1.039 
Toplam 17.777 1.938 5.058 24.773 
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2.2.2.1.4.2. İlk Kabul Birimleri 

Kadn konukevine bağl olarak hizmet vermekte olan ilk kabul birimleri, 2009 ylnda 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, KSGM ve İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel 

Müdürlüğü arasnda imzalanan protokol ile hizmete açlmştr. 

İlk kabul birimleri, ASP İl Müdürlüklerine ya da ŞÖNİM’lere başvuran kadnlarn ilk 

gözlemlerinin yapldğ, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarnn incelendiği, geçici kabulleri 

yaplarak iki haftaya kadar kalabildikleri birimlerdir. Şiddet mağduru kadn, ilde konukevi 

bulunmamas ya da ildeki konukevinin kapasitesinin yeterli olmamas veya kadnn şartlarnn 

doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunmamas durumunda ilk kabul birimine kabul 

edilmektedir. 

İlk kabul birimlerinde, meslek elemanlar tarafndan yaplan ilk gözlem sonucuna göre 

kadn ile ilgili uygun sosyal hizmet modeli ve yaplacak işlemler belirlenmekte ve gerekirse kadn 

konukevine kabulleri sağlanmaktadr.   

ASPB’nin kurulduğu Haziran 2011 tarihinde ilk kabul biriminin says 3 iken (Ankara, 

Mersin, İzmir), 2015 yl Ocak ay itibariyle 23 İlde 25 ilk kabul birimi hizmet vermeye 

başlamştr.  

2.2.2.1.4.3. Kadn Konukevleri 

A. Türkiye’de Kadn Konukevlerine Genel Bir Bakş 

ASPB’nin şiddetle mücadelede kurumsal hizmet birimlerinden biri olan kadn 

konukevleri, ülkemizde şiddet mağduru kadnlarn korunmas ve desteklenmesine yönelik 

mekanizmalarn başnda gelmekte olup; ülkemizde ilk kadn konukevi 1991 ylnda SHÇEK 

Genel Müdürlüğüne bağl olarak İzmir’de ve ayn yl ikincisi Ankara’da hizmet vermeye 

başlamştr. 2002 ylna kadar olan süreçte kadn konukevi says sekize ulaşmştr. Bahsi geçen 

kuruluşlar 12 Temmuz 1998 tarihli ve 23400 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağl Kadn Konukevleri Yönetmeliği ile 8 Mays 2001 

tarihli ve 24396 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarnca Açlan Kadn Konukevleri Yönetmeliği kapsamnda hizmetlerini yürütmüştür.  
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Ayrca, süreç içerisinde İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayl Kanunun yürürlüğe girmesi ve 

hizmet standardizasyonun sağlanmas amacyla yeni bir yönetmelik oluşturulmas ihtiyac 

doğmuştur. Bu doğrultuda, 05 Ocak 2013 tarihli ve 28519 sayl Resmi Gazetede “Kadn 

Konukevlerinin Açlmas ve İşletilmesi Hakknda Yönetmelik” yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kadn Konukevlerinin Açlmas ve İşletilmesi Hakknda Yönetmeliğin kabul edilmesi ile Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağl Kadn Konukevleri Yönetmeliği ile Özel Hukuk 

Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarnca Açlan Kadn Konukevleri Yönetmeliği 

yürürlükten kaldrlmş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğna, belediyelere, il özel idarelerine ve 

sivil toplum kuruluşlarna ait kadn konukevleri tek bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Böylelikle 

konukevlerinin açlş, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar aras işbirliği ile 

çalşanlarn görev ve sorumluluklarnda uygulama birliğinin sağlanmas amaçlanmştr. 

Kadn konukevleri fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete 

uğrayan kadnlarn, şiddetten korunmas, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarnn çözülmesi, 

güçlendirilmesi ve bu dönemde kadnlarn varsa çocuklar ile birlikte ihtiyaçlarnn da 

karşlanmas suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.  

Kadn konukevleri; kuruma kabul edilen kadnlarn şiddetsiz bir ortamda, yaşadklar 

travma ile başa çkabilmeleri ile yeniden sağlkl ilişkiler kurabilmelerini sağlamak üzere mesleki 

çalşmalar yapmak ve konukevinden ayrldktan sonra kadnlarn yaşamlarn kendi talepleri 

doğrultusunda sürdürmelerini sağlamak amacyla oluşturulan kuruluşlardr.  

Kadn konukevlerinde; tercihen kadn olmak üzere psikoloji, sosyal hizmet, çocuk 

gelişimi ve öğretmenlik alanlarnda eğitim veren bölümlerden mezun olanlarla hemşire, çocuk 

eğiticisi, memur, aşç ve bakm eleman istihdam edilmektedir. Ayrca, kuruluşlarda özel hizmet 

alm yolu ile güvenlik görevlisi, temizlik eleman, bakm eleman, veri işletim ve otomasyon 

görevlisi ile ihtiyaç doğrultusunda ek ders karşlğ personel de çalştrlmaktadr. 

Meslek elemanlar (sosyal hizmet uzman, psikolog, çocuk gelişimci) tarafndan yürütülen 

mesleki çalşmalar kapsamnda; şiddete uğrayan kadnlarda ve çocuklarda şiddet sonucu ortaya 

çkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duygularn aşlmas, özgüven ve 

özsaygnn yeniden yaplanmas, yeni yaşam seçeneklerini sağlkl biçimde belirleyebilmeleri 
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yönünde psikolojik destek sağlanmas ve kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek 

edindirilmeleri konusunda çalşmalar yürütülmektedir. 

ASPB’nin kurulduğu Haziran 2011 tarihinde kadn konukevi says 48 ve kapasitesi 1.014 

iken, Ocak 2015 tarihi itibari ile kadn konukevi says 95’e ve kapasitesi 2.585’e çkarlmştr. 

Tablo 4’te ve Şekil 7’de baz saysal verilere yer verilmiştir: 

Tablo 4: Ocak 2015 Kadn Konukevi Say ve Kapasitesi 

Konukevleri Say Kapasite 

Bakanlk Kadn Konukevleri 95 2.585

Yerel Yönetimler Kadn Konukevleri 33 761

STK Kadn Konukevleri 3 36

Toplam 131 3.382
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Tablo 5: Kadn Konukevlerinin İllere Göre Dağlm 

Sra 
No İl Ad Bakanlk Yerel 

Yönetimler STK’lar 

1 Adana 3 - - 
2 Afyon 1 1 - 
3 Ağr 1 - - 
4 Aksaray 1 - - 
5 Ankara 2 4 1 
6 Antalya 3 2 - 
7 Amasya 1 - - 
8 Aydn 1 1 - 
9 Batman 1 - - 
10 Bursa 1 3 - 
11 Çanakkale 1   
12 Denizli 2 - - 
13 Diyarbakr 1 2 - 
14 Düzce 1 1 - 
15 Edirne 1 - - 
16 Erzincan 1 - - 
17 Erzurum 1 - - 
18 Eskişehir 1 1 - 
19 Gaziantep 1 1 - 
20 Giresun 1 - - 
21 Hatay 1 - - 
22 Isparta 1 - - 
23 İstanbul 7 9 2 
24 İzmir 2 6 - 
25 Kahramanmaraş 1 - - 
26 Kars 1 - - 
27 Kastamonu 1 - - 
28 Kayseri 1 - - 
29 Krkkale 1 - - 
30 Krşehir 1 - - 
31 Kocaeli 3 - - 
32 Konya 1 - - 
33 Kütahya 1 - - 
34 Malatya 1 - - 
35 Manisa 1 - - 
36 Mersin 2 2 - 
37 Muğla 1 - - 
38 Nevşehir 1 - - 
39 Ordu 1 - - 
40 Osmaniye 1   
41 Samsun 2 - - 
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40 Osmaniye 1   
41 Samsun 2 - - 

235 
 

Bitlis, Niğde ve Bartn illerinde kadn konukevi bulunmamakla birlikte, söz konusu 

illerde bulunan ilk kabul birimleri ihtiyaç duyan kadnlara hizmet vermektedir. Diğer 

yandan, bu illerde kadn konukevi açlşna yönelik çalşmalar sürdürülmektedir. 

Sra 
No İl Ad Bakanlk Yerel 

Yönetimler STK’lar 

42 Siirt 1 - - 
43 Şanlurfa 1 - - 
44 Şrnak 1 - - 
45 Trabzon 1 - - 
46 Uşak 1 1 - 
47 Van 1 - - 
48 Yalova 1 - - 
49 Yozgat 1 - - 
50 Balkesir 1 - - 
51 Bingöl 1 - - 
52 Kilis 1 - - 
53 Gümüşhane 1 - - 
54 Mardin 1 - - 
55 Tekirdağ 1 - - 
56 Hakkâri 1 - - 
57 Burdur 1 - - 
58 Krklareli 1 - - 
59 Sivas 1 - - 
60 Zonguldak 1 - - 
61 Sakarya 1 - - 
62 Elazğ 1 - - 
63 Karaman 1 - - 
64 Tokat 1 - - 
65 Bayburt 1 - -
66 Bolu 1 - - 
67 Tunceli 1 - - 
68 Iğdr 1 - - 
69 Artvin 1 - - 
70 Bilecik 1 - - 
71 Çorum 1 - - 
72 Karabük 1 - - 
73 Çankr 1 - - 
74 Adyaman 1 - - 
75 Ardahan 1 - - 
76 Muş 1 - - 
77 Sinop 1 - - 
78 Rize 1 -  
Toplam 95 33 3 
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2013 yl ve 2014 ylnda, ASPB’ye bağl kadn konukevi ya da ilk kabul 

birimlerinde türlerine göre hizmetlerden yararlanan kişi says Tablo 6’da sunulmaktadr: 

Tablo 6: Konukevinde ve İlk Kabul Biriminde Sunulan Hizmetlerden Yararlanan Kişi 
Says 

B. Kadn Konukevine Başvurular 

Kadn konukevine kabulünü isteyen kadnlar ASP İl Müdürlüğüne, ŞÖNİM’lere, 

sağlk kuruluşlarna, adli makamlara, sivil toplum kuruluşlarna veya kolluğa 

başvurabilmekte; şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul 

edilmektedir. Kadn konukevlerinde kadnn beyan dikkate alnmak suretiyle hizmet 

verilmektedir. 

Hizmet Türleri 2013 Yl 2014 Yl 

Rehberlik, Danşma ve Yönlendirme 18.716 24.657 

Psikolojik Destek 14.173 18.384 

Hukuki Destek ve Danşmanlk 4.056 5.281 

Tbbi Destek 9.090 15.291 

Geçici Maddi Yardm 56 263 

Sosyal Yardm (Belediye, Vakf, SED Yönetmeliği vb.) 2.025 2.771 

Harçlk (Kadn Konukevi Yönetmeliği Kapsamnda) 4.337 7.656 

Meslek Edindirme Kurslarna Yönlendirme 1.547 3.937 

İşe Yerleşen 652 1072 

Tedbir Karar Talebinde Bulunma 1.336 1.902 

Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 4.099 6.859 

Grup Çalşmalar 1.900 3.426 

Bilgi ve Bilinçlendirmeye Yönelik Eğitim Faaliyetleri 7.526 7.327 

Okuma-Yazma Kurslarna Yönlendirme 487 905 

Kreş ve Çocuk Kulübü 1.334 3.952 

Başka Bir İle Nakledilen 1.061 984 

Belediye/STK Kadn Konukevlerine Nakledilen 2.969 1.625 
Hizmet Türü Değişikliği (Huzurevi, Engelli Kuruluşlarna 
Yönlendirilen Kadn Says vb.) 201 324 
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6284 sayl Kanun kapsamnda mülki idare amiri, aile mahkemesi hakimi, 

gecikmesinde saknca bulunan hallerde kolluk amirinin karar üzerine ŞÖNİM tarafndan 

ilk kabul birimine veya kadn konukevine şiddet mağdurunun kabulü yaplmaktadr.  

Kadn konukevlerinden hizmet almak üzere yaplan başvurular ŞÖNİM’ler, söz 

konusu merkezlerin bulunmadğ illerde ise ASP İl Müdürlüklerince değerlendirilmektedir. 

İl Müdürlüklerinde görevli sosyal çalşmaclar tarafndan düzenlenen sosyal inceleme 

raporlar, kadnn ikametgâhna gidilmeden, beyan esas alnarak yaplan mülakat ve varsa 

dosya incelemelerine dayanlarak hazrlanmaktadr. Kadn konukevi için başvuruda 

bulunan şiddet mağdurunun, başvuru yaptğ ilde ad geçen kuruluşun bulunmas halinde 

hemen kabulü yaplmakta, ancak kuruluşun kapasitesinin dolu olmas ya da can güvenliği 

riskinin bulunmas halinde KSGM araclğ ve gerekli görülmesi halinde İl Emniyet 

Müdürlükleri işbirliği ile uygun görülen başka bir ildeki kadn konukevine güvenli bir 

biçimde nakledilmesi sağlanmaktadr.  

ŞÖNİM olan illerde; kişisel olarak yaplan başvurular doğrudan bu merkezlere 

yönlendirilmektedir. Söz konusu merkezler tarafndan kadnn yazl talebi alnmakta ve 

yaplan değerlendirme sonucunda barnma ihtiyac olduğu tespit edilenler ilk kabul 

birimine yönlendirilmektedir. Ancak, can güvenliği riski gibi hallerde konukevine kabulü 

uygun görülen kadn ve beraberindeki çocuklar, kabul için aranan bilgi ve belgeler 

sonradan tamamlanmak üzere doğrudan konukevine de yerleştirilmektedir. 

C. Kadn Konukevi Hizmetlerinden Yararlananlar  

Şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan bütün kadnlar ve beraberindeki 

çocuklar, hiçbir ayrm yaplmadan konukevine kabul edilmektedir. 18 yaşndan küçük kz 

çocuklar anneleri ile birlikte konukevinde kalabilmektedir. Ancak, Kadn Konukevlerinin 

Açlmas ve İşletilmesi Hakknda Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fkrasnn (c) 

bendinde; 12 yaşndan büyük erkek çocuğu olan kadnlar ile engelli çocuğu bulunan 

kadnlarn, can güvenliği riski olmamak kaydyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair 

düzenlenen sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafndan uygun görülmesi 

halinde, kira ve iaşesi karşlanmak üzere bağmsz bir ev kiralanmak suretiyle 

barndrlmas öngörülmektedir.  
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İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyac olduğu gözlemlenen kadnlar, 

psikiyatri uzmanndan alnacak “toplu yaşanlan yerde kalabileceğine dair rapor” 

doğrultusunda konukevine kabul edilmektedir. Bulaşc veya sürekli tbbi tedaviyi 

gerektirir ağr hastalğ olduğu tespit edilen kadnlarn, tedaviyi kabul etmeleri durumunda 

konukevine kabulleri yaplarak tedavileri sağlanmaktadr. Öte yandan, alkol ve madde 

bağmllar tedaviye başlamalar ve devam etmeleri koşulu ile konukevine kabul 

edilmektedirler. 

Kadn konukevlerinden hizmet alan kadn ve çocuk saylarnn yllara göre 

dağlmna bakldğnda; 2013 ylnda 8.844 kadn ve 3.804 çocuk olmak üzere toplam 

12.648 kişi, 2014 ylnda 14.123 kadn ve 5.742 çocuk olmak üzere toplam 19.865 kişiye 

hizmet sunulmuştur. Bu hizmetlerden yararlanan kadn ve çocuk saysnn yllara göre 

detayl dağlm ise Tablo 7’de gösterilmektedir: 
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Tablo 7: Kadn Konukevlerinden Yllar İtibariyle Yararlanan Kadn ve Çocuk Saylar 
Yl Kadn Çocuk Toplam 

1991 71 195 266 

1992 204 132 336 

1993 213 151 364 

1994 208 184 392 

1995 283 212 495 

1996 228 195 423 

1997 311 263 574 

1998 317 277 594 

1999 342 282 624 

2000 351 273 624 

2001 453 337 790 

2002 536 367 903 

2003 550 412 962 

2004 551 373 924 

2005 637 418 1.055 

2006 789 525 1.314 

2007 1.551 997 2.548 

2008 1.874 1.298 3.172 

2009 2.696 1.500 4.196 

2010 2.824 1.438 4.262 

2011 4.195 1.578 5.773 

2012 6.547 2.754 9.301 

2013 8.844 3804 12.648 

2014 14.123 5.742 19.865 

Toplam 48.698 23.707 72.405 

Kadn konukevinde kalma süresi, kadnn ilk kabul birimine kabul tarihinden 

itibaren alt aydr. Kalş süresi, kadnlarn güçlenme süreci değerlendirilerek gerekli 

hallerde uzatlabilmektedir. Uzatma süresi, sosyal çalşmac ile çocuğu var ise çocuk 

gelişimcinin görüşü alnarak, değerlendirme komisyonu tarafndan belirlenmektedir. Mülkî 
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amir ya da aile mahkemesi hâkimi tarafndan hakknda barnma tedbiri karar verilenler, 

kararda belirtilen süre kadar konukevi hizmetlerinden yararlandrlmaktadr. İhtiyaç halinde 

tedbir karar süresi uzatlabilmektedir. 

D. Kadn Konukevinin Gizliliği 

Kadnlarn can güvenliği riskinin bulunmas ve konunun hassasiyeti nedeniyle 

kuruluşlarn adresi ve telefon numaras gizli tutulmakta olup; kuruluşu tantan tabela 

aslmas, temel atma ve açlş töreni düzenlenmesi Kadn Konukevlerinin Açlmas ve 

İşletilmesi Hakknda Yönetmelik ile yasaklanmştr. Gizlilik nedeniyle söz konusu 

kuruluşlar kiralama yöntemiyle bulunan binalarda hizmet vermektedir. Yaplacak 

yazşmalarda kadnlarn, çocuklarn ve çalşanlarn isimleri belirtilmemekte, gerekli 

durumlarda üzerinde anlaşmaya varlmş kodlar kullanlmakta, kadnlarn ve çocuklarnn, 

gerekli hallerde üçüncü kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri ile önem taşyan bilgileri tüm 

resmi kaytlarda gizli tutulmaktadr. 

Konukevinin güvenliği için, hiçbir dokümanda, materyalde yazl ya da görsel 

basnda ve bunlarn internet üzerinden yaplan her türlü yaynnda konukevinin dş cephesi, 

çalşanlar ve hizmet alanlara ilişkin fotoğraflara yer verilmemektedir. Ayrca, yarg 

yetkisinin kullanldğ durumlar hariç olmak üzere hiçbir kamu görevlisi konukevinde kalan 

kadnlara ilişkin kişisel bilgileri talep edemeyeceği gibi; konukevine doğrudan yönlendirme 

yapmas ve konukevine ziyaretçi kabul edilmesi de yasaktr. 

Kamu kurum ve kuruluşlar, konukevlerine ve konukevinde kalan kadnlarla 

çocuklarna ilişkin yürüttükleri her türlü resmi yazşmada, bilgi, iletişim ve yayn 

araçlarnn kullanmnda gizlilik kuralna uygun olarak hareket etmek ve kendi birimlerinde 

gizliliğin ihlal edilmesini önleyecek tedbirleri gecikmesiz almak zorundadr. Konukevine 

silah ve benzeri zarar verici amaçlarla kullanlabilecek materyallerin alnmas, konukevi 

içerisinde fotoğraf makinas, ses kayt cihaz ve kamera ile kayt yaplmas yasak olup, 

gizlilik kuraln ihlal edenler hakknda 5237 sayl Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmaktadr. 

 

241 
 

E. Kadn Konukevinde Verilen Hizmetler 

 Kadn Konukevlerinin Açlmas Ve İşletilmesi Hakknda Yönetmelik’in 19 uncu 

maddesinde konukevlerinde sunulacak hizmetler belirlenmiştir. Bu kapsamda, kadn ve 

çocuklarna doğrudan ya da ŞÖNİM araclğyla ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle 

aşağda belirtilen alanlarda destek sunulmaktadr: 

− Güvenlik. 

− Danşmanlk. 

− Yönlendirme. 

− Psikolojik destek. 

− Hukuki destek. 

− Tbbi destek. 

− Geçici maddi yardm. 

− İş bulma konusunda destek. 

− Kreş. 

− Mesleki eğitim kursu. 

− Grup çalşmalar. 

− Çocuklar için burs. 

− Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler. 

Söz konusu hizmetler; Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Baro Başkanlklar, 

Milli Eğitim Müdürlükleri, SYDV’ler gibi kurum ve kuruluşlar ile ayrca sivil toplum 

kuruluşlar işbirliğinde yürütülmektedir.  

F. Kadn Konukevlerinde Harçlk ve Geçici Maddi Yardma İlişkin Ödemeler  

6284 sayl Kanunun 17 inci maddesinde geçici maddi yardm yaplmas ile ilgili 

usul ve esaslar belirlenmiştir. Bahsi geçen Kanun maddesinde; 

 “Geçici maddi yardm yaplmasna karar verilmesi hâlinde, onalt yaşndan 

büyükler için her yl belirlenen aylk net asgari ücret tutarnn otuzda birine kadar günlük 

ödeme yaplr. Korunan kişinin birden fazla olmas hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarn 

yüzde yirmisi orannda ayrca ödeme yaplr. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde 
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belirlenen günlük ödeme tutarnn bir buçuk katn geçemez. Korunan kişilere barnma yeri 

sağlanmas hâlinde bu fkrada belirlenen tutarlar yüzde elli orannda azaltlarak uygulanr. 

(2) Bu ödemeler, Bakanlk bütçesine, geçici maddi yardmlar için konulan 

ödenekten karşlanr. Yaplan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl 

Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

tarafndan takip ve tahsil edilir. 

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykr beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yaplan 

yardmlar, bu kişiden 6183 sayl Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.” 

şeklinde hükümlere yer verilmiştir.  

Ayrca Kadn Konukevlerinin Açlmas ve İşletilmesi Hakknda Yönetmeliğin 

Harçlk ve Yardm başlkl 23 üncü maddesinde; 

 “İlk kabul birimi veya konukevi hizmetlerden yararlanan ve geliri bulunmayan 

kadnlara ve çocuklara, Kanun kapsamnda geçici maddi yardm yaplmasna karar 

verilmemiş olmas halinde sosyal inceleme raporlarna dayanlarak müdürün teklifi ve 

ŞÖNİM’in onay ile Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen orana göre ödenir. 

(2) Harçlk, konukevi tarafndan hazrlanacak bordroya göre, imza karşlğnda her 

ayn birinci günü peşin olarak ödenir. Ayn onuncu gününe kadar konukevine kabul edilen 

kadn ve çocuklarna tam harçlk, daha sonra kabul edilenlere ise kaldklar gün says 

üzerinden hesaplanacak harçlklar ödenir. İşe yerleştirilen kadnlarn harçlklar, 

maaşlarn alncaya kadar kesilmez. 

(3) Bu ödemeler için ilk kabul birimi ya da konukevine kabulü yaplan kadn ve çocuk 

saysnn, aylk ortalamas üzerinden yaplacak hesaplama sonucunda elde edilen meblağ 

tutarnca konukevi müdürlüğüne avans açlr. Yaplacak ödemeler bu avans üzerinden 

yaplr. 

(4) Konukevinde kalan kadnlarn öğrenim gören çocuklar ile çeşitli nedenlerle 

öğrenimine devam etmeyen ve ücretli olarak bir işyerinde çalşmayan çocuklarna, 
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Bakanlğa bağl çocuk yuvalar ve yetiştirme yurtlarnda kalan çocuklara verilen miktar 

kadar hiçbir kesinti yaplmakszn net harçlklar verilir. 

(5) Harçlklar, belediye, il özel idaresi ve sivil toplum kuruluşlarna bağl 

konukevlerinde kalan kadnlara ve beraberindeki çocuklara ise; 

a) Bakanlğa ait konukevlerinde Bakanlk bütçesinden, 

b) Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden, 

c) İl özel idarelerine ait konukevlerinde il özel idaresi bütçesinden, 

ç) Sivil toplum kuruluşlarna ait konukevlerinde ise Bakanlk bütçesinden, 

karşlanr. 

(6) Giyim yardm ayni olarak yaplr. Bu yardmdan yararlanacak kadnlar ve 

çocuklarna verilecek giyecek eşyasnn türü ve miktar Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde 

gösterilmiştir. İhtiyaca göre verilecek giyim eşyasnn rengi ve biçimi ilgili konukevi 

tarafndan belirlenerek, standart beden ölçülerine, mevsimine, çocuk yaş ve cinsiyetlerine 

uygun olarak satn alnr ve bir tutanakla kadnlara teslim edilir. Giyim eşyalarnn renk ve 

modellerinin ayn olmamasna özen gösterilir. Verilen giyecek ve ayni yardmlar kayt 

altna alnr. 

(7) Konukevinde kalmakta iken, hakl bir nedene dayanmas ve kadnn sorunlarn 

çözümlemede etkili olabileceği kanaatine varlmas halinde bir başka konukevine 

nakledilen kadnlarn nakil dosyasna, kendisine verilmiş olan eşyalarn türü, says, 

miktar ve verilen harçlğa ilişkin belgeler de eklenir. 

(8) Yaplacak ödemeler, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkras gereğince gelir 

vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlar ise damga 

vergisinden muaftr.” 

hususlar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, 6284 sayl Kanun kapsamnda hakknda 

geçici maddi yardm verilmesine ilişkin koruyucu tedbir karar bulunan şiddet 

mağdurlarnn kadn konukevi hizmetinden yararlanmas halinde asgari ücretin yarsna 

kadar ödeme yaplmaktadr. 6284 sayl Kanun kapsamnda hakknda geçici maddi yardm 

karar bulunmayan ve kadn konukevi hizmetinden yararlanan kadnlara da ayn oranda 
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Bakanlğa bağl çocuk yuvalar ve yetiştirme yurtlarnda kalan çocuklara verilen miktar 

kadar hiçbir kesinti yaplmakszn net harçlklar verilir. 

(5) Harçlklar, belediye, il özel idaresi ve sivil toplum kuruluşlarna bağl 

konukevlerinde kalan kadnlara ve beraberindeki çocuklara ise; 

a) Bakanlğa ait konukevlerinde Bakanlk bütçesinden, 

b) Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden, 

c) İl özel idarelerine ait konukevlerinde il özel idaresi bütçesinden, 

ç) Sivil toplum kuruluşlarna ait konukevlerinde ise Bakanlk bütçesinden, 

karşlanr. 

(6) Giyim yardm ayni olarak yaplr. Bu yardmdan yararlanacak kadnlar ve 

çocuklarna verilecek giyecek eşyasnn türü ve miktar Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde 

gösterilmiştir. İhtiyaca göre verilecek giyim eşyasnn rengi ve biçimi ilgili konukevi 

tarafndan belirlenerek, standart beden ölçülerine, mevsimine, çocuk yaş ve cinsiyetlerine 

uygun olarak satn alnr ve bir tutanakla kadnlara teslim edilir. Giyim eşyalarnn renk ve 

modellerinin ayn olmamasna özen gösterilir. Verilen giyecek ve ayni yardmlar kayt 

altna alnr. 

(7) Konukevinde kalmakta iken, hakl bir nedene dayanmas ve kadnn sorunlarn 

çözümlemede etkili olabileceği kanaatine varlmas halinde bir başka konukevine 

nakledilen kadnlarn nakil dosyasna, kendisine verilmiş olan eşyalarn türü, says, 

miktar ve verilen harçlğa ilişkin belgeler de eklenir. 

(8) Yaplacak ödemeler, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkras gereğince gelir 

vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğtlar ise damga 

vergisinden muaftr.” 

hususlar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, 6284 sayl Kanun kapsamnda hakknda 

geçici maddi yardm verilmesine ilişkin koruyucu tedbir karar bulunan şiddet 

mağdurlarnn kadn konukevi hizmetinden yararlanmas halinde asgari ücretin yarsna 

kadar ödeme yaplmaktadr. 6284 sayl Kanun kapsamnda hakknda geçici maddi yardm 

karar bulunmayan ve kadn konukevi hizmetinden yararlanan kadnlara da ayn oranda 
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ödeme yaplmaktadr. Ayrca, kadn ve çocuklarn Yönetmelikte belirlenen say ve 

nitelikteki giyecek vs. ihtiyaçlar ayni olarak karşlanmaktadr.  

G. Kadn Konukevinden Ayrlan Kadnlara Verilen Hizmetler 

Kadn konukevi hizmetinden yararlanmaktayken kendi istekleri doğrultusunda 

ayrlan kadnlara ve beraberindeki çocuklara; 

− Geçici maddi yardm ve kreş yardm, rehberlik ve danşmanlk hizmeti ve meslek 

edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

− Psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarnn çözümünde yardm ve danşmanlk yapmak,  

− Hukuki destek kapsamnda adli yardm hizmetlerine ulaşlabilirliğini sağlamak,  

− İhtiyaçlar doğrultusunda 6284 sayl Kanun kapsamnda gereken 

başvurular/yönlendirmeleri yapmak, 

− Tedbir kararlarnn uygulanmasnn sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini 

izlemek ve verilen tedbir karar ile ulaşlmak istenen amacn gerçekleşmesine yönelik 

önerilerde bulunmak ve yardm etmek konularnda destek sunulmaktadr. 

2014 ylnda KSGM’ye bağl kuruluşlardan hizmet alan kişilere ilişkin bilgiler 

Tablo 8’de gösterilmektedir: 
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başvurular/yönlendirmeleri yapmak, 

− Tedbir kararlarnn uygulanmasnn sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini 

izlemek ve verilen tedbir karar ile ulaşlmak istenen amacn gerçekleşmesine yönelik 

önerilerde bulunmak ve yardm etmek konularnda destek sunulmaktadr. 

2014 ylnda KSGM’ye bağl kuruluşlardan hizmet alan kişilere ilişkin bilgiler 

Tablo 8’de gösterilmektedir: 
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Tablo 8: Kuruluşlardan Hizmet Alan Kişi Says.  

Sra 
No İl Ad 

Kuruluş 
Saylar 

Kadn 
Konukevinden 

Hizmet Alan Kişiler

ŞÖNİM'den Hizmet Alan 
Kişiler Tüm 

Hizmet 
Toplam
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1 Adana 3  1 369 109 478 510 52 1 563 1.041
2 Adyaman 1  118 90 208  0 208
3 Afyon 1  0 0 0  0 0
4 Ağr 1  19 12 31  0 31
5 Aksaray 1  129 57 186  0 186
6 Amasya 1 1 62 31 93  0 93
7 Ankara 2 1 1 824 161 985 1.572 432 175 2.179 3.164
8 Antalya 3 1 1 292 72 364 557 416 4 977 1.341
9 Ardahan 1  15 3 18  0 18
10 Artvin 1  34 35 69  0 69
11 Aydn 1  118 74 192  0 192
12 Balkesir 1 1 106 48 154  0 154
13 Bartn 0   0 
14 Batman 1  43 12 55  0 55
15 Bayburt 1  17 16 33  0 33
16 Bilecik 1  31 7 38  0 38
17 Bingöl 1  43 30 73  0 73
18 Bitlis 0  1 1  0 1
19 Bolu 1  2 2  0 2
20 Burdur 1  60 30 90  0 90
21 Bursa 1 1 1 146 89 235 1.597 389 212 2.198 2.433
22 Çanakkale 1  56 23 79  0 79
23 Çankr 1  38 18 56  0 56
24 Çorum 1  139 63 202  0 202
25 Denizli 2 1 1 288 19 307 1.866 152 140 2.158 2.465
26 Diyarbakr 1 1 1 496 353 849 602 252 315 1169 2.018
27 Düzce 1  32 23 55  0 55
28 Edirne 1 1 23 9 32  0 32
29 Elazğ 1  161 41 202  0 202
30 Erzincan 1  38 11 49  0 49
31 Erzurum 1 1 109 17 126  0 126
32 Eskişehir 1 1 378 231 609  0 609
33 Gaziantep 1 1 1 668 482 1.150 1.874 438 631 2.943 4.093
34 Giresun 1  100 4 104  0 104
35 Gümüşhane 1  36 27 63  0 63
36 Hakkari 1  34 2 36  0 36
37 Hatay 1  202 71 273  0 273



‒ 246 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 246 
 

Sra 
No İl Ad 

Kuruluş 
Saylar 

Kadn 
Konukevinden 

Hizmet Alan Kişiler

ŞÖNİM'den Hizmet Alan 
Kişiler 

Tüm 
Hizmet 

Toplam
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38 Iğdr 1  60 65 125  0 125
39 Isparta 1 1 66 19 85  0 85
40 İstanbul 7 2 1 3.200 750 3.950 2.802 1.579 152 4.533 8.483
41 İzmir 2 1 1 240 27 267 1417 721 14 2152 2419
42 K.Maraş 1  114 22 136  0 136
43 Karabük 1  17 6 23  0 23
44 Karaman 1  63 25 88  0 88
45 Kars 1  149 149  0 149
46 Kastamonu 1 1 68 36 104  0 104
47 Kayseri 1 1 133 5 138  0 138
48 Krkkale 1  46 33 79  0 79
49 Krklareli 1 1 56 58 114  0 114
50 Krşehir 1  88 58 146  0 146
51 Kilis 1  39 13 52  0 52
52 Kocaeli 3  493 270 763  0 763
53 Konya 1  593 552 1.145  0 1.145
54 Kütahya 1 1 123 48 171  0 171
55 Malatya 1  1 271 170 441 848 151 40 1.039 1.480
56 Manisa 1  186 29 215  0 215
57 Mardin 1 1 22 5 27  0 27
58 Mersin 2 1 1 376 181 557 481 76 75 632 1.189
59 Muğla 1  113 61 174  0 174
60 Muş  1  2 2  0 2
61 Nevşehir 1  39 20 59  0 59
62 Niğde 0   0 0
63 Ordu 1  80 18 98  0 98
64 Osmaniye 1 1 260 68 328  0 328
65 Rize 1  0 0 0  0 0
66 Sakarya 1  86 73 159  0 159
67 Samsun 2  1 398 183 581 2369 212 120 2.701 3.282
68 Siirt 1  91 55 146  0 146
69 Sinop 1  7 6 13  0 13
70 Sivas 1  64 61 125  0 125
71 Şanlurfa 1  1 250 68 318 596 138 16 750 1.068
72 Şrnak 1 1 81 58 139  0 139
73 Tekirdağ 1  100 63 163  0 163
74 Tokat 1  95 11 106  0 106
75 Trabzon 1  1 117 64 181 686 50 43 779 960
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Sra 
No İl Ad 

Kuruluş 
Saylar 

Kadn 
Konukevinden 

Hizmet Alan Kişiler

ŞÖNİM'den Hizmet Alan 
Kişiler 

Tüm 
Hizmet 

Toplam
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76 Tunceli 1  20 23 43  0 43
77 Uşak 1 1 154 66 220  0 220
78 Van 1  328 108 436  0 436
79 Yalova 1  32 26 58  0 58
80 Yozgat 1  79 30 109  0 109
81 Zonguldak 1 1 97 38 135  0 135

Toplam  95 25 14 14.123 5.742 19.865 17.777 5.058 1.938 24.773 44.638

2.2.2.2. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ATHGM) bünyesinde kadna yönelik 

şiddetle mücadeleye yönelik Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ile Aile ve Sosyal Destek 

Program (ASDEP) araclğyla faaliyetler yürütülmektedir. 

2.2.2.2.1. Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) 

SHM’de; çocuk, genç, kadn, erkek, engelli, yaşl, şehit yakn, gaziler, aileler ve 

topluma yönelik hizmetler sunulmaktadr. Bu kapsamda; koruyucu, önleyici, destekleyici, 

geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danşmanlk gibi hizmetlerin, müracaat ve arz odakl, 

yerinde hizmet yaklaşmyla ve izlenebilir bir sosyal hizmet anlayş içinde sunulmas 

hedeflenmiştir.  

Merkez says 19/03/2015 tarihi itibaryla 80 ilde toplam olarak 153’e ulaşmştr. 

2014 ylnda kadna yönelik sunulan hizmetlerden yararlananlarn says 65.947 kişi olarak 

tespit edilmiştir.  Bu merkezlerde kadna yönelik şiddet alannda yürütülen faaliyetler şu 

şekildedir: 

− İstismar ve şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi, 

− Kadnn sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programlarn 

geliştirilmesi ve uygulanmas, 

− Kadnlarn toplumsal hayatn tüm alanlarnda hak, frsat ve imkânlardan eşit 

biçimde yararlanmalarnn sağlanmasna yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi 
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2.2.2.2.1. Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) 

SHM’de; çocuk, genç, kadn, erkek, engelli, yaşl, şehit yakn, gaziler, aileler ve 

topluma yönelik hizmetler sunulmaktadr. Bu kapsamda; koruyucu, önleyici, destekleyici, 

geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danşmanlk gibi hizmetlerin, müracaat ve arz odakl, 

yerinde hizmet yaklaşmyla ve izlenebilir bir sosyal hizmet anlayş içinde sunulmas 

hedeflenmiştir.  

Merkez says 19/03/2015 tarihi itibaryla 80 ilde toplam olarak 153’e ulaşmştr. 

2014 ylnda kadna yönelik sunulan hizmetlerden yararlananlarn says 65.947 kişi olarak 

tespit edilmiştir.  Bu merkezlerde kadna yönelik şiddet alannda yürütülen faaliyetler şu 

şekildedir: 

− İstismar ve şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi, 

− Kadnn sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programlarn 

geliştirilmesi ve uygulanmas, 

− Kadnlarn toplumsal hayatn tüm alanlarnda hak, frsat ve imkânlardan eşit 

biçimde yararlanmalarnn sağlanmasna yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi 
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ve bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar ile gönüllü 

kuruluşlar arasnda işbirliği ve koordinasyonun sağlanmas, 

− Birey, aile ve toplumun bilgi ve bilinç düzeylerini artrmaya yönelik projelerin 

yürütülmesi, 

− İnsan haklarnn ve çocuk haklarnn ve bu haklarn nasl kullanlacağ konusunda 

bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artrmaya yönelik eğitim programlarnn düzenlenmesi. 

Bunun yan sra, SHM’lerde, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak yürütülen 

faaliyetler de bulunmaktadr. Bunlar ise şu şekilde özetlenebilir: 

− Aile içerisinde sorun ve çatşma yaşayp, evlilik birliğinin bozulmas noktasna 

gelen ailelere yönelik aile danşmanlğ ile aile terapisi çalşmalar, 

− Ailelerin veya bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artrlmas yönünde 

eğitici ve geliştirici hizmetlerin sunulmas,  

− Riskli ailelerin belirlenmesine yönelik çalşmalar kapsamnda; merkez 

hizmetlerinden yararlanan çocuk, genç, kadn, erkek, yaşl, engelli vatandaşlardan alnan 

bilgilerin yannda, merkeze yaplan ihbarlar, muhtar, imam, aile hekimleri, okul yönetimi, 

öğretmenler, yerel önderler vb. kaynak kişilerden alnan bilgilerin değerlendirilmesine 

yönelik hizmetler yürütülmektedir.  

2.2.2.2.2. Aile ve Sosyal Destek Program  

Aile ve Sosyal Destek Program (ASDEP) ile kamunun imkânlar ve hizmetleri 

konusunda desteğe ihtiyac olan ailelere ulaşlmas, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarnn 

incelenerek değerlendirilmesi, gereksinim duyduklar hizmetlerden yararlandrlmalarna 

yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin sağlanmas hedeflenmiştir.  

30/01/2015 tarihi itibariyle, dört ilde (Rize, Krkkale, Sakarya ve Ankara/Altndağ), 

ASP İl Müdürlüklerince ve SYDV tarafndan görevlendirilen yaklaşk 100 kişilik saha 

personeli ile uygulama devam etmektedir. ASDEP görevlilerinin yürüteceği hizmetler şu 

şekildedir: 

− Bireylerin, ASPB’nin hizmetleri başta olmak üzere, kamunun mevcut 

hizmetlerinden faydalanmalarn sağlamak ve ASPB’nin görev alanna giren ve 

vatandaşlara sağlanan imkânlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadğn izlemek, 
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− Sorumluluk alannda adrese dayal çalşmak ve sorumluluk alanndaki aileleri ve 

kişileri bizzat hanede programl ve düzenli bir şekilde ziyaret etmek ve periyodik ziyaretler 

gerçekleştirmek,  

− Ziyaret edilen aile ve kişiyle gerekli güven ilişkisini sağlamak, ihtiyacna ilişkin 

durumunu anlamak, ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli kurum, 

kuruluşlara, yerel yönetimlere ve STK’lara yönlendirmek, rehberlikte bulunmak, süreci 

takip etmek ve hzlandrmak. 

− Sorumluluk alanndaki muhtar, öğretmen, din görevlisi, sağlk görevlisi, komşu, aile 

büyüğü ve yörenin ileri gelenleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat içinde 

bulunmak, kendisine iletilen bilgileri değerlendirmek, bu doğrultuda gerekli ziyaretleri 

gerçekleştirmek.  

Bunlara ek olarak, ASDEP’in tüm yurtta hizmete girmesiyle, öfke ve saldrganlğn 

nedeni olan sorunlarn, şiddete dönüşmeden bertaraf edilebilmesine zemin hazrlayabilecek 

bir destek mekanizmas kurulmuş olacaktr. Böylece, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama 

ihtimali bulunan kadn, çocuk, yaşl ve engellilerin haklaryla ilgili oluşabilecek ihlaller ve 

şiddetin yaşanmasna yol açan nedenlerin tespiti sağlanabilecek ve bu alanda, rehberlik ve 

yönlendirme çalşmalar gerçekleştirilecektir.  

2.2.2.3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu kapsamnda haklarnda bakm tedbiri karar 

verilen gebe çocuk ve çocuk annelere yönelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 

ülke genelinde ihtiyac karşlayacak düzeyde Çocuk Destek Merkezleri veya merkezlere 

bağl Gebe Çocuk ve Çocuk Anneler Üniteleri hizmete açlmştr. Gebe çocuk ve çocuk 

anneler için açlan merkezler, en fazla bebek says da dahil olmak üzere yirmi kişilik 

kapasite ile hizmet vermektedir. Merkezlerde fiziki düzenlemeler, çocuk annelerin 

bebekleri ile birlikte kalmalarna imkan sağlayacak düzeydedir. Ayrca, bebeklerin 

gelişimsel özelliklerine uygun düzenlemeler de yaplmaktadr. Yatak odalarnn anne ve 

bebeğinin birlikte kalacağ tek kişilik odalar şeklinde düzenlenmesine özen 

gösterilmektedir. Çocuk anne ve bebeklerin tüm ihtiyaçlar merkez tarafndan 

karşlanmaktadr.  
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öğretmenler, yerel önderler vb. kaynak kişilerden alnan bilgilerin değerlendirilmesine 

yönelik hizmetler yürütülmektedir.  

2.2.2.2.2. Aile ve Sosyal Destek Program  

Aile ve Sosyal Destek Program (ASDEP) ile kamunun imkânlar ve hizmetleri 

konusunda desteğe ihtiyac olan ailelere ulaşlmas, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarnn 

incelenerek değerlendirilmesi, gereksinim duyduklar hizmetlerden yararlandrlmalarna 

yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin sağlanmas hedeflenmiştir.  

30/01/2015 tarihi itibariyle, dört ilde (Rize, Krkkale, Sakarya ve Ankara/Altndağ), 

ASP İl Müdürlüklerince ve SYDV tarafndan görevlendirilen yaklaşk 100 kişilik saha 

personeli ile uygulama devam etmektedir. ASDEP görevlilerinin yürüteceği hizmetler şu 

şekildedir: 

− Bireylerin, ASPB’nin hizmetleri başta olmak üzere, kamunun mevcut 

hizmetlerinden faydalanmalarn sağlamak ve ASPB’nin görev alanna giren ve 

vatandaşlara sağlanan imkânlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadğn izlemek, 
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− Sorumluluk alannda adrese dayal çalşmak ve sorumluluk alanndaki aileleri ve 

kişileri bizzat hanede programl ve düzenli bir şekilde ziyaret etmek ve periyodik ziyaretler 

gerçekleştirmek,  

− Ziyaret edilen aile ve kişiyle gerekli güven ilişkisini sağlamak, ihtiyacna ilişkin 

durumunu anlamak, ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli kurum, 

kuruluşlara, yerel yönetimlere ve STK’lara yönlendirmek, rehberlikte bulunmak, süreci 

takip etmek ve hzlandrmak. 

− Sorumluluk alanndaki muhtar, öğretmen, din görevlisi, sağlk görevlisi, komşu, aile 

büyüğü ve yörenin ileri gelenleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat içinde 

bulunmak, kendisine iletilen bilgileri değerlendirmek, bu doğrultuda gerekli ziyaretleri 

gerçekleştirmek.  

Bunlara ek olarak, ASDEP’in tüm yurtta hizmete girmesiyle, öfke ve saldrganlğn 

nedeni olan sorunlarn, şiddete dönüşmeden bertaraf edilebilmesine zemin hazrlayabilecek 

bir destek mekanizmas kurulmuş olacaktr. Böylece, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama 

ihtimali bulunan kadn, çocuk, yaşl ve engellilerin haklaryla ilgili oluşabilecek ihlaller ve 

şiddetin yaşanmasna yol açan nedenlerin tespiti sağlanabilecek ve bu alanda, rehberlik ve 

yönlendirme çalşmalar gerçekleştirilecektir.  

2.2.2.3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu kapsamnda haklarnda bakm tedbiri karar 

verilen gebe çocuk ve çocuk annelere yönelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 

ülke genelinde ihtiyac karşlayacak düzeyde Çocuk Destek Merkezleri veya merkezlere 

bağl Gebe Çocuk ve Çocuk Anneler Üniteleri hizmete açlmştr. Gebe çocuk ve çocuk 

anneler için açlan merkezler, en fazla bebek says da dahil olmak üzere yirmi kişilik 

kapasite ile hizmet vermektedir. Merkezlerde fiziki düzenlemeler, çocuk annelerin 

bebekleri ile birlikte kalmalarna imkan sağlayacak düzeydedir. Ayrca, bebeklerin 

gelişimsel özelliklerine uygun düzenlemeler de yaplmaktadr. Yatak odalarnn anne ve 

bebeğinin birlikte kalacağ tek kişilik odalar şeklinde düzenlenmesine özen 

gösterilmektedir. Çocuk anne ve bebeklerin tüm ihtiyaçlar merkez tarafndan 

karşlanmaktadr.  
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Çocuk destek merkezlerine veya bağl gebe çocuk ve çocuk anneler ünitelerine 

kabul edilen çocuklarn yaşadklar travmann ortadan kaldrlmas, yaşam becerilerinin 

geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artrlmas amacyla proje ve programlar kapsamnda 

çalşmalar yürütülmektedir.  

Merkez ve ünitelerde, gebe çocuk ve çocuk annelere beslenme, doğuma hazrlk ve 

bebek bakm ile ilgili eğitim verilmekte, gebe çocuklarn aylk doktor kontrollerinin ve 

çocuk annelerin bebeklerinin aşlarnn takibi yaplmaktadr. 

Gebe çocuklar için 5395 sayl Kanun kapsamnda mahkemeden sağlk tedbiri karar 

verilmesi talep edilmektedir. Gebe çocuklar, doğumdan sonra da merkezlerde bir yla kadar 

kalabilmektedir. Çocuk anne ve bebek arasnda ilişkinin devamna karar verilmesi 

durumunda, bu süre ihtiyaç doğrultusunda uzatlabilmektedir. Doğan bebek nüfusa kayt 

ettirilerek, bebek hakknda da bakm tedbir karar alnmaktadr. Çocuk annenin ve bebeğin 

sağlk kontrolleri ve takibi ile çocuk anne ve bebekle ilgili gerekli mesleki çalşma 

yaplarak uygun hizmet modeli belirlenmektedir.  

Gebe çocuk ve çocuk annelere hizmet veren merkezlere veya ünitelere üç yaşn 

doldurmamş bebeği olan çocuk annelerin de kabulü yaplmaktadr. 

Gebe çocuklar ile çocuk annelerin herhangi bir nedenle nakil ve sevklerinin 

gerekmesi durumunda kolluk birimleri ve il sağlk müdürlükleri ile irtibat kurularak gerekli 

önlemler alnmakta, gerektiğinde sevk ve nakillerinin sağlk personeli refakatinde 

yaplmas sağlanmaktadr. 

Nisan 2015 tarihi itibariyle ülke genelinde 10 adet gebe çocuk ve çocuk annelere 

hizmet vermek üzere ihtisaslaştrlmş çocuk destek merkezi ve bağl ünitelerde,  toplam 

139 kapasite ile hizmet verilmektedir.  

2.2.2.4. Alo 183 Aile, Kadn, Çocuk, Yaşl ve Engelli Sosyal Destek Hatt 

Alo 183 Aile, Kadn, Çocuk, Yaşl ve Engelli Sosyal Destek Hatt (Alo 183 Hatt), 

ASPB Basn ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne bağl olarak hizmet vermektedir. Alo 183 

Hatt araclğyla kadn, çocuk, engelli, yaşl, şehit yaknlar ve gazilere yönelik hizmetler 

ile ilgili gelen çağrlar değerlendirilerek rehberlik ve danşmanlk hizmetleri sunulmaktadr. 

251 
 

İhmal, istismar ve şiddet vakalar veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir 

mahiyetindeki ihbarlar da alnmakta; bu ihbarlar durumun aciliyeti göz önünde 

bulundurularak, vakann bulunduğu ildeki ASP İl Müdürlüğünde görevli acil müdahale 

ekip sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakay 

değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, ksa 

zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadr.  

Alo 183 Hatt, 7 gün 24 saat süre ile kesintisiz hizmet vermekte olup, yaplan 

aramalar ücretsizdir. ASPB’nin, 2011 ylnda kurulmasyla birlikte personel ve teknoloji 

iyileştirmesi sonucunda 10 olan personel says 32’ye çkarlarak çağr alma kapasitesi 

artrlmştr. İşaret dili bilen 2 vatandaş temsilcisi görevlendirilerek, çağr merkezi ile 

telefon görüşmesi yapamayan işitme engelli vatandaşlar için 0 553 560 41 44 no’lu telefon 

aranmak suretiyle, görüntülü olarak görüşme olanağ sağlanmştr. Ayrca, işitme ve 

konuşma engelli vatandaşlar “183” veya “144” yazarak ücretsiz SMS gönderebilmekte, 

çağr merkezi personeli tarafndan vatandaşa geri dönüş yaplarak gerekli rehberlik ve 

yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Çağr merkezlerinde üç Kürtçe ve bir Arapça bilen 

vatandaş temsilcisi bu dillerde gelen çağrlar cevaplamaktadr. 

Şiddet mağdurlarna, ASP İl Müdürlükleri bünyesinde yer alan kadn konukevleri, 

ŞÖNİM’ler ve sosyal hizmet merkezlerinin hizmetleri hakknda bilgi verilerek rehberlik 

yaplmakta, ihtiyaç duymalar halinde müracaat edebilecekleri bildirilmektedir.  Ayrca, 

yasal haklar hakknda bilgi verilmekte ve ihtiyaç duyduklar destek ağlarna 

yönlendirilmektedir. Örneğin; hukuki desteğe ihtiyac olan kadnlar, bulunduklar ildeki 

Baronun varsa kadn komisyonuna yoksa doğrudan adli yardm bürosuna 

yönlendirilmektedir. Şiddete maruz kalmş kadnlarda ortaya çkan umutsuzluk, değersizlik, 

suçluluk, utanç ve korku gibi olumsuz duygularn giderilmesi anlamnda psiko-sosyal 

danşmanlk konusunda da yönlendirme yaplmaktadr. Şiddete uğrayan veya uğrama 

tehlikesi bulunan kadn, çocuk, engelli ya da yaşlnn yaşadğ sorunun acil müdahale 

gerektirmesi durumunda ise Alo 183 Hatt personeli tarafndan ASP İl Müdürlüklerinde 24 

saat çalşma esasna dayal olarak görevlendirilen acil müdahale ekip sorumlular ve/veya 

emniyet/jandarma birimleri aranarak bilgi verilmekte ve müdahale edilmesi 

sağlanmaktadr.  
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2.2.3. İçişleri Bakanlğ 

2.2.3.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 

2.2.3.1.1. Kurumsal Yap ve Bütçe 

Ülkemiz nüfusunun yaklaşk %80’i Polis, %20’si Jandarma sorumluluk bölgesinde 

yaşadğ düşünüldüğünde, kadna yönelik şiddet olaylarnn %90’ polis sorumluluk 

bölgesinde meydana gelmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, aile içi ve kadna yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin 

yürütülen hizmetler, 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve 918 İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve 

1.275 Polis Merkez Amirliğinde çalşan personelce yerine getirilmektedir. 

Yürütülen bu hizmetlerin koordine içerisinde yaplmasn sağlamak, uygulamada 

yaşanan sorunlar tespit ederek standart soruşturma yöntemleri belirlemek, mevcut 

hizmetleri geliştirmek ve mağdurlara yönelik tedbirleri çok yönlü bir anlayşla ilgili kurum 

ve kuruluşlarn birlikteliğinde hayata geçirmek amacyla 03/08/2011 tarihinde Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlğ bünyesinde “Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube 

Müdürlüğü” kurulmuştur. 

6284 sayl Kanun kapsamndaki hizmetler kolluk kuvvetlerine ayrlan genel bütçe 

imkanlar ile yürütülmektedir.  

2.2.3.1.2. 6284 Sayl Kanun Kapsamndaki Kolluk Uygulamalar 

Kolluk, kendisine yaplan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda 

gerekli işlemlere başlamak için öncelikle Cumhuriyet savcsn bilgilendirir. Aldğ 

talimatlar doğrultusunda işlemlere başlar ve intikal eden her olay hakknda gecikmeksizin 

en seri vastalarla ŞÖNİM/ASP İl Müdürlüğü’ne bilgi verir. 

6284 sayl Kanunun, 

− 3/1 maddesi kapsamnda mülkî amirin yetkisi dahilinde olan ve şiddet mağduruna 

yönelik verilen koruyucu tedbirlerden; 

− Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka 

bir yerde uygun barnma yeri sağlanmas, 
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− Hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici 

koruma altna alnmas,  

tedbirleri gecikmesinde saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alnmakta, bu karar 

en geç tedbirin alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayna 

sunulmaktadr. Mülkî amir tarafndan krk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler 

kendiliğinden kalkmaktadr. 

− 5/1 maddesi kapsamnda hâkimin yetkisi dahilinde olan ve şiddet uygulayan ya da 

uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik verilen önleyici tedbirlerden; 

− Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamş olsa bile 

yaknlarna, tanklarna ve kişisel ilişki kurulmasna ilişkin hâller sakl kalmak üzere 

çocuklarna yaklaşmamas, 

− Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağlama veya küçük 

düşürmeyi içeren söz ve davranşlarda bulunmamas, 

− Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştrlmas ve müşterek 

konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, 

− Korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine 

yaklaşmamas,  

tedbirleri gecikmesinde saknca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alnmakta, bu karar 

en geç tedbirin alndğ tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayna sunulmaktadr. 

Hâkim tarafndan yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden 

kalkmaktadr. 

Önleyici tedbir kararlarnn yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk 

tarafndan kontrol edilmekte ve sonrasnda tedbir kararlarna aykrlğn tespit edilmesi 

halinde bu husus hakknda tutanak tutularak Cumhuriyet Başsavclğ’na gönderilmektedir. 

2.2.3.1.3. 6284 Sayl Kanun Kapsamnda Yürütülen Çalşmalar 

6284 sayl Kanunun 14 üncü maddesi kapsamnda ASPB tarafndan kadna karş 

şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasna yönelik 

destek ve izleme hizmetlerinin verilmesi amacyla 14 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 

Denizli, Diyarbakr, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlurfa ve 
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Trabzon) pilot uygulama kapsamnda kurulan ‘‘Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde 

(ŞÖNİM)’’ ilgili kurumun talebi üzerine, 03.05.2013 tarihi itibariyle “Polis İrtibat 

Görevlisi” görevlendirilmiştir. 

6284 sayl Kanunun 4/1-ç maddesi kapsamnda hâkim tarafndan verilen “kimlik ve 

ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi” tedbir kararlar İçişleri Bakanlğ Emniyet 

Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 

yürütülmektedir. Bu iş ve işlemlerinin standart hale getirilebilmesi amacyla ‘‘Kimlik ve 

İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerin Değiştirilmesi Usul ve Esaslar’’ hazrlanmştr. 

Aile içi şiddet olaylarna ilişkin bilgi toplama sistemini geliştirmek, standart bilgi 

girişi ile analiz kapasitesini arttrmak, mağdurun risk durumunu belirlemek amacyla 

hazrlanan ve 2010 yl itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi ve iletişim alt yaps olan 

POLNET üzerinden doldurulmaya başlanlan “Aile İçi Şiddet Olaylar Kayt Formu” 

geliştirilerek daha kullanşl hale getirilmiştir. Şiddet mağdurlarnn müracaat alndktan 

sonra şiddet uygulayann risk durumunu değerlendirmek amacyla mağdura sormak üzere 

22 soru hazrlanmştr. Yaplan bu değerlendirme neticesinde, gecikmesinde saknca 

bulunan hâllerde kolluk amirince alnmas gereken koruyucu ve önleyici tedbirler 

belirlenerek yine ayn forma işlenmesi sağlanmştr. Ayrca bu form, sadece aile içi şiddet 

olaylarnda değil, tüm kadna karş şiddet olaylarnda doldurulabilmesi için “Aile İçi ve 

Kadna Karş Şiddet Olaylar Kayt Formu”  başlğ ad altnda yeniden tasarlanmş ve 

müracaat alan personelin sistem üzerinden zorunlu olarak doldurmasn sağlayacak 

tedbirler alnmştr. 

6284 sayl Kanun kapsamnda alnan koruyucu ve önleyici tedbirlerin alnmas 

srasnda hazrlanan evraklarn standart hale getirilmesi ve mağdurlarn tahkikat yürüten 
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2.2.3.1.4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirmeler 

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi şiddet olaylarna ilişkin 

istatistiki veriler bu bölümde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

Tablo 9: 2010-2014 Yllarnda Meydana Gelen Aile İçi Şiddet Olay Verileri 

Yl Olay 
Says 

Mağdur Kasten 
Öldürme 

Olay 
Says 

Ölen Mağdur 
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2010 51.739 45.738 8.787 5.832 60.357 168 94 85 15 194 

2011 62.682 55.732 10.705 7.200 73.637 148 91 71 14 176 

2012 90.177 82.600 14.545 9.203 106.348 167 98 84 20 202 

2013 89.565 82.205 15.123 8.568 105.896 187 113 87 15 215 

2014 119.018 118.014 29.410 16.140 163.564 235 133 76 25 234 

 

 

2.2.3.1.4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirmeler 

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi şiddet olaylarna ilişkin 

istatistiki veriler bu bölümde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

Tablo 9’dan anlaşlacağ üzere polis sorumluluk bölgesinde; 

− 2010 yl ile 2011 yl mukayese edildiğinde, aile içi ve kadna karş şiddet olay 

saysnda % 21 artş, kasten öldürme olay saysnda % 12 azalş, 

− 2011 yl ile 2012 yl mukayese edildiğinde, aile içi ve kadna karş şiddet olay 

saysnda % 44, kasten öldürme olay saysnda % 13 artş,  

− 2012 yl ile 2013 yl mukayese edildiğinde, aile içi ve kadna karş şiddet olay 

saysnda % 1 azalş, kasten öldürme olay saysnda % 12 artş, 

− 2013 yl ile 2014 yl mukayese edildiğinde, aile içi ve kadna karş şiddet olay 

saysnda % 33, kasten öldürme olay saysnda % 26 artş meydana gelmiştir.  

Kadna karş şiddet olaylarndaki artşn; Polis sorumluluğunda olan bölge 

snrlarnn genişlemesi, ilgili kurum, kuruluş ve STK’larn yürüttüğü faaliyetlerin skça 
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basnda yer almasyla toplumun bilinç düzeyinin yükselmesi, duyarllk ve farkndalğn 

artmas ile kadna yönelik aile içi şiddetin sr olmaktan çkarak daha görünür hale gelmesi 

neticesinde mağdur müracaatlarnda belirli bir oranda artşn olduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrca yaplan yasal düzenlemeler ve bunlarn uygulanmasna yönelik kanun 

uygulayclara verilen eğitimler sonucunda sağlanan tutum ve davranş değişikliği ile şiddet 

mağduru kadnlarmzn devlete olan güveni artmş, bu da resmi makam ve mercilere 

başvurular kolaylaştrmştr. 

2014 yl içerisinde; 6284 sayl Kanunun 3/1-ç maddesi kapsamnda 51 kadn, 14 

erkek toplam 65 kişi “yakn koruma”, 77.237 kadn, 9.779 erkek toplam 87.016 kişi “çağr 

üzerine koruma” olmak üzere toplam 87.081 kişi hakknda “Geçici Koruma Tedbiri” 

uygulanmştr. 

“Geçici koruma tedbiri” kapsamnda “çağr üzerine koruma” usulü ile korunurken 

23 kadn hayatn kaybetmiştir. Öldürülen kadnlardan 2’si görevli polis memurunun 

yanndayken öldürülmüş ve bu olaylarn birinde görevli polis memuru şehit olmuştur. 21 

kadn ise ani gelişen olaylar sonrasnda polise çağrda bulunamadğ için hayatn 

kaybetmiştir. 
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Tablo 10: 2014 Ylnda Geçici Koruma Altnda Öldürülen Kadnlara İlişkin Veriler 

Sra 
No İl 

Şüphelinin 
Mağdur İle 

Yaknlk 
Derecesi 

Olayn İddia Edilen 
Oluş Şekli 

Suç 
Aleti 

Cinayet 
Sonras 

Şüphelinin 
Durumu 

1 Amasya Eşi Konuşmak için buluşma Bçak Yakaland 

2 Ankara Eşi Konuşmak için buluşma Ruhsatsz 
tabanca İntihar etti 

3 
Antalya 

Eşi Ani gelişen olay Görev 
silah İntihar etti 

4 Birlikte 
yaşadğ şahs Ani gelişen olay Bçak Yakaland 

5 Burdur Eşi Konuşmak için buluşma Bçak Yakaland 

6 Çanakkale Eşi Konuşmak için buluşma Ruhsatsz 
av tüfeği Yakaland 

7 Elazğ Ayrldğ 
eşinin kardeşi Adliye çkş Ruhsatsz 

tabanca Yakaland 

8 Erzurum Eşi Ani gelişen olay Ruhsatsz 
av tüfeği Firar 

9 
Eskişehir 

Eşi Ani gelişen olay Bçak Yakaland 

10 Birlikte 
yaşadğ şahs Planlanarak Ruhsatsz 

av tüfeği İntihar etti 

11 

İstanbul 

Oğlu Adliye çkş Ruhsatsz 
tabanca Yakaland 

12 Eşi Tesadüfen karşlaşma Bçak Yakaland 

13 Birlikte 
yaşadğ şahs Konuşmak için buluşma Bçak Yakaland 

14 Eşi Ani gelişen olay Ruhsatsz 
tabanca Yakaland 

15 Eşi Ani gelişen olay Ruhsatsz 
tabanca İntihar etti 

16 Eşi Tesadüfen karşlaşma Ruhsatsz 
tabanca İntihar etti 

17 Eşi Ani gelişen olay Ruhsatsz 
tabanca İntihar etti 

18 Kocaeli Birlikte 
yaşadğ şahs Tesadüfen karşlaşma Bçak Yakaland 

19 
Konya 

Birlikte 
yaşadğ şahs Tesadüfen karşlaşma Ruhsatsz 

tabanca Yakaland 

20 Ayrldğ eşi Konuşmak için buluşma Bçak Yakaland 

21 Mersin Eşi Tesadüfen karşlaşma Bçak Yakaland 

22 Muğla Eşi Ani gelişen olay Bçak Yakaland 

23 Zonguldak Eşi Planlanarak Ruhsatsz 
av tüfeği İntihar etti 
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Tablo 10’dan anlaşlacağ üzere hayatn kaybeden 23 kadnn; 

− 15’inin eşi, 5’inin birlikte yaşadğ şahs, 1’inin oğlu, 1’inin ayrldğ eşinin kardeşi 

ve 1’inin de ayrldğ eşi tarafndan öldürüldüğü, 

− 8’inin ani gelişen olayda, 6’snn konuşmak için buluştuğunda, 5’inin tesadüfen 

karşlaştğnda, 2’sinin adliye çkşnda, 2’sinin de planlanarak öldürüldüğü, 

− 10’unun bçakla, 8’inin ruhsatsz tabancayla, 4’ünün ruhsatsz av tüfeğiyle, 1’inin 

eşinin görev silahyla öldürüldüğü, 

− 7 olayda, şüphelilerin olay gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği tespit edilmiştir. 

6284 sayl Kanun’un 12 nci maddesine istinaden; KSGM ile Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM)  arasnda 27 Eylül 2012 tarihinde imzalanan “Kadna Yönelik Şiddetle 

Mücadele Kapsamnda Elektronik Destek Teknolojilerinin Kullanlmasna Yönelik Pilot 

Uygulama İşbirliği Protokolü’’ kapsamnda Adana ve Bursa illerinde güvenlik butonu 

cihazlarnn pilot uygulamasna başlanlmştr. 18 Ekim 2012 tarihinde Adana ve Bursa 

illeri polis sorumluluk bölgesinde uygulanmasna başlanlan “Güvenlik Butonu” pilot 

uygulamas kapsamnda 31 Ocak 2015 tarihine kadar 219 kişiye güvenlik butonu 

verilmiştir. 31 Ocak 2015 tarihi itibariyle halen 3 erkek, 56 kadn olmak üzere toplam 59 

kişi güvenlik butonunu aktif olarak kullanmaktadr.  

6284 sayl Kanun kapsamnda mahkemelerce verilen “kimlik ve ilgili diğer bilgi ve 

belge değişikliği” tedbir karar kapsamnda Şubat 2013 tarihinden 31 Ocak 2015 tarihine 

kadar; 125 kadn, 104 çocuk, 6 erkek toplam 235 mağdurun kimliği değiştirilmiştir. 

2.2.3.1.5. Eğitim Faaliyetleri 

2008 ylnda başlatlan “Kadna Karş Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve 

Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” kapsamnda ilk etapta 250 personele 

eğiticilerin eğitimi kursu verilmiş ve toplamda 40.000 personelin eğitimi tamamlanmştr.  

2011 ve 2012 yllarnda, çocuk birimlerinde çalşan 3.000 ve Toplum Destekli 

Polislik birimleri ile Muhabere Merkezlerimizde çalşan 3.000 personele farkndalk eğitimi 

verilmiştir.  
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2012 ylnda, “Aile İçi Şiddet İle Mücadelede Polisin Rolü” konusunda yetiştirilen 

eğiticiler, illerde alanda çalşan 16.592 personele eğitim verilmiştir. 

2013 ylnda, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve Kolluk Uygulamalar konulu bilgilendirme 

eğitimi, uygulamadaki eksiklikleri gidermek ve ülke genelinde standardizasyonu 

oluşturmak amacyla yaklaşk 4000 personele verilmiştir. Ayrca bu eğitimin görüntüleri 

Asayiş Dairesi Başkanlğ’nn web sayfasnda yaynlanarak, aile içi şiddet ile ilgili işlem 

yapan tüm personelin istifadesine sunulmuştur. 

2013 ylnda, “Aile İçi Şiddet İle Mücadelede Polisin Rolü” konusunda yetiştirilen 

eğiticiler, illerde bu alanda çalşan 8.570 personele eğitim vermiştir. 

2014 ylnda, “6284 sayl Kanun ve Uygulamas” konulu eğitim program, 

“Mukayyit Eğitimi” kapsamnda tüm polis merkezlerinde ifade almakla görevli personele, 

ayrca “Polis Merkezi Amirleri Eğitimi” kapsamnda da tüm polis merkezi amirlerine 

eğitim verilmiştir.  

Avrupa Konseyi’nin desteğiyle, 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasnda İzmir ilinde 30 

ilden gelen aile içi ve kadna karş şiddet alannda çalşan personelin katlmyla “Aile İçi 

Şiddet” konulu seminer düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği TAIEX Ofisi desteğiyle, 24-28 Kasm 2014 tarihleri arasnda Ankara 

ilinde 41 ilde gelen aile içi ve kadna karş şiddet alannda çalşan personelin katlmyla 

“Kadn Haklar ve Aile İçi Şiddet” konulu seminer düzenlenmiştir. 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafndan 22 

Mart-31 Mays 2014 tarihleri arasnda Ankara Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Eğitimi” ne 2 personelin katlm sağlanmştr. 

2015 yl Şubat ve Mart aylar içerisinde, “6284 sayl Kanun ve Uygulamas” 

konulu eğitim program “Hizmetin Yerinde İfas Uygulama Semineri” kapsamnda tüm 

polis merkezlerinde çalşan ve ifade alan 2.544 personele verilmiştir. 
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2014 ylnda başlayan, Avrupa Birliği’ne Katlm Öncesi Yardm Arac (IPA) 

kapsamnda, KSGM tarafndan yürütülen ve EGM’ce paydaş kurum olarak desteklenen 

“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamnda 500 eğitici personel yetiştirilerek 2015 ve 

2016 yl içerisinde, aile içi ve kadna karş şiddet alannda görev yapan Polis Merkez 

Amirliği, Asayiş Resmi Ekipler, 155 Haber Merkezi, Toplum Destekli Polislik ve Koruma 

Şube Müdürlüğünde çalşan 140.000 personele, “Kadna Karş Şiddet, Aile İçi Şiddet, 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet Mağdurlarna Yaklaşm Tarz, 6284 sayl Ailenin 

Korunmas ve Kadna karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmas” 

konularnda, farkndalk ve duyarllğ artrmak amaçl hizmet içi eğitim verilmesi, 

eğiticiler ve eğitime katlan personel için kitapçklar ile müracaatta bulunan mağdurlar 

bilgilendirici broşürler hazrlanmas ve polis eğitim kurumlarnda öğrenim gören 

öğrencilere uygun formatta eğitim verilmesi planlanmaktadr. 

2.2.3.2. Jandarma Genel Komutanlğ  

2.2.3.2.1.6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun Kapsamnda İcra Edilen Faaliyetler 

Aile içi şiddet ve kadna yönelik şiddet mağdurlaryla suça sürüklenen ve korunma 

ihtiyac olan çocuklar ile ilgili işlemlerin ulusal ve uluslararas boyuttaki gelişmeler ve 

mevzuatta yaplan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi maksadyla; Jandarma Genel 

Komutanlğ Karargâh’nda Asayiş Daire Başkanlğ bünyesinde 16/04/2012 tarihinde 

“Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü” teşkil edilmiştir. Aile İçi Şiddetle 

Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde 1 subay, 2 astsubay, 1 sivil memur olmak üzere 

toplam 4 personel görevlendirilmiştir.  

Jandarma sorumluluk bölgesinde aile içi şiddet, kadna yönelik şiddet ve çocuk 

suçlar ile ilgili işlemler 26 İl Jandarma Komutanlğnda teşkil edilen “Çocuk ve Kadn 

Ksm Amirlikleri” tarafndan yürütülmekte olup “Çocuk ve Kadn Ksm Amirlikleri”nin 

bulunduğu iller  

Şekil 8’de haritada sunulmuştur.  
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Şekil 8: Çocuk ve Kadn Ksm Amirliklerinin Bulunduğu İller 

Çocuk ve Kadn Ksm Amirliği Kurulu olmayan 8 İl Jandarma Komutanlğnda 

(Çanakkale, İzmit, Kahramanmaraş, Ordu, Van, Sakarya, Yozgat, Mardin) Asayiş Şube 

Müdürlüğü Suç Ksm Amirliği kadrosunda bulunan çocuk ve kadn suçlar işlem astsubay 

tarafndan, diğer İl Jandarma Komutanlğ, İlçe Jandarma Komutanlğ ve Karakol 

Komutanlklarnda söz konusu faaliyetler ikiz olarak görevlendirilen personel tarafndan 

yürütülmektedir. Çocuk ve Kadn Ksm Amirliklerinde 3 astsubay, 1 sivil memur olmak 

üzere toplam 4 personel istihdam edilmiştir.  

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kadna yönelik şiddet, aile içi 

şiddet ile suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklar ile ilgili kolluk uygulamalarna ilişkin 

JGY 117-8 Kadna Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlaryla Mücadelede 

Jandarmann Görev Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi hazrlanarak jandarma birliklerine 

dağtlmştr. 

Jandarma Genel Komutanlğ ile ASPB KSGM arasnda “Kadna Yönelik Şiddetle 

Mücadele Kapsamnda Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirlmesine, 
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İşbirliği Yaplmasna ve Eşgüdümün Arttrlmasna Dair Protokol” 12 Nisan 2012 tarihinde 

imzalanarak yürülüğe girmiş olup protokol kapsamnnda; 

1. KSGM ile yaplan koordine ile Jandarma Okullar Komutanlğ’nda eğitim ve 

öğretim gören subay ve astsubay öğrencilerine verilmek üzere 2012-2013 eğitim öğretim 

ylndan itibaren Jandarma Okullar Komutanlğ eğitim müfredatnda bulunan “İnsan 

Haklar” dersine “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele” ünitesi eklenmiştir. 

2. Jandarma Okullar Komutanlğ’nda 01 Haziran 2012 ay içersinde KSGM ile 

koordineli olarak “Aile İçi Şiddetin Hukuksal Boyutu” ve “Aile İçi Şiddetin Sosyolojik 

Boyutu” konusunda 2000 personelin katlm ile konferans düzenlenmiştir. 

3. Kadna Yöenik Şiddetle Mücadele Haftasna yönelik olarak 21 Kasm 2012 

tarihinde Jandarma Okullar Komutanlğ’nda basna açk olarak “Kadna Yönelikj Şiddetle 

Mücadelede Kolluğun Rolü ve Önemi” konusunda 2481 personelin katlm ile konferans 

düzenlenmiştir. 

ASPB tarafndan 6284 Sayl Kanun’un tantm maksadyla 25 Nisan- 15 Haziran 

2012 tarihleri arasnda 16 ilde düzenlenen bilgilendirme toplantlarna 81 İl Jandarma 

Komutanlğ’ndan personelin katlm sağlanmştr. 

Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda farkndalğn arttrlmas, ulusal ve 

uluslararas düzeyde karşlkl işbirliğinin sağlanmas maksad ile 31 Mays 2013 tarihinde 

İstanbul’da ilgili kurumlarn (31 kurum), Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika ktalarnndan 

(20 ülke) Jandarma ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri temsilcilerinin katlm ile 

düzenlenen “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kolluk Uygulamalar” konulu 

uluslararas bir konferans icra edilmiştir. 

23 Temmuz 2013 tarihinde “Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği Programlamas” 

kapsamnda “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi” başlatlmş, bu Projenin 

açlş töreni 19 Kasm 2013 tarihinde Ankarada Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği 

ve  İçişleri Bakanlarnn katlm ile icra edilmiştir. Çocuk ve Kadn Ksm Amirliklerinin 

bulunduğu illerde odak grup toplantlar ve ihtiyaç analiz çaşşmalar yaplmş, 30 ilde 

planlanan “Koordinasyon ve Bilinç Oluşturma Çalştaylar”, bugüne kadar 28 ilde 

gerçekleştirilmiştir.  
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6284 Sayl Kanun kapsamnda 2012-2014 yllar arasnda verilen koruyucu ve 

önleyici tedbir karar durumu Tablo 11’de sunulmuş olup, halen 862 şahs hakknda verilen 

tedbir karar devam etmektedir. 

Tablo 11: Koruyucu ve Önleyici Tedbir Karar Says 

Yl 
Koruyucu ve 

Önleyici Tedbir 
Karar Says 

Devam Eden 
Koruyucu ve 

Önleyici Tedbir 
Karar Says 

Jandarma Tarafndan 
Kadn Konukevine 

Teslim Edilen Kadn 
Says 

2012 6.139 - 197 

2013 6.028 - 190 

2014 6.469 862 255 

Toplam 18.636 862 642 

2012-2014 yllarnda Jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayl Kanunun 4 üncü 

madde, birinci fkra, (ç) bendi kapsamnda 2’si kadn 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 

mağdurun kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri değiştirilmiştir.  

6284 sayl Kanun kapsamnda, yürürlüğe girdiği 20/03/2012 tarihinden itibaren 

toplam 351.145 Jandarma personeline eğitim verilmiştir. Eğitim verilen Jandarma personeli 

says Tablo 12‘de gösterilmiştir.  

Tablo 12: Eğitilen Jandarma Personeli Says 

Yl 

Jandarma Okullar 
Komutanlğ Birliğinde Eğitim Alan 

Toplam Eğitim Alan 
Say (Subay/ 

Astsubay) 

Meslek İçi Eğitim 
2 Hafta Süreyle 

(Astsubay/Uzman 
Jandarma) 

3 Gün Süreyle 
(Subay/Astsubay/

Uzman Jandarma)

1 Gün 
Süreyle 

(Erbaş/Er) 

2012 1.150 44 14.314 69.426 84.934 

2013 1.238 81 13.311 65.144 79.774 

2014 1.850 135 14.805 169.647 186.437 

Toplam 4.238 260 42.430 304.217 351.145 
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 Milli Savunma Bakanlğ ile ASPB arasnda 03/07/2013 tarihinde imzalanan 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmas ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadelede 

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele 

Protokolü” gereğince düzenlenen eğitim program kapsamnda Jandarma Genel 

Komutanlğ emrinde askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik üç 

dönem/yl halinde yurt sevgisi eğitimi içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmas 

ve kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verilmesi planlanmş olup 2014 

ylnda (birinci dönem) 54.099 kadro erbaş ve er, 26.931 acemi erbaş ve er olmak üzere 

toplam 77.749 erbaş ve er eğitilmiştir. 

 2010 Yl Avrupa Mali İşbirliği Programnda yer alan Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddetin Önlenmesi Projesi kapsamnda halen 2.000’i rütbeli personel, 10.000’i erbaş ve er 

olmak üzere toplam 12.000 personele yönelik eğitimler devam etmektedir.  

2.2.3.2.2.İçişleri Bakanlğ Jandarma Genel Komutanlğ Aile İçi Şiddet ve Kadna 

Yönelik Şiddet Olaylarnn Önlenmesi Amacyla İcra Edilen Faaliyetlerin Bütçe 

Boyutu 

Jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayl Kanun kapsamnda, icra edilecek 

faaliyetlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlğna ayr bir bütçe tahsis edilmemiş olup 

kolluk tarafndan yürütülen asayiş hizmetleri içerisinde, Jandarma Genel Komutanlğna 

cari yl merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşlanmaktadr. 

 2010 Yl Avrupa Mali İşbirliği Programnda yer alan ve 23/07/2013 tarihinden 

itibaren 2 yl süreyle uygulanmaya başlanan “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

Projesi”nin toplam bütçesi 2.915.000 Avro olup Jandarma Genel Komutanlğ bütçesinden 

ulusal katk pay olarak 290.000 Avro ödenmektedir. 

2.2.3.2.3. Aile İçi Şiddet Olaylarnn Değerlendirilmesi  

Son beş ylda meydana gelen Aile İçi Şiddet olaylarnn suç tasniflerine göre 

dağlm incelendiğinde, Şekil 9’da gösterildiği gibi, %45’ini kötü muamele, %39’unu 

kasten yaralama, %12’sini tehdit ve %4’ünü kişiye ve hatrasna hakaret suçlar 

oluşturmaktadr.  
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 Milli Savunma Bakanlğ ile ASPB arasnda 03/07/2013 tarihinde imzalanan 
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kolluk tarafndan yürütülen asayiş hizmetleri içerisinde, Jandarma Genel Komutanlğna 
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2.3.3.3. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Kadna yönelik şiddet, bir insan hakk ihlalidir ve dünyann her yerinde olduğu gibi 

ülkemizde de ciddi bir toplumsal sorundur. Kadnlarn sağlğna ve hayatna mal olabilen, 

aileleri parçalayan, toplumsal kaynaklarn israfna yol açan ve birçok toplumsal sorunun 

temelinde yatan aile içi şiddetin sona erdirilmesi için ülkemizde son dönemde ciddi admlar 

atlmştr.  

2006 ylnda yaynlanan “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre 

ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alnacak Tedbirler” ile ilgili Başbakanlk 

Genelgesi’nin ardndan İçişleri Bakanlğ tarafndan “4320 sayl Ailenin Korunmasna 

Dair Kanun’un Uygulanmas” ve “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik 

Tedbirlerin Koordinasyonu” ile ilgili genelgeler yaynlanmş, ayrca Kadn ve Aileden 

Sorumlu Devlet Bakanlğ ile “Kadna Karş Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve 

Uygulanacak Prosedürler” ve “Aile İçi Şiddet Mağdurlarnn Korunmasna Yönelik 

Protokol” imzalanmştr.  

Bu çalşmalara ilave olarak İçişleri Bakanlğ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

tarafndan birçok proje yürütülmüştür. 

A. Kadn Sğnma Evleri Projesi 

5393 sayl Belediye Kanununun belediyeleri bu konuda görevli klmasndan 

hareketle Avrupa Birliği’nin mali, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ile 

Mart 2008 tarihinde “Kadn Sğnma Evleri Projesi” başlatlmştr. Proje kapsamnda 

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde tefrişat 

ve her türlü donatm dâhil olmak üzere sğnma evi inşas ve şiddet gören kadnlara hizmet 

veren tüm kurum ve kuruluşlarda eğitimler düzenlenmesi suretiyle toplumsal duyarllğn 

artrlmas çalşmalar yürütülmüştür. 

Kadn Sğnma Evleri Projesi bir model proje olup, proje boyunca oluşan bilgi ve 

deneyim, yerel kurumlarn ve yerli ve yabanc uzman kuruluşlarn da dâhil olduğu çok 

tarafl katklar neticesinde kadn sğnma evlerinde ve danşma merkezlerinde çalşan 

uzmanlara yol gösterecek rehberlere dönüştürülmüştür.  
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B. Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadn Sğnma Evleri Projesi 

2012-2014 yllarn kapsayan ve 24 ilde uygulanan proje ile şiddete maruz kalan 

kadnlar için destek hizmetleri sunulmas sisteminin kurularak onlara yeterli koruma 

sağlanmas amaçlanmştr. Proje kapsamnda; 

− Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Samsun, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Krşehir, 

Nevşehir, Düzce, Sakarya, Mersin, Isparta, Manisa, Denizli, Trabzon, Erzurum, Konya, 

Afyon, Şanlurfa, Adana, Kocaeli ve Çanakkale illerinde, şiddet mağduru kadnlar için 

destek hizmetleri sisteminin kurularak onlara şiddete karş yeterli koruma sağlanmas, 

− Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarnn işbirliğini teşvik 

ederek 24 ilde kadna karş şiddetle mücadele mekanizmalarnn geliştirilmesi, 

− Yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş sivil toplum kuruluşlarnn kadna karş 

şiddetle mücadele konusundaki kapasitelerinin hibeler vastasyla geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Kasm 2010 tarihinde tamamlanan ve Kadn Sğnma Evleri Projesi’nin devam 

niteliğinde olan bu Proje ile “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal 

STK’larn Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Program” ile kadna karş şiddetin 

önlenmesi, kadnlarn güçlendirilmesi ve haklarnn korunmas, kadn-erkek eşitliğinin 

geliştirilmesi gibi kadna yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarnca hazrlanacak küçük 

ölçekli projeler hibe verilerek desteklenmiştir. 

C. Kadn Dostu Kentler-2 Projesi 

2011-2014 yllarn kapsayan Proje ile yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

uygulanmasnn hzlandrlmas, kadn haklarnn güçlendirilmesine katkda bulunmak için 

yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalşan kamu kurumlar ve sivil 

toplum kuruluşlarnn kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmştr. 

Projenin 1. aşamasn kapsayan 2006-2010 yllarnda; İzmir, Kars, Nevşehir, 

Şanlurfa, Trabzon ve Van illerinde uygulanmş ve bu illerde “Yerel Eşitlik 

Mekanizmalar” kurularak bu mekanizmalarn işler hale getirilmesi sağlanmştr. İstihdam, 

eğitim, sağlk, cinsiyet temelli şiddet, yerel karar alma mekanizmalarna katlm ve kent 
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hizmetleri temel başlklar altnda hazrlanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel 

kurumlarn plan ve işleyişlerine dâhil edebilmeyi amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planlar 

(YEEP) bulunmuştur. Ayrca hibe program kapsamnda 36 projeye destek verilmiştir. 

Projenin 2. aşamasn kapsayan 2011-2014 yllarnda; İzmir, Kars, Nevşehir, 

Şanlurfa, Trabzon, Adyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun 

illerinde uygulanmş ve bu illerde Valilik ve Belediyelerde Eşitlik Birimleri oluşturulmuş, 

Belediye Meclislerinde Komisyonlar kurulmuş ve İl Kadn Haklar Koordinasyon 

kurulunun güdümünde Yerel Eşitlik Eylem Planlar hazrlanmştr. Bu planlar Belediye 

Stratejik Planlarna ve kurum stratejik planlarna büyük ölçüde dâhil edilmiştir. Ayrca hibe 

program kapsamnda 38 STK‘nn çalşmalar desteklenmiştir. 

Projenin 3. aşamasnda ayn zamanda bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmesi 

amacyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu ile de ortak 

çalşmalar yaplmştr.  

Yürütülen proje sonucunda; 

− 12 ilde Valilik, Belediye, İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve STK'larn katlm ile 

düzenli çalşan İl Kadn Haklar Kurullar kurulmuş, 

− 12 ilde İl Kadn Haklar Kurullar tarafndan Yerel Eşitlik Eylem Planlar 

hazrlanmş, yerel kurumlarca bütçe tahsis edilmiş, Eylem Planlar uygulamaya geçirilmiş, 

− 12 ilde Valilik ve Belediyelerde Eşitlik Birimleri oluşturulmuş, 

− 12 ilde Belediye meclisleri ve il genel meclislerinde Eşitlik Komisyonlar kurulmuş, 

− Programn 2. aşamasnda 38 yerel proje hibeler ile finanse edilerek Yerel Eşitlik 

Eylem Planlar’ nn uygulanmas desteklenmiş, 2.600'den fazla kamu personeli ve STK 

üyesi kadn dostu yerel yönetimler, cinsiyete duyarl hizmet sunumu, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, stratejik planlama, proje yönetim döngüsü, izleme ve değerlendirme ve benzeri 

konularda eğitim programlar tamamlanmş, 

− Bu faaliyetlerin pilot iller dşnda uygulanmas amacyla İçişleri Bakanlğnca 

toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadnlarn güçlendirilmesini sağlamaya yönelik “Kadnlarn 

ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklarnn Korunmas ve Geliştirilmesi Ortak Program” 

uygulanmasna ilişkin “Kadnlarn ve Kz Çocuklarnn İnsan Haklar” konulu 19/10/2010 

tarih ve 201 sayl Genelge yaynlanmştr.  
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D.  Birleşmiş Milletler Kadnlarn Haklarnn Geliştirilmesi ve Korunmas Ortak 

Program  

2012-2015 yllarn kapsayan ve Sabanc Vakf’nn desteklediği projenin amac; 

yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmas ve kadn haklarnn 

güçlendirilmesine katkda bulunmak için yerel yönetimlerin kapasitelerinin 

geliştirilmesidir. 

Program dâhilinde 2014 yl sonuna kadar 8 İl’de Toplumsal Cinsiyete Duyarl 

Bütçeleme (TCDB) eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalşmasna, belediye 

personelinin yan sra, sivil toplum kuruluşlar, kent konseyi ve kadn meclisi temsilcileri 

ile üniversitelerin kadn araştrma ve uygulama merkezinden akademisyenler katlmştr. 

Bugüne kadar eğitim çalşmalarna 267 kişi katlmştr. Bu eğitimlerde katlmclarla 

birlikte belediyelere yönelik TCDB yol haritalar hazrlanmştr. Ayrca, TCDB 

çalşmalarnn devamnn sağlanmas için, belediyelerde birim ya da komiteler kurulmuştur. 

Belediyelerin hizmetlerinin kadnlarn ve erkeklerin farkl ihtiyaçlarna cevap verecek 

nitelikte geliştirilmesi adna TCDB analiz çalşmalar yaplmştr.  

Hibe projeleri sonucunda 10 ilde STK’larn kapasitelerinin artrlmasna gidilmiş, 

1.000’den fazla katlmcnn toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkndalğ artrlmş, 

900 erkek üzerinde kadna karş şiddet eğitimi verilmiş, Eskişehir ve Edirne’de TCDB 

çalşmalar yürütülmüş, belediye stratejik planna girilmesi sağlanmş ve 6 projede kadn 

istihdamna yönelik çalşmalar gerçekleştirilmiştir. 

Yürütülen proje sonucunda, belediyelerin sunduğu hizmet ve yatrmlardan 

kadnlarn ve erkeklerin farkl ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alnarak gerçekleştirilmesi ve 

bunun katlmc bir yöntemle yaplarak demokrasinin gelişmesine katk sağlanmas 

amaçlanmştr. Bu bağlamda, Gaziantep, Eskişehir, Çanakkale, Edirne ve Kocaeli 

Belediyelerinin yeni dönem stratejik planlarnda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi 

ve kadn ve erkelerin farkl ihtiyaçlarnn karşlanmas için birçok amaç/hedef/gösterge yer 

almaktadr.  
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hizmetleri temel başlklar altnda hazrlanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel 
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tarih ve 201 sayl Genelge yaynlanmştr.  
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D.  Birleşmiş Milletler Kadnlarn Haklarnn Geliştirilmesi ve Korunmas Ortak 

Program  
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ve kadn ve erkelerin farkl ihtiyaçlarnn karşlanmas için birçok amaç/hedef/gösterge yer 

almaktadr.  
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2.2.4. Adalet Bakanlğ  

2.2.4.1. Kanunlar Genel Müdürlüğü Çalşmalar 

2.2.4.1.1. Suç Mağdurlarna Yardm Hakknda Kanun Tasars 

Ülkemizde işlenen ve bedensel, ruhsal ya da cinsel bütünlüğüne saldr teşkil eden 

suçlardan dolay doğrudan doğruya mağdur olanlara veya bu kişilerin ölümü hâlinde 

bakmakla yükümlü olduklar kişilere, Anayasa'nn 2 nci maddesinde yer alan “sosyal devlet 

ilkesi”ne uygun olarak, Devlet tarafndan yardm sağlanmasna ilişkin esas ve usullerin 

getirilmesi amaçlanmaktadr. 

Yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda, mağdurlara suç sonras verilecek 

hizmetlerin, tannmas gereken haklarn, yaplacak maddi ve manevi yardmlarn ve 

sunulacak rehberlik hizmetlerinin belirlenmesi ile aile ve çocuk mahkemelerinde görev 

yapan uzmanlarn görev alanlarnn belirlenmesi için hazrlanacak Kanun Tasars taslağ 

üzerinde çalşmak üzere 2992 sayl Adalet Bakanlğ'nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakknda Kanun'un 34 üncü 

maddesi uyarnca 18/02/2014 tarihinde Bilim Komisyonu kurulmuş olup Komisyon 

çalşmalar devam etmektedir. 

2.2.4.1.2. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yarglama Usullerine Dair 

Kanunda Değişiklik Yaplmasna İlişkin Kanun Tasars  

18/11/2013 tarihinde Başbakanlğa sevk edilen Tasaryla, aile bütünlüğünün 

sağlanmas, özellikle ana ve çocuklarn korunmas, ayrlk veya boşanma gerçekleşecek 

olsa bile bunun da sağlkl koşullarda olmasnn sağlanmas amacyla boşanma ve ayrlk 

talepli davalarda, aile mahkemesi hakiminin eşleri, talep üzerine veya re’sen Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine yönlendirebilmesi 

amaçlanmaktadr.  
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2.2.4.1.3. 18/06/2014 tarihli ve 6545 sayl Türk Ceza Kanunu ve Baz Kanunlarda 

Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun  

Adalet Bakanlğ tarafndan hazrlanan ve 12/05/2014 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlğ'na sevk edilen 1/918 Esas sayl Türk Ceza Kanunu ile Baz 

Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars, 18/06/2014 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafndan kabul edilerek kanunlaşmş, 6545 sayl 

Türk Ceza Kanunu ve Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 28/06/2014 

tarih ve 29044 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunla, Türk Ceza Kanunu'nun “Cinsel Dokunulmazlğa Karş Suçlar” 

bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci maddelerinde düzenlenen cinsel saldr, 

çocuklarn cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarnn cezalar 

önemli ölçüde artrlmş, işleniş biçimleri nazara alnarak nitelikli hal saylacak yeni eylem 

tipleri eklenmiştir. 

Cinsel saldr ve çocuklarn cinsel istismar sonucunda beden ve ruh sağlğnn 

bozulmas halinde, verilecek cezann artrlacağna ilişkin hüküm kaldrlmş ve suçlarn 

temel şeklinin cezas artrlmştr. Böylece mağdurlarn, özellikle çocuklarn Adlî Tp 

Kurumu'ndan rapor alma zorunluluğu kaldrlarak defalarca örselenmeleri engellenmiştir. 

Ayrca, Türk Ceza Kanunu'nun 102 nci maddesinin ikinci fkrasnda tanmlanan 

cinsel saldr suçundan, 103 üncü maddesinde tanmlanan çocuklarn cinsel istismar 

suçundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fkrasnda tanmlanan reşit olmayanla 

cinsel ilişki suçundan mahkûm olanlarn koşullu salverilme süreleri 2/3 oranndan 3/4 

oranna çkarlmştr. Çocuklara karş işlenen suçlardan dolay ağrlaştrlmş müebbet hapis 

cezas alanlarn 30 yl yerine 39 yl, müebbet hapis cezas alanlarn ise 24 yl yerine 33 yl 

ceza infaz kurumlarnda kalmalar sağlanmştr.  

Ayrca, bu suçlarn failleri tbbi tedavi, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmamak 

veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmay gerektiren bir ortamda çalşmamak ve 

çocuklarla ilgili bir faaliyet icra etmemek gibi tedbirlerinden bir veya birkaçna tabi 

tutulabilecektir. Bu itibarla kreş veya kantin gibi yerlerde çalşamayacaklar ve okul servisi 

işletemeyeceklerdir. 
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2.2.4. Adalet Bakanlğ  
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Yine ayn Kanunla, Türk Ceza Kanunu'nun "Uyuşturucu veya uyarc madde  imal 

ve ticareti" suçunu düzenleyen 188 inci maddesinin üçüncü fkrasnda yaplan değişiklikle; 

uyuşturucu veya uyarc madde verilen veya satlan kişinin çocuk olmas halinde, veren 

veya satan kişiye verilecek hapis cezasnn on beş yldan az olamayacağ düzenlenmek 

suretiyle ceza artrlmştr. 

2.2.4.1.4. Çocuk Teslimi, Çocukla Kişisel İlişki Tesisi, Nafaka ve Velayete İlişkin 

Yürütülen Çalşma  

Çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka ve velayete ilişkin olarak 

uygulamada yaşanan sorunlarn tespiti ile çözüm önerilerinin getirilmesi amacyla, Adalet 

Bakanlğ tarafndan 03/01/2013 tarihli Bakan "Olur"uyla bir Çalşma Grubu kurulmuş 

olup, söz konusu Çalşma Grubu çalşmalarna devam etmektedir. 

2.2.4.1.5. 11/04/2013 tarihli ve 6459 sayl İnsan Haklar ve İfade Özgürlüğü 

Bağlamnda Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 

Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 

“Adli yardmla ertelenen yarglama giderlerinin tahsili” kenar başlkl 339 uncu maddesinin 

ikinci fkrasnda yaplan değişiklikle, adli yardmdan yararlanann mağduriyetine neden 

olacağnn mahkemece açkça anlaşlmas hâlinde, adli yardm kararndan dolay devletçe 

ödenen veya muaf tutulan yarglama giderlerinin tahsilinin mahkemece tamamen veya 

ksmen ödemeden muaf tutulmasna karar verilebileceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 

Anlan düzenlemeyle adli yardmdan yararlanann, mahkemece uygun görülmesi 

hâlinde, devletçe ödenen veya muaf tutulan yarglama giderlerini ksmen ödemesine veya 

tamamen muaf tutulmasna olanak tannmaktadr. 

2.2.4.2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çalşmalar  

2.2.4.2.1. Psiko-Sosyal Yardm Servisi Faaliyetleri 

Ceza infaz kurumlarnda hükümlü ve tutuklularn psikolojik ve sosyal problemlerine 

çözüm sağlamak amacyla; kurumlarda psiko-sosyal yardm servisleri hizmet vermekte, bu 

servislerde psikolog veya sosyal çalşmaclar görevlendirilmektedir. 
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Psiko-sosyal yardm servisinde çalşan uzmanlar; bireysel ya da grup çalşmalar 

yoluyla hükümlü ve tutuklularn daha sağlkl ve uyumlu bireyler olmalar yönünde onlar 

destekleyecek çalşmalar yürütmekte, bu yöntemlerle içinde bulunduklar koşullara yönelik 

farkndalklarn arttrmaya çalşmaktadrlar. Ayrca, kurum içinde ve kurum dşndaki ilgili 

kişi, kurum ve kuruluşlara yönlendirmeler yaplmakta, bu esnada ailesi ya da başka sosyal 

destek sistemleri harekete geçirilerek hükümlü ve tutuklulara gerekli müdahalelerde 

bulunulmaktadr.  

Ceza infaz kurumlarnda 2007 ylndan itibaren yaplandrlmş ve sistemli grup 

çalşmalar olan psiko-sosyal yardm servisi programlar uygulanmaktadr. Programlarn 

uygulanmas ceza infaz kurumu tiplerine göre anlaml bir farkllk göstermemekte, psiko-

sosyal yardm servisi bulunan tüm kurumlarda uygulamalar devam etmektedir. Ayrca bu 

faaliyet, etkin slah programlarnn uygulanmas ile tahliye sonrasnda tekrar suç 

işlenmesinin önlenmesini önemseyen 5275 Sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz 

Hakknda Kanun'un 73 üncü maddesi ile de örtüşmektedir.  

Ceza infaz kurumlarnda eğitimleri verilen ve uygulanan başlca programlar şöyle 

sralanabilir: 

1. Öfke Kontrolü Program: Bu program, 10 oturumdan oluşmaktadr. Programn 

amaçlar, katlmclar öfkelenmelerine yol açan süreçler ve kendi davranşlarn izleme 

ihtiyac konusunda bilinçlendirmek, katlmclar öfkeyi kontrol etme ihtiyac konusunda 

eğitmek ve bu eğitimin yararlarn göstermek, öfke kontrol tekniklerini geliştirmektir. 

2. İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Konusunda Personelde Farkndalk 

Yaratma Program: Ceza infaz kurumlarnda intiharlarn önlenmesi ve intihar vakalarna 

yaklaşm konularnda personelin bilgilendirilmesi, farkndalğn artrlmas ve bu konularda 

müdahalede bulunacak kişilere yönelik ekip çalşmasn geliştirmeye yönelik hazrlanmş 

bir yaklaşm modelidir. Kurum personeline yönelik hazrlanmş ve on bir bölümden oluşan 

bir programdr.  

3. Salverilme Öncesi Mahkûm Gelişimi Program: Bu program, on oturumdan 

oluşmaktadr. Tüm oturumlar hükümlülerin yeni beceriler edinmeye başlamasna ve 

mevcut becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadr. Program, başarl bir salverilme 

için hükümlülerin hangi becerilere ihtiyac olduğuyla ilgili araştrmalara dayanmaktadr.  
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Yürütülen Çalşma  

Çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka ve velayete ilişkin olarak 

uygulamada yaşanan sorunlarn tespiti ile çözüm önerilerinin getirilmesi amacyla, Adalet 

Bakanlğ tarafndan 03/01/2013 tarihli Bakan "Olur"uyla bir Çalşma Grubu kurulmuş 

olup, söz konusu Çalşma Grubu çalşmalarna devam etmektedir. 

2.2.4.1.5. 11/04/2013 tarihli ve 6459 sayl İnsan Haklar ve İfade Özgürlüğü 

Bağlamnda Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 

Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 

“Adli yardmla ertelenen yarglama giderlerinin tahsili” kenar başlkl 339 uncu maddesinin 

ikinci fkrasnda yaplan değişiklikle, adli yardmdan yararlanann mağduriyetine neden 

olacağnn mahkemece açkça anlaşlmas hâlinde, adli yardm kararndan dolay devletçe 

ödenen veya muaf tutulan yarglama giderlerinin tahsilinin mahkemece tamamen veya 

ksmen ödemeden muaf tutulmasna karar verilebileceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 

Anlan düzenlemeyle adli yardmdan yararlanann, mahkemece uygun görülmesi 

hâlinde, devletçe ödenen veya muaf tutulan yarglama giderlerini ksmen ödemesine veya 

tamamen muaf tutulmasna olanak tannmaktadr. 

2.2.4.2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çalşmalar  

2.2.4.2.1. Psiko-Sosyal Yardm Servisi Faaliyetleri 

Ceza infaz kurumlarnda hükümlü ve tutuklularn psikolojik ve sosyal problemlerine 

çözüm sağlamak amacyla; kurumlarda psiko-sosyal yardm servisleri hizmet vermekte, bu 

servislerde psikolog veya sosyal çalşmaclar görevlendirilmektedir. 
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Psiko-sosyal yardm servisinde çalşan uzmanlar; bireysel ya da grup çalşmalar 

yoluyla hükümlü ve tutuklularn daha sağlkl ve uyumlu bireyler olmalar yönünde onlar 

destekleyecek çalşmalar yürütmekte, bu yöntemlerle içinde bulunduklar koşullara yönelik 

farkndalklarn arttrmaya çalşmaktadrlar. Ayrca, kurum içinde ve kurum dşndaki ilgili 

kişi, kurum ve kuruluşlara yönlendirmeler yaplmakta, bu esnada ailesi ya da başka sosyal 

destek sistemleri harekete geçirilerek hükümlü ve tutuklulara gerekli müdahalelerde 

bulunulmaktadr.  

Ceza infaz kurumlarnda 2007 ylndan itibaren yaplandrlmş ve sistemli grup 

çalşmalar olan psiko-sosyal yardm servisi programlar uygulanmaktadr. Programlarn 

uygulanmas ceza infaz kurumu tiplerine göre anlaml bir farkllk göstermemekte, psiko-

sosyal yardm servisi bulunan tüm kurumlarda uygulamalar devam etmektedir. Ayrca bu 

faaliyet, etkin slah programlarnn uygulanmas ile tahliye sonrasnda tekrar suç 

işlenmesinin önlenmesini önemseyen 5275 Sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz 

Hakknda Kanun'un 73 üncü maddesi ile de örtüşmektedir.  

Ceza infaz kurumlarnda eğitimleri verilen ve uygulanan başlca programlar şöyle 

sralanabilir: 

1. Öfke Kontrolü Program: Bu program, 10 oturumdan oluşmaktadr. Programn 

amaçlar, katlmclar öfkelenmelerine yol açan süreçler ve kendi davranşlarn izleme 

ihtiyac konusunda bilinçlendirmek, katlmclar öfkeyi kontrol etme ihtiyac konusunda 

eğitmek ve bu eğitimin yararlarn göstermek, öfke kontrol tekniklerini geliştirmektir. 

2. İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Konusunda Personelde Farkndalk 

Yaratma Program: Ceza infaz kurumlarnda intiharlarn önlenmesi ve intihar vakalarna 

yaklaşm konularnda personelin bilgilendirilmesi, farkndalğn artrlmas ve bu konularda 

müdahalede bulunacak kişilere yönelik ekip çalşmasn geliştirmeye yönelik hazrlanmş 

bir yaklaşm modelidir. Kurum personeline yönelik hazrlanmş ve on bir bölümden oluşan 

bir programdr.  

3. Salverilme Öncesi Mahkûm Gelişimi Program: Bu program, on oturumdan 

oluşmaktadr. Tüm oturumlar hükümlülerin yeni beceriler edinmeye başlamasna ve 

mevcut becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadr. Program, başarl bir salverilme 

için hükümlülerin hangi becerilere ihtiyac olduğuyla ilgili araştrmalara dayanmaktadr.  
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4. Alkol ve Madde Bağmllğ Program: Bu program, on alt oturumdan 

oluşmaktadr. Programn amac madde kullanan kişileri tedavi etmek değil, tedaviye 

yönlendirilmeleri konusunda farkndalk oluşturmaktr. Madde kullanm ve bununla ilgili 

suçlara karşan hükümlüler ile çalşmalar yaplmas planlanmakta ve madde kullanm 

zararlar ve zararn en aza indirilmesi becerileri üzerinde çalşlmasna odaklanmaktadr.  

5. Önce Düşün Program: Hükümlülere yönelik olarak hazrlanmş bu program, olan 

yirmi üç oturumdan oluşmaktadr. Programda, problemler hakknda düşünme ve gerçek 

yaşam koşullarnda sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, bu becerilerin suç oluşturan 

davranş sorununa uygulanmas ve gelecekteki suç oluşturan davranş riskinin azaltlmasna 

yardmc olmak amaçlanmaktadr. 

6. Özel Gözetim ve Denetim Program: Yirmi üç oturumdan oluşan bu programn 

amac, katlmclarn öfke ve diğer olumsuz duygularnn farkna varmalarn, bu olumsuz 

duygular sonucu ortaya çkabilecek saldrgan davranşlardan kaçnmalarn ve bunlar 

kontrol altna almak için gerekli becerileri kazanmalarn sağlamaktr. Programn hedef 

kitlesi özellikle öfke kaynakl suç işlemiş, genellikle dürtüsel davranşlar içinde olan, 

şiddete eğilimli mahkûmlardr. 

7. 0-18 Yaş Aile Eğitim Program: Milli Eğitim Bakanlğ ile işbirliği içerisinde 

yürütülen bir aile eğitim program olan 0-18 yaş aile eğitim program da kurumlarmzda 

uygulanmaktadr. Program; 0-18 yaş grubu çocuğu olan ailelere yönelik olarak hazrlanmş 

ve çocukluk gelişimi desteklenen çocuklarn sayca artmasn hedefleyen, bu amaçla 

destekleyici ve koruyucu bir ortamn geliştirilmesini sağlamaya çalşan bir programdr. 

8. Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) Program: Bu sistem, her hükümlü 

için ayr bir durum saptamas yaplp, cezaevinde yürütülecek iyileştirme sürecinin 

planlandğ ve uygulandğ, hükümlüye özel programn yürütülmesi için gerekli iyileştirici 

ortamn oluşturulduğu, sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir 

modelidir.  

BİSİS, iyileştirmenin evrensel temel koşullar olan güvenlik ve disiplin, insan 

onuruna sayg ve dolu faaliyet program temel alnan bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programndan oluşur. Hükümlünün kuruma kabulü, gözlem ve snflandrmas, kurum 

yaşam, iyileştirme faaliyetleri, ailenin sürece katlm, yönetimsel uygulamalar, salverilme 
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süreci bireyselleştirilmiş iyileştirme programna uygun yaplr. Bireyselleştirilmiş 

iyileştirme program bir anlamda vaka yönetimidir. 

BİSİS kapsamnda; ceza infaz kurumuna giren her hükümlünün risk düzeyi 

değerlendirilmektedir. Araştrma ve değerlendirme, bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programna yol gösteren ve denetleyen bir araç işlevi görür. Bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programn gerçekleştirmek için Araştrma Değerlendirme Formu (ARDEF) kullanlr. 

ARDEF yar yaplandrlmş bir risk-ihtiyaç-uygunluk değerlendirme aracdr. ARDEF 

formunda yer alan; temel bilgiler, genel sağlk taramas ve intihar taramas, kurumu için 

gerekli bilgiler birinci bölümü oluşturur. Suç öyküsü, yaşadğ yer, ailevi özellikler ve aile 

ilişkileri, alkol madde kullanm, eğitim ve çalşma, yaşam tarz, ekonomik koşullar, ruhsal 

durum, düşünce ve davranşlar, tutum ve genel değerlendirme ise ikinci bölümü 

oluşturmaktadr. 

Araştrma ve değerlendirmeden elde edilen sonuçlarn şğnda hükümlüyle birlikte 

bir plan yaplr. Bu plan doğrultusunda iyileştirici etkinlikler, izleme gerçekleştirilir, belirli 

dönemler içinde gözden geçirme yaplr. Hükümlünün erken salverilme gibi yararna 

olacak planlamalar da bu kapsamda yer alr. 

BİSİS öncelikli olarak çocuk hükümlü ve tutuklulara “Çocuklar İçin Adalet” projesi 

kapsamnda geliştirilerek uygulanmş ve Ulusal Yarg Ağ Projesi (UYAP) yazlmlar 

tamamlanmştr. Çocuk kurumlar ve çocuklarn bulunduğu kurumlarda uygulanmaktadr. 

Yetişkin hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak ise çalşmalar devam etmekte olup UYAP 

entegre çalşmalarnn tamamlanmasnn ardndan sistem tüm ceza infaz kurumlarnda 

uygulamaya geçilecektir.   

9. Yaplandrlmş Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Program: Ceza infaz 

kurumlarndaki ruh sağlğ problemleri olan hükümlü/tutuklularn personel tarafndan erken 

dönemde tannmas ve psiko-sosyal yardm ve sağlk servisi personelinin eğitimi amacyla 

"Ceza İnfaz Kurumlarnda Ruh Sağlğ ve Bağmllk Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" 

geliştirilmiş, bu proje kapsamnda "Tarama Değerlendirme ve Müdahale Programlar" 

oluşturulmuştur. 

10. Çocuklar İçin Uygulanan Psiko-Sosyal Müdahale Programlar: Psiko-sosyal yardm 

servisi uzmanlar tarafndan kurumda bulunan çocuklar ve aileleri ile infaz ve koruma 
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4. Alkol ve Madde Bağmllğ Program: Bu program, on alt oturumdan 

oluşmaktadr. Programn amac madde kullanan kişileri tedavi etmek değil, tedaviye 

yönlendirilmeleri konusunda farkndalk oluşturmaktr. Madde kullanm ve bununla ilgili 

suçlara karşan hükümlüler ile çalşmalar yaplmas planlanmakta ve madde kullanm 

zararlar ve zararn en aza indirilmesi becerileri üzerinde çalşlmasna odaklanmaktadr.  

5. Önce Düşün Program: Hükümlülere yönelik olarak hazrlanmş bu program, olan 

yirmi üç oturumdan oluşmaktadr. Programda, problemler hakknda düşünme ve gerçek 

yaşam koşullarnda sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, bu becerilerin suç oluşturan 

davranş sorununa uygulanmas ve gelecekteki suç oluşturan davranş riskinin azaltlmasna 

yardmc olmak amaçlanmaktadr. 

6. Özel Gözetim ve Denetim Program: Yirmi üç oturumdan oluşan bu programn 

amac, katlmclarn öfke ve diğer olumsuz duygularnn farkna varmalarn, bu olumsuz 

duygular sonucu ortaya çkabilecek saldrgan davranşlardan kaçnmalarn ve bunlar 

kontrol altna almak için gerekli becerileri kazanmalarn sağlamaktr. Programn hedef 

kitlesi özellikle öfke kaynakl suç işlemiş, genellikle dürtüsel davranşlar içinde olan, 

şiddete eğilimli mahkûmlardr. 

7. 0-18 Yaş Aile Eğitim Program: Milli Eğitim Bakanlğ ile işbirliği içerisinde 

yürütülen bir aile eğitim program olan 0-18 yaş aile eğitim program da kurumlarmzda 

uygulanmaktadr. Program; 0-18 yaş grubu çocuğu olan ailelere yönelik olarak hazrlanmş 

ve çocukluk gelişimi desteklenen çocuklarn sayca artmasn hedefleyen, bu amaçla 

destekleyici ve koruyucu bir ortamn geliştirilmesini sağlamaya çalşan bir programdr. 

8. Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) Program: Bu sistem, her hükümlü 

için ayr bir durum saptamas yaplp, cezaevinde yürütülecek iyileştirme sürecinin 

planlandğ ve uygulandğ, hükümlüye özel programn yürütülmesi için gerekli iyileştirici 

ortamn oluşturulduğu, sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir 

modelidir.  

BİSİS, iyileştirmenin evrensel temel koşullar olan güvenlik ve disiplin, insan 

onuruna sayg ve dolu faaliyet program temel alnan bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programndan oluşur. Hükümlünün kuruma kabulü, gözlem ve snflandrmas, kurum 

yaşam, iyileştirme faaliyetleri, ailenin sürece katlm, yönetimsel uygulamalar, salverilme 
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süreci bireyselleştirilmiş iyileştirme programna uygun yaplr. Bireyselleştirilmiş 

iyileştirme program bir anlamda vaka yönetimidir. 

BİSİS kapsamnda; ceza infaz kurumuna giren her hükümlünün risk düzeyi 

değerlendirilmektedir. Araştrma ve değerlendirme, bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programna yol gösteren ve denetleyen bir araç işlevi görür. Bireyselleştirilmiş iyileştirme 

programn gerçekleştirmek için Araştrma Değerlendirme Formu (ARDEF) kullanlr. 

ARDEF yar yaplandrlmş bir risk-ihtiyaç-uygunluk değerlendirme aracdr. ARDEF 

formunda yer alan; temel bilgiler, genel sağlk taramas ve intihar taramas, kurumu için 

gerekli bilgiler birinci bölümü oluşturur. Suç öyküsü, yaşadğ yer, ailevi özellikler ve aile 

ilişkileri, alkol madde kullanm, eğitim ve çalşma, yaşam tarz, ekonomik koşullar, ruhsal 

durum, düşünce ve davranşlar, tutum ve genel değerlendirme ise ikinci bölümü 

oluşturmaktadr. 

Araştrma ve değerlendirmeden elde edilen sonuçlarn şğnda hükümlüyle birlikte 

bir plan yaplr. Bu plan doğrultusunda iyileştirici etkinlikler, izleme gerçekleştirilir, belirli 

dönemler içinde gözden geçirme yaplr. Hükümlünün erken salverilme gibi yararna 

olacak planlamalar da bu kapsamda yer alr. 

BİSİS öncelikli olarak çocuk hükümlü ve tutuklulara “Çocuklar İçin Adalet” projesi 

kapsamnda geliştirilerek uygulanmş ve Ulusal Yarg Ağ Projesi (UYAP) yazlmlar 

tamamlanmştr. Çocuk kurumlar ve çocuklarn bulunduğu kurumlarda uygulanmaktadr. 

Yetişkin hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak ise çalşmalar devam etmekte olup UYAP 

entegre çalşmalarnn tamamlanmasnn ardndan sistem tüm ceza infaz kurumlarnda 

uygulamaya geçilecektir.   

9. Yaplandrlmş Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Program: Ceza infaz 

kurumlarndaki ruh sağlğ problemleri olan hükümlü/tutuklularn personel tarafndan erken 

dönemde tannmas ve psiko-sosyal yardm ve sağlk servisi personelinin eğitimi amacyla 

"Ceza İnfaz Kurumlarnda Ruh Sağlğ ve Bağmllk Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" 

geliştirilmiş, bu proje kapsamnda "Tarama Değerlendirme ve Müdahale Programlar" 

oluşturulmuştur. 

10. Çocuklar İçin Uygulanan Psiko-Sosyal Müdahale Programlar: Psiko-sosyal yardm 

servisi uzmanlar tarafndan kurumda bulunan çocuklar ve aileleri ile infaz ve koruma 
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memurlarna uygulanmak üzere yedi ayr psiko-sosyal destek ve müdahale program 

mevcuttur. Bunlar genel bilgiler ve yaklaşm ilkeleri, ksa grup çalşmas, aile eğitimi 

klavuzu, iyiye doğru öfke kontrol program, cinsel istismara yaklaşm program, güvenli 

davranş program (buradaym), infaz ve koruma memurlarna yönelik bilgilendirme 

programdr.  

Kurumlarda bulunan çocuklarn psiko-sosyal gelişimlerine yardmc olmak, 

davranş değişikliği yaratmak, kişilik gelişimlerini desteklemek, sorun yaşanan alanlar 

güçlendirmek ve çocuklar topluma dönüşe hazrlamak amacyla geliştirilen bu programlar, 

Adalet Bakanlğ'na bağl kurumlarda sürekli kullanlan programlar olacak şekilde 

yaplandrlmaktadr. 

2.2.4.2.2. Eğitim Faaliyetleri 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafndan sürdürülen yeniden yaplandrma 

çalşmalar kapsamnda, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlar ile kapal ve açk ceza 

infaz kurumlarnda eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve psiko-sosyal faaliyetlerin 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacyla pek çok çalşma yürütülmektedir. 

Ceza infaz kurumlarnn hükümlü ve tutuklular üzerindeki olumsuz etkilerinin 

giderilebilmesi, bu kişilerin salverilme sonras normal hayata hazrlanmalar için tiyatro, 

müzik, resim, folklor, el becerileri, spor karşlaşmalar, satranç ve lisan kurslar, konferans, 

konser gibi çeşitli sosyal-kültürel çalşmalar düzenlenmektedir. Hükümlü ve tutuklular bu 

çalşmalarda dinleyici veya izleyici olarak yer alabilecekleri gibi aktif olarak da 

katlabilmektedirler. 

Her ceza infaz kurumunda bütün hükümlü ve tutuklular gazete, televizyon, radyo, 

kitap gibi kitle iletişim araçlarndan yararlanabilmektedirler. Kurumlarda fiziki olanaklara 

göre voleybol, basketbol, futbol gibi takm oyunlar veya masa tenisi, halter, badminton 

gibi sportif faaliyetler yaplmaktadr.  

Ayda en az bir kez olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen kişiler 

tarafndan hükümlü-tutuklular için yararl olabilecek konularda konferans ve seminerler 

düzenlenmektedir. 
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Ayrca; tüm hükümlü ve tutuklularn okuma-yazma, ilköğretim, açk lise ve 

üniversite eğitimi yapmalarna, kütüphane ve dershane çalşmalarna katlmalarna, açk 

futbol sahas ile kapal spor salonlarnda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, 

badminton gibi sportif faaliyetlerde bulunmalarna, iş yurdu atölyelerinde meslek 

kazandrma faaliyetlerine katlmalarna imkân tannmştr.  

2.2.4.2.3. Sivil Toplum Kuruluşlar, Üniversiteler ve Kamu Kurum Kuruluşlaryla 

Yürütülen Faaliyetler  

Sivil toplum dernekleri ile ortak çalşmalar yürütülmekte ve ulusal ya da AB 

destekli projeler oluşturulmaktadr. Yürütülen projeler kapsamnda çeşitli eğitimler 

verilmekte, programlar hazrlanmaktadr. Kurumlardan elde edilen deneyimler şğnda, 

yürütülen projelerin tüm kurumlara sürekli bir biçimde yaygnlaştrlmas çalşmalarna 

devam edilmektedir. Özellikle annesinin yannda kalan çocuklara yönelik olarak sivil 

toplum kuruluşlar, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak çalşmalar 

yürütülmektedir.  

Bu kapsamda; 

Tuvana Okumaya İstekli Çocuklar Vakf (TOÇEV) tarafndan alt ceza infaz 

kurumunda yürütülen “Özgürlüğüm” projesi devam etmekte olup, proje kapsamnda 

bulunan ceza infaz kurumlarnn kreş hizmetlerinin iyileştirilmesi, çalşan personele eğitim 

verilmesi gibi konularda çalşmalar yürütülmektedir.  

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf (TÇYÖV) tarafndan kadn 

hükümlülere ve dşarda bulunan çocuklarna yönelik olarak “Dşardaki Çocuk” projesi 

yürütülmekte, ayrca “Mor Güvercin” ve “İçerdeki Çocuk” projeleriyle de kadn 

hükümlülerle ilgili çeşitli çalşmalar yürütülmektedir. 

Ayrca, Adalet Bakanlğ'nn ile Anne Çocuk Eğitim Vakf (AÇEV) işbirliği 

çalşmalar devam etmekte olup, aile eğitimlerinin eğitici ve uygulayc eğitimlerinde 

destek alnmaktadr.  



‒ 279 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 279 
 

Ayrca; tüm hükümlü ve tutuklularn okuma-yazma, ilköğretim, açk lise ve 

üniversite eğitimi yapmalarna, kütüphane ve dershane çalşmalarna katlmalarna, açk 

futbol sahas ile kapal spor salonlarnda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, 

badminton gibi sportif faaliyetlerde bulunmalarna, iş yurdu atölyelerinde meslek 

kazandrma faaliyetlerine katlmalarna imkân tannmştr.  
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destekli projeler oluşturulmaktadr. Yürütülen projeler kapsamnda çeşitli eğitimler 

verilmekte, programlar hazrlanmaktadr. Kurumlardan elde edilen deneyimler şğnda, 
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Bu kapsamda; 

Tuvana Okumaya İstekli Çocuklar Vakf (TOÇEV) tarafndan alt ceza infaz 

kurumunda yürütülen “Özgürlüğüm” projesi devam etmekte olup, proje kapsamnda 

bulunan ceza infaz kurumlarnn kreş hizmetlerinin iyileştirilmesi, çalşan personele eğitim 

verilmesi gibi konularda çalşmalar yürütülmektedir.  

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf (TÇYÖV) tarafndan kadn 

hükümlülere ve dşarda bulunan çocuklarna yönelik olarak “Dşardaki Çocuk” projesi 

yürütülmekte, ayrca “Mor Güvercin” ve “İçerdeki Çocuk” projeleriyle de kadn 

hükümlülerle ilgili çeşitli çalşmalar yürütülmektedir. 

Ayrca, Adalet Bakanlğ'nn ile Anne Çocuk Eğitim Vakf (AÇEV) işbirliği 

çalşmalar devam etmekte olup, aile eğitimlerinin eğitici ve uygulayc eğitimlerinde 

destek alnmaktadr.  
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2.2.4.2.4. Bilimsel Araştrma Faaliyetleri 

Dr. Şengül Tosun Altnöz tarafndan Adalet Bakanlğ'ndan alnan izne binaen Gazi 

Üniversitesi Tp Fakültesi Araştrma Kurulu ve Etik Kurulu onay ile 15 Nisan - 31 Aralk 

2013 tarihleri arasnda tpta uzmanlk tezi kapsamnda bir bilimsel çalşma yürütülmüştür. 

Ankara’da bulunan Sincan Açk Ceza İnfaz Kurumu, Şaşmaz Açk Ceza İnfaz Kurumu, 

Ankara 1 No’lu L Tipi Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Ankara 2 No’lu L Tipi Kapal Ceza 

İnfaz Kurumu'nda kadna şiddet nedeniyle bulunmakta olan erkek tutuklu/hükümlü ve 

hüküm özlülerden (Yargtay aşamas tamamlanmamş) gönüllü olanlar ile çalşlmştr.  

Semra Saruç (2013) tarafndan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dal 

Doktora Tezi olarak “Kadn Hükümlüler: Cezaevi Yaşants ve Tahliye Sonras 

Gereksinimleri” başlkl yürütülen çalşmada ise nicel ve nitel yöntem bir arada 

kullanlmştr. Araştrmann nicel verileri Türkiye’deki müstakil kadn ceza infaz 

kurumlarndan olan Ankara Kadn Kapal, Adana Karataş Kadn Kapal, İstanbul Bakrköy 

Kadn Kapal, Eskişehir Çifteler Kadn Kapal, Denizli Bozkurt Kadn Açk ve Sivas Açk 

Ceza İnfaz Kurumlarnda bulunan, salverilmelerine bir yl ve daha az süre kalmş olan 

toplam 240 kadn hükümlü ile görüşmeler yoluyla toplanmştr. Araştrmann nitel verileri 

ise, ceza infaz kurumundan salverilmiş olan 5 eski hükümlü kadnla yaplan görüşmeler ile 

kadn ceza infaz kurumunda çalşan 2 sosyal hizmet uzman, 2 akademisyen ve 2 sosyal 

yardmlaşma ve dayanşma vakf müdürü ile yaplan profesyonel görüşmeler olmak üzere 

toplam 11 derinlemesine görüşme ile toplanmştr.  

Rakel Rozant  (2010) tarafndan Maltepe Üniversitesi Adli&Klinik Psikoloji 

Program Yüksek Lisans Tezi olarak “Aile İçi ve Aile Dş Cinayet İşlemiş Faillerin Kişilik 

Yaplarnn Karşlaştrlmas” başlkl bir başka bilimsel çalşma yürütülmüştür.  

2.2.4.2.5. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlğ Faaliyetleri 

Avrupa ve Amerika’daki birçok ülke elektronik izleme sistemini kullanmaktadr. 

Her ülke bu anlamda kendi sistemini ve uygulama modelini oluşturmuştur. Elektronik 

izleme; şüpheli, sank veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde 

izlenmesini, gözetim ve denetim altnda tutulmasn sağlayan, mağdurun ve toplumun 

korunmasn destekleyen kararlarn infaz edilmesinde kullanlan bir yöntemdir. 
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a) Yasal Altyap 

Elektronik izleme sistemine geçişte bir taraftan Avrupa ve Amerika’daki elektronik 

izleme uygulamalar incelenirken,  diğer taraftan da yasal alt yapnn oluşturulmasna 

yönelik çalşmalar eş zamanl olarak yürütülmüştür.  

Yaplan çalşmalar ve pilot uygulamada edinilen tecrübeler dikkate alnarak yasal 

altyapnn oluşturulmas için, 05/04/2012 tarih ve 6291 sayl Kanunla, 5402 sayl 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa 15/A maddesi eklenmiştir. Bu madde “Şüpheli, 

sank ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazlarn 

kullanlmas suretiyle de yerine getirilebilir” hükmünü içermektedir. 

Kanundaki bu düzenlemeyle uyumlu olarak Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve yönetmeliğin yedinci ksm, birinci ve ikinci 

bölümlerinde 101-106 nc maddelerinde elektronik izleme sistemine ilişkin düzenlemelere 

yer verilmiştir. 

b) Pilot Uygulamalar 

Elektronik izleme uygulamalar başlamadan önce, Adalet Bakanlğ tarafndan diğer 

ülke uygulamalar incelenmiş ve 25 Şubat 2012 tarihinde elektronik izleme sistemine 

ilişkin pilot uygulamalar başlamştr. Pilot uygulama 25 Şubat-07 Aralk 2012 tarihleri 

arasnda 10 ay süreyle devam etmiştir. Bu süre içerisinde 81 kişinin elektronik yöntem ve 

araçlar ile toplum içinde izlenmesi ve denetimi gerçekleştirilmiştir.  

Pilot uygulamayla; elektronik izlemede uygulanacak yöntem, kullanlacak 

teknolojiler, yaplacak yasal değişiklikler, izleme merkezinin özellikleri, izleme merkezi 

personelinin eğitimi ve çalştrlmas ile taşrada elektronik izleme kapsamnda çalştrlacak 

personele ilişkin önemli tecrübeler elde edilmiştir.   

c) İzleme Merkezinin Kurulmas 

Pilot uygulama sonrasnda elde edinilen tecrübeler şğnda, gerekli yasal 

düzenlemeler yaplarak,  19 Ekim 2012 tarihinde elektronik izleme merkezinin kurulumuna 
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ilişkin çalşmalar başlatlmş, 20 Ocak 2013 tarihinde izleme merkezinin kurulumu 

tamamlanmştr. 

İzleme merkezi, ayn anda 5.000 kişiyi izleyecek kapasiteye sahip olup, yedi gün 

yirmi dört saat esasna göre dört vardiya şeklinde, 96 personelle çalşmalarn yürütecektir. 

İzleme merkezi oluşturulduktan sonra Ocak 2013 de izleme merkezi personeli alm 

yaplarak, izleme merkezi 15 personelle çalşmaya hazr hale getirilmiştir. Şuan itibariyle 

izleme merkezi 39 personelle çalşmalarn yürütmektedir. 

İzleme merkezi, Avrupa ve Amerika’daki izleme merkezleri incelendikten sonra en 

son teknoloji kullanlarak oluşturulmuştur. 

Elektronik izleme merkezinin giriş ve çkş elektronik sistemlerle kontrol 

edilmektedir. Elektronik izleme merkezinde çalşan personelin yükümlülerle yaptklar 

görüşmeler ile diğer tüm işlemler kayt altna alnmaktadr. Elektronik izlemenin veri 

güvenliği, UYAP bilişim sisteminin denetimi altndadr.   

d) Personel Eğitimi 

Elektronik izleme merkezi oluşturulduktan sonra, izleme merkezi personeli ile 

taşrada elektronik izleme ünitelerinin kurulumunda görev alacak personele, elektronik 

izleme sisteminin kullanm, hükümlülerin izlenmesi, donanmlarn kurulumu ve işletime 

alnmas, kelepçenin sökülmesi ve taklmas ile kelepçe taklacak kişinin nasl 

bilgilendirileceğine dair eğitimler verilmiştir.  

Bu kapsamda elektronik izleme merkezi ve taşradaki 209 personel eğitilmiştir. 

e) Elektronik İzleme Uygulamalarnn Başlamas 

Personel eğitimi tamamlandktan sonra, elektronik izleme uygulamalar 01 Şubat 

2013 tarihinde 100 kişi ile başlamştr. 02 Şubat 2015 tarihi itibariyle ayn anda 1.856 

kişinin elektronik yöntemlerle izlenmesine devam edilmektedir. 

Pilot uygulama dâhil, bugüne kadar 5.094 kişinin toplum içinde denetim ve takibi 

elektronik izleme yöntemleri kullanlarak yaplmştr. 
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f) Elektronik İzlemenin Kullanldğ Alanlar 

Elektronik kelepçe, suç ayrm yaplmadan verilen kararn niteliğine göre şüpheli, 

sank ve hükümlülere taklabilmektedir. 

Elektronik izleme; hüküm öncesinde tutuklama yerine verilen baz adli kontrol 

tedbirlerinin yerine getirilmesinde, hüküm sonrasnda hapis cezas yerine verilen baz 

seçenek cezalarn infaznda, salverme sonrasnda ise ceza infaz kurumundan salverilen 

hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinde kullanlmaktadr. 

Haklarnda belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen konut, yer veya 

bölgeden çkmama ya da belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli serbestlik 

kararlar, elektronik cihazlar kullanlmak suretiyle yerine getirilmektedir. 

Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire 

Başkanlğ'nn 6284 sayl Kanun kapsamnda görevi bulunmadğndan elektronik izleme 

ile ilgili şu aşamada herhangi bir uygulama yaplmamaktadr.  

2.2.4.3. Eğitim Dairesi Başkanlğ 

Ülkemizin Avrupa Birliğine uyum süreci ve toplumsal gelişmelerin getirdiği 

ihtiyaçlar çerçevesinde; anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, çocuk ve aile 

hukuku gibi temel alanlarda ve yarglama hukukunda yaşanan köklü değişikliklerin yan 

sra, insan haklar alanndaki uluslararas sözleşmelerin ve mekanizmalarn uygulamaya 

yanstlabilmesi için Adalet Bakanlğ'nca, özellikle 2004 ylndan itibaren yarg 

mensuplarnn eğitim çalşmalarna hz verilmiştir. 

Kadn ve çocuk haklar konusunda Ülkemizin taraf olduğu milletleraras 

sözleşmelere uygun kanun maddelerinin yer aldğ 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

giren Türk Ceza Kanunu'nun tantm ve uygulanmas amacyla, 2005 yl içerisinde, 

Türkiye genelinde görev yapmakta olan yaklaşk 8.500 hâkim ve Cumhuriyet savcsna 

eğitim seminerleri ve değerlendirme toplantlar düzenlenmiştir. 

Takip eden dönemde de; üniversitelerle, ulusal ve uluslararas kuruluşlarla yaplan 

işbirlikleri neticesinde, kadna karş ayrmclğn ve şiddetin önlenmesi konusunda yarg 
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mensuplarnn farkndalklarn artrmak ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarn sağlamak 

maksadyla çeşitli eğitim programlar düzenlenmeye devam edilmiştir. 

Adalet Bakanlğ'nn konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak; 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Haklar Hukuku Uygulama ve 

Araştrma Merkezi ile Raoul Wallenberg İnsan Haklar ve İnsancl Hukuk Enstütüsü ile 

işbirliği yaplarak hazrlanan, 2005-2008 yllar arasnda yürütülen, “Türkiye’de Kadnlarn 

İnsan Haklarna Saygnn Güçlendirilmesi” Projesi çerçevesinde; kadna karş ayrmclk ile 

şiddetin önlenmesine katkda bulunmak ve kilit konumunda yer alan bir meslek gurubu 

olan yarg mensuplarna yönelik aile mahkemesi ve ceza mahkemesi hakimleri ile 

Cumhuriyet savclarnn katldğ; kadna karş şiddete dair uluslararas hukuki çerçeve ve 

uluslararas belgelerin Türk hukukundaki yeri, Türk ceza adalet sisteminde kadna karş 

şiddet, töre ve namus cinayetleri, Türk hukukunda ve uygulamada eşler aras eşitlik ve 

toplumsal cinsiyet temelinde kadna karş ayrmclk yasağnn yorumlanmas, 4320 sayl 

Ailenin Korunmasna Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, şiddetin mağdurlar 

üzerindeki etkisi, mağdura ve şiddete yaklaşm gibi konular içeren programlarn 

uygulandğ (22-26 Ekim 2007, 05-08 Şubat 2008 ve 03-06 Haziran 2008 tarihleri arasnda) 

üç ayr program ve programlarn çktlarnn değerlendirildiği, ilgili Bakanlklardan, Adalet 

Bakanlğ'nn ilgili birimlerinden ve sivil toplum kuruluşlarndan temsilcilerin katlmyla 

(4 Aralk ve 24 Eylül 2008 tarihlerinde) iki ayr yuvarlak masa toplants düzenlenmiştir. 

Ayrca; Proje çerçevesinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Haklar 

Hukuku Uygulama ve Araştrma Merkezi tarafndan hazrlanan yaklaşk 700 sayfalk 

“Kadn Haklar Kitab: Uluslararas Hukuk ve Uygulama” isimli kitabn aile mahkemesi 

hâkimlerine dağtlmas sağlanmştr. 

Başbakanlk tarafndan 2006/17 sayl “Kadn ve Çocuklara Yönelik Şiddet 

Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” konulu bir Genelge 

yaymlanmştr. Ayrca Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde Kadna 

Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plân (2007-2010) hazrlanmştr. Adalet 

Bakanlğ bu belgelerde doğrudan sorumlu kurum ya da işbirliği kurumu olarak 

gösterilmiştir. 
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Bu kapsamda; Adalet Bakanlğ ile aileden sorumlu Devlet Bakanlğ arasnda 01 

Nisan 2009 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA)’nun teknik ve malî desteği ile yarg mensuplarna yönelik olarak,  aile 

mahkemesi hâkimleri ile bu suçu soruşturan Cumhuriyet savclarnn katlacağ “Kadna 

Yönelik Şiddetle Mücadelede Yarg Mensuplarnn Rolü” isimli bir Proje geliştirilmiştir. 

Proje çerçevesinde; 2009 yl Mays ay ile 2010 yl Mart ay arasnda toplam 336 

aile mahkemesi hâkimi ve Cumhuriyet savcsnn katldğ dörder günlük eğitim 

programlar ile aile mahkemesi hâkimlerinin ve Cumhuriyet savclarnn aile içi şiddetin 

kapsam ve boyutlar, toplumsal cinsiyet eşitliği kavram, şiddete uğrayan kadna hizmet 

sunan kurum ve kuruluşlar ile sunulan hizmetler konularnda farkndalk ve 

duyarllklarnn yükseltilmesi, 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun ve Uygulama 

Yönetmeliği üzerine tartşarak bilgi deneyimlerini paylaşmalar ve böylelikle uygulama 

birliğinin sağlanmas hedeflenmiştir.  

Adalet Bakanlğ ile aileden sorumlu Devlet Bakanlğ arasnda 01 Nisan 2009 

tarihinde imzalanan protokol kapsamnda Birleşmiş Millet Nüfus Fonu (UNFPA)’nun 

teknik ve mali desteği ile İçişleri Bakanlğ'nn koordinatörlüğünde, Sağlk Bakanlğ ve 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile müştereken yürütülen 

“Kadn Sğnmaevleri Projesi”ne katk sağlamak amacyla; 03-06 Aralk 2009 tarihleri 

arasnda İstanbul’da gerçekleştirilen “Adli Tp Uzmanlarna Yönelik Toplumsal Cinsiyet 

Ayrm ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim seminerine 5 adli tp 

uzmannn katlm sağlanmştr.  

Ayrca “Kadn Sğnmaevleri Projesi” kapsamnda yaplan eğitim ve kurumlar aras 

işbirliğinin sağlanmas çalşmalarna destek vermek maksadyla, kadn sğnmaevi 

inşaatlarnn sürdürüldüğü 8 ildeki aile mahkemelerinde görev yapan tüm sosyal çalşma 

görevlilerine yönelik olarak (toplam 76 kişi); toplumsal cinsiyet eşitliği kavram, toplumsal 

cinsiyet, kadna yönelik şiddet ve ilgili ulusal-uluslararas mevzuatn konu edildiği beşer 

günlük “Aile Mahkemesinde Çalşma Sosyal Çalşma Görevlilerine Yönelik Toplumsal 

Cinsiyet ve Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi düzenlenmiştir. 
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Yine “Kadn Sğnmaevleri Projesi” eğitim ve kurumlar aras koordinasyonun 

güçlendirilmesi çalşmalarna destek olmak amacyla; kadn sğnmaevi inşaatlarnn 

sürdürüldüğü 8 ilde (Ankara, Bursa, Karşyaka, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve 

Bakrköy) bulunan aile mahkemelerinde çalşan yaklaşk 400 personele (Yaz İşleri 

Müdürü, Zabt Katibi ve Mübaşirler) yönelik olarak 07 Haziran – 25 Haziran 2010 tarihleri 

arasnda 8 ayr konferans düzenlenmiştir.  

Diğer taraftan; Danştay 5. Dairesinin 24.05.2010 tarihli ve 2008/3293 Esas, 

2010/3521 Karar sayl karar ile hâkim ve savclarn meslek içi eğitimi konusundaki görev 

ve yetkinin Türkiye Adalet Akademisi'ne ait olduğu gerekçesiyle anlan Hâkim ve 

Savclarn Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği'nin iptaline karar verilmiştir. Türkiye Adalet 

Akademisi'nin görev tanm dikkate alnarak, 2010 ylndan bu yana, Adalet Bakanlğ'nca, 

hâkim ve Cumhuriyet savclarna yönelik herhangi bir eğitim çalşmas yaplmamaktadr. 

Ancak, Adalet Bakanlğ'nn merkez ve taşra teşkilâtnda çalşan hâkim ve savc 

snf dşndaki adalet personelinin hizmet içi eğitimi, "Adalet Bakanlğ Hizmet İçi Eğitim 

Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Eğitim Dairesi Başkanlğnca planlanmakta ve 

yürütülmektedir. 

2007 ylnda yürürlüğe giren Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal 

Eylem Plannn uygulama süresinin dolmas nedeniyle, Eylem Plannda öngörülen 

faaliyetlerin devamllğnn sağlanabilmesi amacyla, 2012-2015 dönemini kapsayacak 

şekilde güncellenmesi ihtiyac doğmuştur. Bu çerçevede, “6284 sayl Ailenin Korunmas 

ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve “Kadna Yönelik Şiddet ve Aile İçi 

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nde yer 

alan tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn katk ve 

katlmlar ile “Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan (2012-2015)” 

hazrlanmştr. Hazrlanan Plan ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddetle 

mücadeleye ilişkin 5 temel alanda iyileştirme hedeflenmiştir.  

Söz konusu alanlar; yasal düzenlemeler, farkndalk yaratma ve zihniyet 

dönüşümünün sağlanmas, kadnn güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlk 
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hizmetlerinin sunumu ile kurum ve kuruluşlar aras işbirliğidir. Bu çerçevede Adalet 

Bakanlğ doğrudan sorumlu kurum ya da işbirliği kurumu olarak gösterilmiştir. 

Bu itibarla, 2012 yl eğitim plan kapsamnda aile, çocuk ve çocuk ağr ceza 

mahkemelerinde görev yapan sosyal çalşma görevlilerine yönelik olarak, mesleki 

yetkinliklerinin artrlmas amacyla, 19 Mart–03 Mays 2012 tarihleri arasnda, toplam 315 

sosyal çalşma görevlisinin katldğ üçer günlük 5 grup halinde düzenlenen hizmet içi 

eğitim program kapsamnda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularn 

içeren seminere de yer verilmiştir.  

2013 yl eğitim plan kapsamnda, 778 zabt katibinin katmyla 6 grup halinde 

düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine şiddete uğrayan kadna hizmet sunan kurum ve 

kuruluşlar ile sunulan hizmet konularnda farkndalk ve duyarllğn artrlmas amacyla; 

kadna yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konular da dahil edilmiş, bu konularda 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü uzmanlarnca 

sunumda bulunulmuştur. 

Adalet Bakanlğ'nn da hedef grubu içinde yer aldğ, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve Avrupa Birliği 2009 yl 

Katlm Öncesi Mali Yardm Program (IPA) kapsamnda finanse edilen “Aile İçi Şiddetle 

Mücadele İçin Kadn Konukevleri Teknik Destek Projesi” 27 Aralk 2013 tarihinde 

uygulanmaya başlamştr. Projenin temel hedefi, ülkemizde kadnlarn insan haklarnn 

korunmas konusundaki çalşmalara katk sağlanmaktr. Bu hedef doğrultusunda proje 

kapsamnda, 26 ilde şiddete maruz kalmş kadnlara sağlanan destek hizmetlerinin 

kurulmas veya geliştirilmesi yoluyla kadnlarn şiddete karş yeterli korumaya 

kavuşturulmalar amaçlanmaktadr. 

Proje kapsamnda, şiddet önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM) çalşanlarna, kadn 

konukevi çalşanlarna, Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu personeline ve 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ personeline yönelik kadna karş şiddet ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği eğitim programlar düzenlenmesi, 26 ili kapsayan mevcut durum analizleri 

ile eğitim ihtiyac analizleri çkarlmas ve hizmet birimlerine yönelik iyi uygulama 

örnekleri geliştirilmesi planlanmaktadr.  
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Proje kapsamnda öncelikle şiddete maruz kalmş kadnlara sağlanacak destek 

hizmetlerinin kurulmas ya da geliştirilmesi yoluyla 26 ilde şiddete karş korumay artrmak 

hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşlabilmesini teminen yürütülmesi planlanan faaliyetler 

kapsamnda yarg için eğitimler de yer almaktadr.  

Bu çerçevede; 

− Yarg mensuplar (adli tp uzmanlar, aile mahkemesi bilirkişileri, zabt katipleri de 

dahil olmak üzere) için asgari olarak mevzuat, toplumsal cinsiyet kavram, istatistiklerle 

toplumsal cinsiyet temelli şiddet, vaka analizleri ve atölye çalşmalar konularnda eğitim 

materyalleri hazrlanmas, 

− 26 ilde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadnlara yönelik şiddete karş mücadele 

konusunda 150 aile mahkemesi zabt kâtibi için 2 günlük eğitim, aile mahkemelerinde ve 

cumhuriyet savclklarnda görev yapan 200 aile mahkemesi uzman ve adli tp uzmanna 3 

günlük eğitim verilmesi,   

planlanmaktadr. 

Bu doğrultuda, 14 ilin (Ankara, İstanbul, Van, Afyon, Konya, Düzce, Manisa, 

Mersin, Sakarya, Şanlurfa, Çanakkale, Bursa, Samsun ve Krşehir) aile mahkemelerinde 

görev yapan zabt kâtiplerine yönelik olarak, 17 Aralk 2014 tarihinde odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilmiş ve Eğitim Dairesi Başkanlğ'nca bu illerde görev yapan zabt kâtiplerinin 

görüşmeye katlmlar sağlanmştr. 

Projeye ilişkin planlanan faaliyetler doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ ile Adalet Bakanlğ'nn ortak çalşmalar devam edecektir. 

2.2.4.4. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce 6284 sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamnda toplanan verilere ilişkin 

istatistiki bilgiler Tablo 13 ve Tablo 14’teki gibidir. 
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Adli istatistikler sank ve suç baznda tutulmakta olup, Türk Ceza Kanunu ve özel 

kanunlardaki madde ve fkra esasna göre derlenmektedir. 

5237 sayl Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bir ksm suç türlerinde, suçun kadna 

veya çocuğa yönelik olarak işlenmesi asl suçun altnda nitelikli hal olarak 

düzenlendiğinden UYAP veri sisteminde asl suçtan bağmsz olarak sorgulamas 

yaplamamaktadr. Bunun yannda farkl suç tipleri aile içi şiddet suçu kapsamnda 

değerlendirilebilmektedir. Bu husustaki teknik çalşmalar devam etmekte olup, istenilen 

ayrntda veri alnmasnn en ksa sürede sağlanmas amaçlanmaktadr. 

Adalet Bakanlğ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; 

09/02/2015 tarihi itibaryla 6284 sayl Kanunun 13 üncü maddesine göre tedbir kararna 

aykrlk nedeniyle cezaevinde 50 erkek ve 1 kadn olmak üzwere toplan 51 kişi 

bulunmaktadr.  

İstenilen hususlarda daha ayrntl istatistikler elde edilmesini sağlamak amacyla 

Adalet Bakanlğ'nca geliştirilen IPA 2 kapsamnda “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin 

Artrlmas” konulu proje kabul edilmiş olup çalşmalara başlanacaktr.  

Yine konuyla ilgili olarak adli istatistikleri kullanan ulusal ve uluslararas 

kurumlarn artan ve değişen taleplerinin karşlanmas, genel olarak ihtiyaç duyulabilecek 

verinin tespiti ile bu suretle oluşturulacak veri tabanndan gereken istatistiklerin elde 

edilebilmesi amacyla 07/11/2014 tarihinde Sayn Adalet Bakan başkanlğnda yaplan 

toplantda alnan karar sonucu 03/12/2014 tarihli “Bakan Oluru” ile İstatistik Çalşma 

Grubu kurulmuştur.  

Çalşma grubunun 30/12/2014 ve 28/01/2015 tarihlerinde Sayn Adalet Bakanlğ 

Müsteşarnn başkanlğnda yaplan toplantlar sonucunda, bu süreçte öncelikle birimlerin 

Türkiye Genelinde 2013 ylnda 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun ve 

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanuna göre 176.478 dava açlmş olup bir önceki yldan devren gelen dosyalarla 

birlikte toplam 176.557 dava karara bağlanmştr. Bu davalarn %75’i tam kabul 

karar türü ile sonuçlanmştr. 
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ihtiyaçlarnn tespiti, veri girişi, istatistiğin önemi, konu hakkndaki farkndalğn artrlmas 

yönünde yaplan teknik ve diğer çalşmalarn geliştirilerek sürdürülmesine karar verilmiştir.  

2.2.4.5.Türkiye Adalet Akademisi Başkanlğ 

6524 sayl Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun'un 3 üncü 

maddesiyle, 2802 sayl Hâkimler ve Savclar Kanunu'nun 119 uncu maddesinde yaplan 

değişiklikle, hâkim ve Cumhuriyet savclarnn hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerin 

Türkiye Adalet Akademisi tarafndan yaptrlacağ, bu eğitimin usul ve esaslarnn 

Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu'nun görüşü alnarak, Türkiye Adalet Akademisi'nce 

hazrlanan yönetmelikte belirleneceği hükmü öngörülmüştür. 

a) Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanlğ tarafndan; 

− Aile Hukukundan kaynaklanan davalar konusunda 17. dönem 605 adlî  yarg 

hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna,  

− Aile Hukukuna İlişkin Yabanc Mahkeme kararlarn Tanma ve Tenfiz, 

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

hakknda 16. dönem 525 adlî yarg hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna, 

− Evliliğin Sona Ermesi Velayet ve Nafaka Davalar ile 6284 sayl Ailenin 

Korunmas ve Kadna karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakknda avukatlk 

mesleğinden geçen 4. dönem 360 adli yarg hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna,  

− Mal Rejimi Davalar ve Uygulamalar ile Aile Konutundan kaynaklanan 

davalar, aile hukukuna ilişkin yabanc mahkeme kararlarn tanma ve tenfizi ile 6284 sayl 

Ailenin Korunmas ve Kadna karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakknda 15. dönem 

469 adli yarg hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna, 

− 4320 sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun hakknda 11. dönem 772 adli 

yarg hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna, 

− Mal Rejimi Davalar ve Uygulamalar ile Aile Konutundan Kaynaklanan 

Davalar, Aile Hukukuna İlişkin Yabanc Mahkeme Kararlarn Tanma ve Tenfizi, 4320 

sayl Ailenin Korunmas Hakknda Kanun hakknda 12. dönem 346 adli yarg hâkim ve 

Cumhuriyet savcs adayna, 

− Mal Rejimi Davalar ve Uygulamalar ile Aile Konutundan Kaynaklanan 

Davalar, Aile Hukukuna İlişkin Yabanc Mahkeme kararlarnn Tanma ve Tenfizi, 6284 
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sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakknda 13. 

ve 14. dönem 778 adli yarg hâkim ve Cumhuriyet savcs adayna, 

eğitim verilmiştir.  

b) Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlğ 

tarafndan;  

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun'un uygulanmasna ilişkin olarak; 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da 82 

Cumhuriyet savcsnn katlmyla, 11-12 Mart 2013 tarihlerinde Sakarya’da 113 hâkim ve 

Cumhuriyet savcsnn katlm ile, 28-29 Mart 2013 tarihlerinde Sakarya’da 111 hâkim ve 

Cumhuriyet savcsnn katlm ile, 04-06 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da 76 hâkim ve 

Cumhuriyet savcsnn katlm ile meslek içi eğitim programlar düzenlenmiş; 07/08/2012 

tarihinde İstanbul’da 92 hakim ve Cumhuriyet savcsnn katlmyla “İnsan Haklar 

Standartlarnn Etkili Uygulanmas Bağlamnda Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele” 

konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca, 09-11 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de 100 hâkim ve Cumhuriyet savcsnn 

katlmyla 6284 sayl Kanunun uygulamas hakknda meslek içi eğitim program 

düzenlenmesi planlanmaktadr.  

Türkiye Adalet Akademisi Dş ilişkiler ve Projeler Daire Başkanlğ tarafndan Aile 

Mahkemelerinin Etkinliğinin Artrlmas projesi Avrupa Konseyine proje önerisi olarak 

sunulmuştur. Proje sözleşmesi henüz imzalanmamştr. Projenin bütçesi 3.000.000 Avro 

olarak öngörülmüştür. Proje bütçesi Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği fonlarndan 

karşlanacaktr. Projenin süresi 24 ay olarak öngörülmüştür. Proje paydaşlar olarak, 

Yargtay, HSYK, Adalet Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşlar, Barolar ve Üniversiteler düşünülmektedir.  

Proje, boşanma, ayrlk, velayet ve aile içi şiddet gibi çeşitli davalar sebebiyle Aile 

Mahkemeleri ile temas halinde olan çocuklar, kadnlar ve diğer aile üyelerinin haklarna 

yönelik olarak düzenlemeler yapmay amaçlamaktadr. Çocuklarn ve kadnlarn yan sra, 

özel bakm ve korunma ihtiyac olan kişiler ve özürlüler de dahil olmak üzere korunmaya 

muhtaç diğer dezavantajl gruplarn, ruhsal hastalğ olan ve yaşl insanlarn bilgi eksikliği 
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nedeniyle Aile Mahkemesi süreçlerinde skntlar yaşandğ da dikkate alnarak 

hazrlanmştr.  

Projenin amac ise; kadn, çocuk ve diğer aile üyelerinin haklarnn daha iyi 

korunmasn sağlamak için aile mahkemelerinin ve ilgili savclk bürolarnn 

geliştirilmesini sağlamaktr. 

Proje kapsamnda; ayrntl ihtiyaç analizi, ev içi şiddet, cinsiyet eşitliği, aile içi 

şiddet de dahil olmak üzere namus cinayetleri, çocuk haklar, erken ve zorla yaplan 

evliliklerle ilgili olarak hâkim ve savclar için yaplacak eğitimler, uluslararas kurum ve 

kuruluşlarn insan haklar konularnda sözleşme ve belgeler, dezavantajl gruplarn 

ihtiyaçlar ve raporlama teknikleri ile ilgili belgeler ve mahkeme uzmanlar için raporlama 

teknikleri hakknda bilgilendirme, hâkimler ve savclar için ifade alma teknikleri vb. 

konular üzerinde çalşmalar, gelişme klavuzlar/rehberleri, el kitaplar ve değerlendirme 

araçlar ve materyalleri, seminer/çalştaylar ve paydaş işbirliği için ağ, kamu bilincini 

artrma kampanyas, aile mahkemesi hakimi ve aile içi şiddet bürosunda görev yapan 

Cumhuriyet savclarna yönelik olarak Türkiye Adalet Akademisi'nde aile adaleti sertifika 

program geliştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Bir diğer projesi ise Türkiye Adalet Akademisi'nin paydaş olduğu Aile İçi Şiddetle 

Mücadele İçin Kadn Sğnma Evleri Projesi olup, illerde şiddete maruz kalan kadnlar için 

koruyucu ve rehabilitasyon hizmetlerinin mevcudiyetini ve erişilebilirliğini artrarak aile içi 

şiddetle mücadelede yerel makamlarn daha aktif rol almalarna yönelik destek vermek 

amacyla tasarlanmştr. Proje 8 ilde uygulanan "Aile içi Şiddete Maruz Kalan Kadnlar için 

Sğnma Evleri Kurulmas Projesi (2006)" çktlarn 18 ek ilde yaygnlaştracaktr. 

Projenin temel hedefi; şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadnlar için destek 

hizmetlerinin kurulmas ve/veya sağlanmas yoluyla 26 ilde kadnlarn şiddete karş yeterli 

korunmalarn sağlamaktr. 

Proje kapsamnda; gerek hâkim ve savc adaylarna gerek ise hâkim ve Cumhuriyet 

savclarna verilecek eğitimlere Türkiye Adalet Akademisi koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir. Eğitim müfredat ve materyallerinin oluşturulmasna da katk da 

bulunacaktr. 
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Aile Mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savclar için mevzuat, toplumsal cinsiyet 

kavram, istatistiklerle toplumsal cinsiyet temelli şiddet, vaka analizleri ve atölye 

çalşmalar gibi konularda eğitim materyalleri hazrlanmas planlanmaktadr.  

2.2.4.6. Strateji Geliştirme Başkanlğ 

Adalet Bakanlğ Stratejik Plannda (2010-2014) yer alan "dezavantajl gruplar" 

kavramnn kadnlar, çocuklar, yoksullar, yaşllar ve engellileri kapsadğ belirtilmiştir. Bu 

kavram çerçevesinde, Planda "Dezavantajl gruplarn adalete erişimini kolaylaştrc 

önlemlerin alnmas konusunda çalşma yaplmas" şeklinde bir hedef düzenlenmiştir. Bu 

hedefle ilgili olarak; 

Dezavantajl gruplarn adalete erişim konusunda yaşadklar sorunlarn tespiti için 

ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle toplant, seminer, 

sempozyum, çalştay gibi bilimsel etkinlikler düzenlenmesi, 

Uygulamaclar ve akademisyenlerle İşbirliği halinde yarg yolu ve yazl yarglama 

usulü gibi konularn adalete erişim açsndan değerlendirilmesi için bilimsel çalşmalar 

yaplmas, 

Diğer ülke uygulamalarnn karşlkl işbirliği yaplmak suretiyle incelenmesi, ilgili 

kurum ve sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği halinde önlemlerin alnmas ve mevzuat 

değişikliklerinin hazrlanmas, 

stratejileri yer almştr. 

Yarg Reformu Strateji Belgesi'nde ise adalete erişim, toplumun tüm kesimlerinin 

ihtiyaç duyduklar adalete kolaylkla ulaşabilmesi ve haklarn etkili bir şekilde 

arayabilmesi için devletin gerekli tüm imkânlar sağlamas ve bu imkânlarn varlğn etkin 

bir şekilde tantmas olarak tanmlanmaktadr.  

Adalete erişim imkânlarnn salt pozitif hukuki düzenlemelere dayal önlemlerle 

etkinleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, yararlanclarn hak arama 

hürriyetini kullanma yöntemlerini öğrenmeleri, hukuk bilincinin geliştirilmesi amacyla 

yaplacak bilgilendirme faaliyetleri, danşma bürolar, broşürler, dava rehberleri, internet 
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nedeniyle Aile Mahkemesi süreçlerinde skntlar yaşandğ da dikkate alnarak 
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Aile Mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savclar için mevzuat, toplumsal cinsiyet 
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siteleri gibi vastalar da toplumun ihtiyaç hisseden kesimlerinin adalete erişiminde 

kolaylaştrc unsurlar olarak öne çkmaktadr. 

Adalet hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak 

ulaştrlmasn sağlayacak bir sistemin oluşturulmas hukuk devletinin gereklerinden biridir. 

Özellikle çocuklar, kadnlar, engelliler, yaşllar ve yoksullar gibi dezavantajl kesimlerle 

ilgili uyuşmazlklarn amacna uygun bir şekilde çözülmesi için geliştirilen önlemler 

adalete erişimin önemli bir parçasn oluşturmaktadr. 

Bu kapsamda, adalete erişimin kolaylaştrlmas için zorunlu müdafilik, alternatif 

uyuşmazlk çözüm yöntemleri, hukuk davalarnda adli yardm gibi müesseseler geliştirilmiş 

ise de henüz baz konularda istenilen seviyeye tam olarak erişilememiştir.  

Bu nedenlerle Yarg Reformu Stratejisi kapsamnda; hukuk yarglamasnda adlî 

yardm usulünün etkinleştirilmesi, yararlanclarn hukukî sorunlar ve dava akş süreçleri 

konusunda bilgilendirilmesi, mahkemelerdeki tercüme hizmetlerinin standarda bağlanmas, 

dezavantajl gruplarn adalete erişimini kolaylaştrc önlemlerin alnmas konularnda 

katlmc yöntemlerle çalşmalar yürütülmesi amaçlanmaktadr. 

28/05/2013 tarihinde 6284 sayl Kanunun uygulamasndan doğan sorunlar ve 

analizine yönelik olarak, Ankara ve Sincan Aile Mahkemeleri hâkimleri, Ankara Aile İçi 

Şiddet Suçlarn Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savclar ve Ankara Hukuk 

Fakültesinden akademisyenlerin katlm ile toplant icra edilmiştir. 

Adalet Bakanlğ Avrupa Birliği ilerleme sürecinde hazrlamş olduğu Yarg 

Reformu Stratejisinin güncellenmesi kapsamnda "Adalete Erişimin Geliştirilmesi" başlkl 

9 uncu amacnda "Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmas" hedefi 

öngörülmektedir. Proje Eşgüdüm Kurulu tarafndan alnan karar gereğince Ülkemizde 

hukuk kliniklerinin oluşturulmas amacyla Adalet Bakanlğ' tarafndan "Hukuk Klinikleri 

Projesi'" yürütülmektedir. 

TÜBİTAK tarafndan Adalet Bakanlğ'na gönderilen 28/08/2014 tarihli ve 

64737252-140-15913 sayl "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Öncelikli Çalşma Konularnn 

Belirlenmesi" konulu yazda, Adalet Bakanlğ'ndan sosyal ve beşeri bilimler alanndaki 
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ihtiyaçlarn ve önceliklerin belirlenerek destek sağlanmasnn faydal olacağ 

değerlendirilen çalşma konular istenmiş olup, "Aile içi şiddete neden olan hallerin 

belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi" konusu öncelikli çalşma konusu olarak 

önerilmiştir. TÜBİTAK'n bu konu ile ilgili çalşmalarnn devam etmekte olduğu, süreç 

içinde konuyla ilgili araştrmalarn ilgili kişi ve kuruluşlarca yaplacağ bilinmektedir. 

Ağustos 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararyla kabul edilen, Yarg Reformu 

Stratejisi'nin güncellenmesine yönelik çalşmalar devam etmektedir. Hazrlanmakta olan 

yeni "Yarg Reformu Stratejisi" taslağnda konunun önemine binaen "kadnlar, çocuklar ve 

engellilere yönelik uygulamalarn geliştirilmesi" ilk kez stratejik amaçlardan biri olarak 

kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlğ 2015-2019 stratejik plan taslağnda konu ile ilgili olarak benzer 

amaç, hedef ve stratejilere yer verilmiştir. 

Aile içi şiddet ve kadna karş şiddetin önlenmesi amacyla, 6284 sayl Kanun 

kapsamnda, verilen tedbir kararlarnn uygulamadaki olumlu ve olumsuz sonuçlarn 

değerlendirmek, şiddete uğrayan ve şiddet uygulayan odakl çalşma yapmak ve tedbir 

kararlarnn etkinliğini sağlamak üzere çözüm önerileri geliştirerek Ülkemizin bu konuda 

bir model oluşturmasn sağlamak ve Kanunun etkililiğini incelemek ve neticede çözüm 

önerileri geliştirmek amacyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliğinde iki 

yllk bir proje yaplmas hedeflenmektedir. 

6284 sayl Kanun ve uygulamasna yönelik bilgiler içeren el kitab/ broşür taslağ 

oluşturulmuştur. Aile içi şiddet suçlar soruşturma bürolar ile aile mahkemelerinde 

bulundurulmas düşünülen bu materyal ile 6284 sayl Kanun kapsamnda mağdur ve ilgili 

yararlanclarn bilgi sahibi olmalar amaçlanmaktadr. 

Ankara ve Sincan aile mahkemelerinin ve aile içi şiddet suçlar soruşturma 

bürolarnn bulunduğu adliye koridorlarnda Cumhuriyet başsavclklarnca tahsis edilecek 

bölümlerde stantlar açlmak suretiyle Adalet Bakanlğ tarafndan oluşturulan ve bastrlan 

broşürlerin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eliyle bilgi sahibi olmak 

isteyenlerin hukuk kliniği uygulamalar ile bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 
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Adalet Bakanlğ 2015-2019 stratejik plan taslağnda konu ile ilgili olarak benzer 
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bürolarnn bulunduğu adliye koridorlarnda Cumhuriyet başsavclklarnca tahsis edilecek 
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isteyenlerin hukuk kliniği uygulamalar ile bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 
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Bunun yannda, Ankara ve Sincan cezaevlerinde kadn tutuklu ve hükümlülerin 

hukuki bilgi taleplerinin karşlanmasna yönelik hukuk kliniği uygulamalarnda 

bulunmalar planlanmaktadr. 

Aile içi şiddet ve kadna yönelik şiddet konusunda farkndalk yaratmak ve adalete 

erişimi kolaylaşmak amacyla bilgilendirici internet sitesi kurulmas planlanmaktadr. Site 

genel anlamyla 6284 sayl Kanun hakknda açklayc ve bilgilendirici içerik taşmakla 

birlikte ilgili mevzuat, konu ile ilgili istatistikî veriler ve Cumhuriyet savclklarna ve aile 

mahkemelerine yaplacak müracaatlar için başvuru dilekçe örnekleri bulunmas 

öngörülmektedir. 

6284 sayl Kanun gereği verilen tedbir kararlar itiraza tabii olduğundan (Yargtay 

yolu kapal) uygulama birliği geliştirilememiştir. Sözü edilen durumun bir nebze olsun 

önüne geçmek amacyla Kanun uygulayclarnn yazştklar, diğer uygulamalardan 

haberdar olduklar bir platform oluşturulmas planlanmaktadr. 

Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve stratejilerin gerçekleştirilmesi ile ilgili 

olarak yaplmas gereken harcamalar genel bütçeden yaplmaktadr. Analitik bütçede 

harcama kalemleri kodlanmş olup, bu kodlara göre ödenek tahsisi yaplmaktadr. 2992 

sayl Adalet Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakknda Kanun'da belirtilen tüm görevler Adalet 

Bakanlğ'na tahsis olunan genel bütçe ödenekleri ile yerine getirilmektedir. Yukarda 

belirtilen stratejilerle ilgili olarak doğrudan bir bütçe tahsisi söz konusu değildir. 

Ülkemiz genelinde kurulu 294 aile mahkemesinden 256’s faaliyette olup, 38’i 

faaliyette değildir. Aile mahkemelerinde 148 psikolog, 126 pedagog ve 133 sosyal 

çalşmac görev yapmaktadr.  

2.2.4.7. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü  

Mağdur Haklar Daire Başkanlğ; mağdurlara, suç sonras destek olmak, rehberlik 

hizmeti sunmak, suç sonras mağduriyetler yaşamasnn önüne geçmek ve benzeri sair 

hizmetleri yerine getirmek üzere mağdur haklar alannda gerekli çalşmalarn yaplmas 
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amacyla; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 18/11/2013 tarihli Bakan “Olur”u ile 

kurulmuştur.  

Suç mağdurlarna önemli haklar getiren Mağdur Haklar Kanun Taslağ'n 

hazrlamak üzere Bilim Komisyonu oluşturulmuş olup Komisyonun çalşmalar devam 

etmektedir. Mağdur Haklar Kanun Taslağ; Türkiye'de daha önce mağdurlar için 

sunulmayan yeni hizmetlerin yannda, mağdurlarn mağduriyetlerinin giderilmesi için 

Türkiye için sistemli bir mağdur hizmetleri modeli ortaya koymaktadr.  

Mağdur Haklar Daire Başkanlğ, mağdurlar için sistemli ve koordineli hizmet ağ 

oluşturmay, merkez teşkilâtlanmasnn yan sra taşra teşkilâtlanmas kurmay 

planlamaktadr. Bu kapsamda; kadn mağdurlara yönelik bürolarn oluşturulmas 

düşünülmektedir. Bu bürolarda, kadn mağdurlarn bilgilendirilmesine, psiko-sosyal ve 

ekonomik yönden desteklenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetler 

yaşanmasn önleyici tedbirler almak, mağdurlarn ve haklarnn korunmas veya mağdur 

hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbiri almak ve faaliyetlerde 

bulunmak planlanmaktadr. 

Bu kapsamda; Hollanda Büyükelçiliği’nin 2015 yl Matra Programna, Ankara 

Barosu Gelincik Merkezi ile işbirliği yaplarak “Suç Mağduru Kadnlarn Adli Süreçte 

Desteklenmesi: Analiz ve Mevzuat Çalşmas”  isimli proje başvurusunda bulunulmuştur. 

2.2.4.8. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Konu hakknda Genel Müdürlük tarafndan 6284 sayl Kanunun yürürlük tarihi 

olan 20/03/2012 tarihinden bu güne kadar gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde 

sralanabilir: 

a) Genel Müdürlük tarafndan uygulanan ve Hollanda Hükümeti tarafndan finansal 

katk sağlanan, “Kadnlarn Şiddetten Korunmas” başlkl Matra Projesi kapsamnda; 

birincisi 7-8 Mart 2013, ikincisi 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde Hollanda’nn Lahey şehrine, 

üçüncüsü 29-30 Mays 2013 tarihlerinde İsveç’in Stockholm şehrine olmak üzere üç 

çalşma ziyareti yaplmştr. Yaplan çalşma ziyaretlerinde Hollanda ve İsveç'in aile içi 

şiddetle mücadele konusundaki mevzuat ve uygulamalar; aile mahkemesi hâkimleri, 
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amacyla; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 18/11/2013 tarihli Bakan “Olur”u ile 

kurulmuştur.  

Suç mağdurlarna önemli haklar getiren Mağdur Haklar Kanun Taslağ'n 

hazrlamak üzere Bilim Komisyonu oluşturulmuş olup Komisyonun çalşmalar devam 

etmektedir. Mağdur Haklar Kanun Taslağ; Türkiye'de daha önce mağdurlar için 

sunulmayan yeni hizmetlerin yannda, mağdurlarn mağduriyetlerinin giderilmesi için 

Türkiye için sistemli bir mağdur hizmetleri modeli ortaya koymaktadr.  

Mağdur Haklar Daire Başkanlğ, mağdurlar için sistemli ve koordineli hizmet ağ 

oluşturmay, merkez teşkilâtlanmasnn yan sra taşra teşkilâtlanmas kurmay 

planlamaktadr. Bu kapsamda; kadn mağdurlara yönelik bürolarn oluşturulmas 

düşünülmektedir. Bu bürolarda, kadn mağdurlarn bilgilendirilmesine, psiko-sosyal ve 

ekonomik yönden desteklenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetler 

yaşanmasn önleyici tedbirler almak, mağdurlarn ve haklarnn korunmas veya mağdur 

hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbiri almak ve faaliyetlerde 

bulunmak planlanmaktadr. 

Bu kapsamda; Hollanda Büyükelçiliği’nin 2015 yl Matra Programna, Ankara 

Barosu Gelincik Merkezi ile işbirliği yaplarak “Suç Mağduru Kadnlarn Adli Süreçte 

Desteklenmesi: Analiz ve Mevzuat Çalşmas”  isimli proje başvurusunda bulunulmuştur. 

2.2.4.8. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Konu hakknda Genel Müdürlük tarafndan 6284 sayl Kanunun yürürlük tarihi 

olan 20/03/2012 tarihinden bu güne kadar gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde 

sralanabilir: 

a) Genel Müdürlük tarafndan uygulanan ve Hollanda Hükümeti tarafndan finansal 

katk sağlanan, “Kadnlarn Şiddetten Korunmas” başlkl Matra Projesi kapsamnda; 

birincisi 7-8 Mart 2013, ikincisi 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde Hollanda’nn Lahey şehrine, 

üçüncüsü 29-30 Mays 2013 tarihlerinde İsveç’in Stockholm şehrine olmak üzere üç 

çalşma ziyareti yaplmştr. Yaplan çalşma ziyaretlerinde Hollanda ve İsveç'in aile içi 

şiddetle mücadele konusundaki mevzuat ve uygulamalar; aile mahkemesi hâkimleri, 
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Cumhuriyet savclar, baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ temsilcileri, 

aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlar ve psikologlar ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü temsilcilerine tantlmştr.  

b) "Kadnlarn Şiddetten Korunmas" konulu Matra Projesi çerçevesinde, 25-26 

Haziran 2013 tarihlerinde Ankara'da, ilgili kurum temsilcileri, aile mahkemesi hâkimleri, 

Cumhuriyet savclar, aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzman ve 

psikologlar ve Adalet Bakanlğ temsilcilerinin katlmyla bir çalştay yaplmştr. 

“Kadnlarn Şiddetten Korunmas” başlkl Matra Projesi kapsamnda 2013 yl 

Eylül-Aralk aylarnda İstanbul, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilen üç bölgesel seminere, 

aile mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savclar, baro temsilcileri, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ temsilcileri, aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzman 

ve psikologlar, Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katlmas sağlanmştr. 

İstanbul'da 23- 24 Eylül 2013 tarihleri arasnda, Antalya'da 29 Kasm 2013 

tarihinde, Adana'da 6 Aralk 2013 tarihinde gerçekleştirilen bölgesel seminerlerde; 

"Türkiye’de Ev İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlğ - Hukuk Fakülteleri İşbirliği", "Ev 

İçi Şiddetin Önlenmesinde Yasal ve İdari Tedbirler", "Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 

Konusunda Avrupa Birliği Üye Devletlerinin Tecrübeleri (Hollanda-İsveç)", "Ev İçi Şiddet 

Konusunda Yargnn Sorumluluklar - Yargnn Sorunlar - Yargdan Beklentiler 

(Mahkeme-Cumhuriyet Savclğ- Aile Mahkemesi Sosyal Çalşmaclar - Baro 

perspektifinden)" konulu sunumlar yaplmştr. 

2007 ylndan beri uygulanmakta olan İsveç İkili İşbirliği program çerçevesinde, 

2013 ylnda, Helsinborg - Sincan adliyeleri arasnda gerçekleştirilen kardeş mahkemeler 

işbirliği neticesinde "Kadna Karş Şiddetin Önlenmesi" başlğ altnda çalşmalar 

yaplmştr. Sincan Adliyesi tarafndan gerçekleştirilen seminer araclğ ile kadna karş 

şiddetin önlenmesi konusunda farkndalk yaratlmasna çalşlmştr.  

İsveç İkili İşbirliği'nin 2015-2018 yllarn kapsayan yeni dönem işbirliği 

kapsamnda "Dezavantajl Gruplarn Adalete Erişimi - Aile içi şiddet ve cinsel istismara 

uğrayan mağdurlarn ihtiyaçlarn karşlamak üzere yarg sistemine yönelik koşullarn 

iyileştirilmesi" hedefine yer verilmiştir. 12-13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da yaplacak 
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yürütme kurulu toplantsnda bu hedef altnda faaliyetlere devam edilip edilmeyeceği karara 

bağlanacaktr. 

Ayrca; Avrupa Mali İşbirliği Program kapsamnda yer alan ve Jandarma Genel 

Komutanlğ tarafndan yürütülen, "Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi"ne 

2013 ylndan bu yana paydaş kurum olarak katlm sağlanmaktadr. 

2.2.4.9. Adlî Tp Kurumu Başkanlğ 

2659 sayl Adlî Tp Kurumu Kanunu uyarnca, adalet işlerinde bilirkişilik görevi 

yapmak, adlî tp uzmanlğ ve yan dal uzmanlğ programlar ile görev alanna giren 

konularda diğer adlî bilimler alanlarnda sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler 

düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programlar uygulamak üzere Adalet Bakanlğ'na 

bağl olarak kurulan Adlî Tp Kurumu tarafndan yaplan konu hakkndaki çalşmalar şu 

şekilde sralanabilir: 

05-08 Temmuz 2012 tarihlerinde, Uluslararas Adlî Tp Akademisi'nin (The 

International Academy of Legal Medicine-IALM) 3 ylda bir yaplan ve Adlî Tp Kurumu 

ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 56 ülkeden 389’u yerli, 712’si 

yabanc olmak üzere; toplam 1101 adlî bilimler uzmannn katldğ, 22 nci IALM 

kapsamnda “Kadna Yönelik Şiddet Olgusuna Hukuki ve Tbbi Yaklaşm, Önleyici 

Tedbirler” konusu çerçevesinde, taraflarn katlmyla bilimsel oturum düzenlenmiştir. 

Adlî Tp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda, mahkemelerce görüş istenen kadna yönelik 

şiddet mağdurlarna yönelik kapsaml değerlendirmeler yaplmaktadr. Yaplan 

araştrmalarda; şiddet mağdurlarnn yaşadklar travmay atlatmalarnda en önemli faktör 

olarak kendisine ve anlattklarna değer veren duyarl ve bilgili kişilerin varlğ olduğu 

gösterilmiştir. Bu bağlamda; 2. İhtisas Kurulu bünyesinde, akademik deneyimler ve Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlk Bakanlğ 

uygulamalarndan da yararlanlarak kadna yönelik şiddet kayt/tarama formu geliştirilmiş; 

aile içi şiddete maruz kalan kadnlarn mahkeme ya da savclklarca istenen hususlarda tbbî 

yönden fiziksel ve ruhsal değerlendirmelerin yan sra, sosyo-ekonomik ve kültürel alt yap 

ile şiddete etken olan faktörlerin ortaya konulmas amacyla, mağdur kadnlarla birebir 

görüşmeler yaplarak, bu bilgi formlar araclğyla veri taban oluşturulmaya başlanmştr.  
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Cumhuriyet savclar, baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ temsilcileri, 

aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlar ve psikologlar ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü temsilcilerine tantlmştr.  

b) "Kadnlarn Şiddetten Korunmas" konulu Matra Projesi çerçevesinde, 25-26 

Haziran 2013 tarihlerinde Ankara'da, ilgili kurum temsilcileri, aile mahkemesi hâkimleri, 

Cumhuriyet savclar, aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzman ve 

psikologlar ve Adalet Bakanlğ temsilcilerinin katlmyla bir çalştay yaplmştr. 

“Kadnlarn Şiddetten Korunmas” başlkl Matra Projesi kapsamnda 2013 yl 

Eylül-Aralk aylarnda İstanbul, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilen üç bölgesel seminere, 

aile mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savclar, baro temsilcileri, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ temsilcileri, aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzman 

ve psikologlar, Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katlmas sağlanmştr. 

İstanbul'da 23- 24 Eylül 2013 tarihleri arasnda, Antalya'da 29 Kasm 2013 

tarihinde, Adana'da 6 Aralk 2013 tarihinde gerçekleştirilen bölgesel seminerlerde; 

"Türkiye’de Ev İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlğ - Hukuk Fakülteleri İşbirliği", "Ev 

İçi Şiddetin Önlenmesinde Yasal ve İdari Tedbirler", "Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 

Konusunda Avrupa Birliği Üye Devletlerinin Tecrübeleri (Hollanda-İsveç)", "Ev İçi Şiddet 

Konusunda Yargnn Sorumluluklar - Yargnn Sorunlar - Yargdan Beklentiler 

(Mahkeme-Cumhuriyet Savclğ- Aile Mahkemesi Sosyal Çalşmaclar - Baro 

perspektifinden)" konulu sunumlar yaplmştr. 

2007 ylndan beri uygulanmakta olan İsveç İkili İşbirliği program çerçevesinde, 

2013 ylnda, Helsinborg - Sincan adliyeleri arasnda gerçekleştirilen kardeş mahkemeler 

işbirliği neticesinde "Kadna Karş Şiddetin Önlenmesi" başlğ altnda çalşmalar 

yaplmştr. Sincan Adliyesi tarafndan gerçekleştirilen seminer araclğ ile kadna karş 

şiddetin önlenmesi konusunda farkndalk yaratlmasna çalşlmştr.  

İsveç İkili İşbirliği'nin 2015-2018 yllarn kapsayan yeni dönem işbirliği 

kapsamnda "Dezavantajl Gruplarn Adalete Erişimi - Aile içi şiddet ve cinsel istismara 

uğrayan mağdurlarn ihtiyaçlarn karşlamak üzere yarg sistemine yönelik koşullarn 

iyileştirilmesi" hedefine yer verilmiştir. 12-13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da yaplacak 
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yürütme kurulu toplantsnda bu hedef altnda faaliyetlere devam edilip edilmeyeceği karara 

bağlanacaktr. 

Ayrca; Avrupa Mali İşbirliği Program kapsamnda yer alan ve Jandarma Genel 

Komutanlğ tarafndan yürütülen, "Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi"ne 

2013 ylndan bu yana paydaş kurum olarak katlm sağlanmaktadr. 

2.2.4.9. Adlî Tp Kurumu Başkanlğ 

2659 sayl Adlî Tp Kurumu Kanunu uyarnca, adalet işlerinde bilirkişilik görevi 

yapmak, adlî tp uzmanlğ ve yan dal uzmanlğ programlar ile görev alanna giren 

konularda diğer adlî bilimler alanlarnda sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler 

düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programlar uygulamak üzere Adalet Bakanlğ'na 

bağl olarak kurulan Adlî Tp Kurumu tarafndan yaplan konu hakkndaki çalşmalar şu 

şekilde sralanabilir: 

05-08 Temmuz 2012 tarihlerinde, Uluslararas Adlî Tp Akademisi'nin (The 

International Academy of Legal Medicine-IALM) 3 ylda bir yaplan ve Adlî Tp Kurumu 

ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 56 ülkeden 389’u yerli, 712’si 

yabanc olmak üzere; toplam 1101 adlî bilimler uzmannn katldğ, 22 nci IALM 

kapsamnda “Kadna Yönelik Şiddet Olgusuna Hukuki ve Tbbi Yaklaşm, Önleyici 

Tedbirler” konusu çerçevesinde, taraflarn katlmyla bilimsel oturum düzenlenmiştir. 

Adlî Tp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda, mahkemelerce görüş istenen kadna yönelik 

şiddet mağdurlarna yönelik kapsaml değerlendirmeler yaplmaktadr. Yaplan 

araştrmalarda; şiddet mağdurlarnn yaşadklar travmay atlatmalarnda en önemli faktör 

olarak kendisine ve anlattklarna değer veren duyarl ve bilgili kişilerin varlğ olduğu 

gösterilmiştir. Bu bağlamda; 2. İhtisas Kurulu bünyesinde, akademik deneyimler ve Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlk Bakanlğ 

uygulamalarndan da yararlanlarak kadna yönelik şiddet kayt/tarama formu geliştirilmiş; 

aile içi şiddete maruz kalan kadnlarn mahkeme ya da savclklarca istenen hususlarda tbbî 

yönden fiziksel ve ruhsal değerlendirmelerin yan sra, sosyo-ekonomik ve kültürel alt yap 

ile şiddete etken olan faktörlerin ortaya konulmas amacyla, mağdur kadnlarla birebir 

görüşmeler yaplarak, bu bilgi formlar araclğyla veri taban oluşturulmaya başlanmştr.  
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Adlî Tp Kurumu tarafndan; 15-17 Mart 2013 tarihleri arasnda, ilk kez düzenlenen 

I. Adlî Tp Asistan Kongresi'nde, "Kadn ve Çocuk Mağdurlara Yaklaşm ve Toplumsal 

Projelerde Adlî Tp Uzmannn Yeri" konular tartşlmştr. 

Adlî Tp Kurumu Başkanlğ; Türkiye genelinde hizmet veren adlî tp şube 

müdürlükleri ve grup başkanlklar araclğyla kadn ve çocuk, fiziksel şiddet ve cinsel suç 

mağdurlarn, muayene ve raporlama işlemleri ile birlikte ihtiyaç duyulduğunda uzman 

doktorlar tarafndan gerekli destek, tedbir ve önlemlerin alnabilmesi için ilgili makamlara 

yönlendirmektedir.  

2.2.4.10. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlğ 

5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamnda verilen tedbir kararlarnn, Adalet 

Bakanlğ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ arasnda bilişim sistemleri üzerinden 

çevrimiçi olarak gönderilmesi ve dosya bilgilerine erişim sağlanmas hususunda toplantlar 

düzenlenmiş olup, söz konusu kanunlar kapsamnda yaplmas düşünülen entegrasyon 

çalşmalar devam etmektedir.  

2.2.4.11. Adalet Bakanlğ’nn Çalşmalar İle İlgili Genel Değerlendirme 

Kadna yönelik şiddet eylemleri, kadnlarn kadn kimliğine ilişkin alglarn 

olumsuz şekilde derinden etkilemekte, bazen de hiç arzu edilmeyen şekilde kadnlarn 

hayatlarn kaybetmelerine neden olabilmektedir. Aile içi şiddete maruz kalmş kadnlarda, 

yaşadklar sürecin psikolojik etkileri çok daha derin ve uzun süreli olabilmektedir. Şiddete 

maruz kalan kadnlarda ciddi psiko-sosyal problemler ortaya çkabilmekte ve sosyal hayata 

katlma, ekonomik özgürlüklerini kazanmada çoğu zaman güçlükler yaşayabilmektedirler. 

Kadna yönelik aile içi şiddet, bu olaylarn bir diğer mağduru çocuklar üzerinde de önemli 

olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun yannda şiddete tank olan çocuklar, sağlk 

problemleri yan sra davranş bozukluğu, duygusal travma ve okul başarszlğ gibi 

sorunlar da yaşayabilmektedirler. 

Kadn sğnma evleri, kadn konuk evleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, ilk 

adm istasyonlar, ya da hastane ve sağlk merkezleri veya ceza infaz kurumu ve denetimli 
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serbestlik müdürlükleri, yahut aile içi şiddet alannda çalşan sivil toplum kuruluşlaryla 

birlikte bu konu üzerinde çalşan tüm paydaşlarn görevlilerin; aile içi şiddete sfr tolerans 

ilkesi ile hareket etmek suretiyle ve mağdurlarla faillere yönelik çalşmalar etkili şekilde 

yürütmeleri, süreci takip ederek tbbî açdan gereken hizmetleri ve yasal desteği almalarn 

sağlamalar, gereken psikolojik desteği vermeleri, toplumdaki kaynaklarla bu insanlar 

ilişkilendirmeleri ve bu insanlarn durumlarna yönelik sürekli gözlem yapar hâlde olmalar 

zorunludur.  

Bu çalşmalarn yürütülmesinde, toplumsal alglarla, toplumsal cinsiyet rollerinin 

getirdiği inançlarla baş etmek, toplumdaki baz tabular ykmak, eğitim eksiğinin 

giderilmesinde görev almak, sosyal politikalarn geliştirilmesinde etkili olmak ve konuya 

ilişkin hassasiyetin toplumun tüm kesimlerinde arttrlmasn sağlamak için konunun tüm 

taraflarnn koordineli şekilde çalşmalar gerekmektedir. 6284 sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun “Tanmlar” kenar başlkl 2 nci 

maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde “Bakanlk” olarak Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ gösterilmiştir. Yine Kanunun üçüncü bölümünde şiddet önleme ve izleme 

merkezlerinin kurulmas görevi anlan Bakanlğa ait olup, tedbir kararlarnn uygulanma 

sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini izleme görevi de şiddet önleme ve izleme 

merkezlerine verilmiştir.  

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 

İlişkin Uygulama Yönetmeliği de 18/01/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yaymlanarak 

yürürlüğe girmiş olup, ayn şekilde bu yönetmelik hükümlerinin de Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ tarafndan yürütüleceği öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanunun uygulama sonuçlarnn görülebilmesi ve kadna yönelik 

şiddete ilişkin mevzuatn yeterli olup olmadğnn ya da herhangi bir mevzuat değişikliğine 

ihtiyaç bulunup bulunmadğnn tespit edilebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

tarafndan hâlen çalşmalar sürdürüldüğü belirtilen Kanunun etki analizi sonuçlarnn,  

Adalet Bakanlğ da dâhil tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Adalet Bakanlğ tarafndan Kanun ve uygulama yönetmeliğinin hazrlanmas 

aşamasnda gerekli katklar sunulmuş olup, kadna yönelik şiddetin önlenmesine ve 
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Adlî Tp Kurumu tarafndan; 15-17 Mart 2013 tarihleri arasnda, ilk kez düzenlenen 

I. Adlî Tp Asistan Kongresi'nde, "Kadn ve Çocuk Mağdurlara Yaklaşm ve Toplumsal 

Projelerde Adlî Tp Uzmannn Yeri" konular tartşlmştr. 

Adlî Tp Kurumu Başkanlğ; Türkiye genelinde hizmet veren adlî tp şube 

müdürlükleri ve grup başkanlklar araclğyla kadn ve çocuk, fiziksel şiddet ve cinsel suç 

mağdurlarn, muayene ve raporlama işlemleri ile birlikte ihtiyaç duyulduğunda uzman 

doktorlar tarafndan gerekli destek, tedbir ve önlemlerin alnabilmesi için ilgili makamlara 

yönlendirmektedir.  

2.2.4.10. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlğ 

5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna 

Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamnda verilen tedbir kararlarnn, Adalet 

Bakanlğ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ arasnda bilişim sistemleri üzerinden 
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serbestlik müdürlükleri, yahut aile içi şiddet alannda çalşan sivil toplum kuruluşlaryla 

birlikte bu konu üzerinde çalşan tüm paydaşlarn görevlilerin; aile içi şiddete sfr tolerans 

ilkesi ile hareket etmek suretiyle ve mağdurlarla faillere yönelik çalşmalar etkili şekilde 
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getirdiği inançlarla baş etmek, toplumdaki baz tabular ykmak, eğitim eksiğinin 

giderilmesinde görev almak, sosyal politikalarn geliştirilmesinde etkili olmak ve konuya 

ilişkin hassasiyetin toplumun tüm kesimlerinde arttrlmasn sağlamak için konunun tüm 

taraflarnn koordineli şekilde çalşmalar gerekmektedir. 6284 sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun “Tanmlar” kenar başlkl 2 nci 

maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde “Bakanlk” olarak Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ gösterilmiştir. Yine Kanunun üçüncü bölümünde şiddet önleme ve izleme 

merkezlerinin kurulmas görevi anlan Bakanlğa ait olup, tedbir kararlarnn uygulanma 

sonuçlarn ve kişiler üzerindeki etkilerini izleme görevi de şiddet önleme ve izleme 

merkezlerine verilmiştir.  

6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 

İlişkin Uygulama Yönetmeliği de 18/01/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yaymlanarak 

yürürlüğe girmiş olup, ayn şekilde bu yönetmelik hükümlerinin de Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ tarafndan yürütüleceği öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanunun uygulama sonuçlarnn görülebilmesi ve kadna yönelik 

şiddete ilişkin mevzuatn yeterli olup olmadğnn ya da herhangi bir mevzuat değişikliğine 

ihtiyaç bulunup bulunmadğnn tespit edilebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

tarafndan hâlen çalşmalar sürdürüldüğü belirtilen Kanunun etki analizi sonuçlarnn,  

Adalet Bakanlğ da dâhil tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Adalet Bakanlğ tarafndan Kanun ve uygulama yönetmeliğinin hazrlanmas 

aşamasnda gerekli katklar sunulmuş olup, kadna yönelik şiddetin önlenmesine ve 
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Kanunun etkin şekilde uygulanmasna dair Adalet Bakanlğ birimleri tarafndan görev 

alanlar dâhilinde gerekli çalşmalar kararllkla devam etmektedir.  

Bu kapsamda, aile içi şiddete yönelik mevzuat hakknda uygulama birliğinin 

sağlanabilmesi açsndan hâkim ve Cumhuriyet savclarna meslek içi eğitim programlar 

ve seminerler düzenlenerek bilgilerinin artrlmas sağlanmakta, hâkim ve Cumhuriyet 

savcs adaylarna ise meslek öncesi eğitimler verilerek konu hakkndaki farkndalğn 

artrlmas ve bilincin önemsenmesi hedeflenmektedir.  

Ayrca kadna yönelik şiddet hakkndaki adlî uygulamalara dönük daha detayl bilgi 

alnabilmesi için teknik açdan çalşmalar sürdürülmekte olup, adlî istatistikleri kullanan 

ulusal ve uluslararas kurumlarn artan ve değişen taleplerinin karşlanmas, genel olarak 

ihtiyaç duyulabilecek verilerin tespit edilerek veri ambarnn geliştirilmesi, bu suretle 

oluşturulacak veri tabanndan gelen bilgilerle 6284 sayl Kanun ve diğer mevzuat 

uygulamalar hakknda kapsaml istatistikler oluşturulabilmesi, süreçte yer alan kurumlarn 

bilişim sistemleri üzerinden gerekli bilgilere erişimlerinin sağlanabilmesi amacyla 

entegrasyon çalşmalar başlatlmş olup bu çalşmalar hâlen devam etmektedir. 

2.2.5. Sağlk Bakanlğ  

Kadna yönelik şiddeti önlemede, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmede 

Sağlk Bakanlğna bağl Türkiye Halk Sağlğ Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu sorumlu kurumlardr. Türkiye Halk Sağlğ Kurumu; 1. basamak sağlk 

hizmetlerinin yürütülmesinde, aile hekimliklerine başvuran şiddet vakalarn yönlendirme, 

bilgilendirme ve tedavi ile kadna yönelik şiddetin önlenmesi için yaplacak eğitim, 

seminer, sempozyum ya da materyal oluşturmak gibi farkndalğ artrc politikalar 

geliştirmede yani koruyucu önlemler ile ilgili hizmetler vermektedir. Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu ise 2. ve 3. basamak sağlk kuruluşlarna(hastaneler) başvuran şiddet 

mağduru kadnlara tbbi müdahale ve psikolojik destek verme, yönlendirme gibi konulara 

bakmaktadr.  

Kadna yönelik aile içi şiddetle mücadele amacyla; "Çocuk ve Kadnlara Yönelik 

Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler" 

konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesi ile Sağlk Bakanlğna düşen görev ve 
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sorumluluklar belirlenmiştir. Bu genelge ile koordinatör kurum olarak belirlenen Kadnn 

Statüsü Genel Müdürlüğü bir Eylem Plan hazrlamştr. Eylem Plan kapsamnda “Kadna 

Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Program” başlatlmştr. Yaplan çalşmalar 

doğrultusunda “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlk Personelinin Rolü ve 

Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü” 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanmştr.   

Söz konusu protokol ile Halk Sağlğ Kurumu Ruh Sağlğ Programlar Daire 

Başkanlğnca sağlk personeline eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Eğitici eğitimlerinde;  

− Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 

− Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet, 

− Aile İçi Şiddetle İlgili Yasal Düzenlemeler, 

− Şiddete Maruz Kalan Kadnlara Sunulan Hizmetler, 

− Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişim ve Görüşme 

konularnn yer aldğ bir eğitim program uygulanmştr. 2013 yl itibari ile toplam 

65.000 sağlk personeli kadna yönelik aile içi şiddeti önleme konusunda eğitilmiştir.  

2014 ylnda ise kadna yönelik aile içi şiddeti önleme konusunda yaplan hizmet içi 

eğitimlerde toplam 3.359 personele, ayrca farkndalk yaratmak amacyla yaplan halk 

eğitimlerinde ise 18.112 kişiye ulaşlmştr.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile yaplan Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 

kapsamnda yukarda bahsi geçen eğitim modüllerinin yeniden düzenlenmesi ile sağlk 

personelinde farkndalk artş, özellikle adli süreçlerde müdahale kapasitesini geliştirme, 

danşmanlk hizmetlerinin 1. basamağ içerecek şekilde yaplandrlmas konularn da 

içeren eğitici eğitimi yaplmas çalşmalar devam etmektedir. 

Sağlk kurumlarna başvuran şiddet mağduru olan bireylere yönelik hizmetleri 

sürdürürken, özelikle cinsel şiddete maruz kalmş kadnlarn sağlk muayeneleri,  adli 

işlemleri ve diğer ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşm esnasnda oluşabilecek ikincil 

örselenmeleri en aza indirgemek ve var olan hizmetlerden kişiyi en iyi şekilde 

yararlandrmak amacyla 2011’de başlatlan çalşmalar sonucunda sağlk kuruluşlarna 

başvuran şiddet mağduru kadnlara sağlk hizmetleri ve danşmanlk sunma, aile içi ve 

kadna yönelik şiddete ait veri toplama hizmetleri sürdürülmektedir.  
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Kanunun etkin şekilde uygulanmasna dair Adalet Bakanlğ birimleri tarafndan görev 
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65.000 sağlk personeli kadna yönelik aile içi şiddeti önleme konusunda eğitilmiştir.  
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eğitimlerde toplam 3.359 personele, ayrca farkndalk yaratmak amacyla yaplan halk 

eğitimlerinde ise 18.112 kişiye ulaşlmştr.  
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Sağlk kurumlarna başvuran şiddet mağduru olan bireylere yönelik hizmetleri 

sürdürürken, özelikle cinsel şiddete maruz kalmş kadnlarn sağlk muayeneleri,  adli 

işlemleri ve diğer ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşm esnasnda oluşabilecek ikincil 

örselenmeleri en aza indirgemek ve var olan hizmetlerden kişiyi en iyi şekilde 

yararlandrmak amacyla 2011’de başlatlan çalşmalar sonucunda sağlk kuruluşlarna 

başvuran şiddet mağduru kadnlara sağlk hizmetleri ve danşmanlk sunma, aile içi ve 

kadna yönelik şiddete ait veri toplama hizmetleri sürdürülmektedir.  
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 Söz konusu program kapsamnda oluşturulan “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet 

Bildirim Formu” hastaneler ve 1. basamak sağlk kuruluşlar tarafndan doldurulmaktadr. 

Bu alanda veri taban oluşturularak, ihtiyaç tespiti ve hizmet planlamas amacyla Kadna 

Yönelik Aile İçi Şiddet verilerinin “Karar Destek Sistemi” ad verilen elektronik ortamda 

toplanmas sağlanmaktadr.  

2013-2014 yllarnda sağlk kuruluşlarna şiddet nedeni ile başvuran kadn saylar 

te verilmektedir. 

Tablo 15’te verilmektedir. 

Tablo 15: 2013-2014 Yllarnda Sağlk Kuruluşlarna Şiddet Nedeni İle Başvuran Kadn 
Says 

Yl Sağlk Kuruluşlarna Şiddet Nedeni İle Başvuran 
Kadn Says 

2013 12.946 

2014 11.915 

Ayrca 6284 sayl Kanun 08/03/2012 tarihinde yaynlanmş olup, bu Kanunla, 

şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, çocuklarn, aile 

bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere 

yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna ilişkin çkarlan Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci 

maddesinin 3 üncü fkrasnda yer alan “Şiddet uygulayan, illerde Halk Sağlğ Müdürlüğü, 

varsa Ruh Sağlğ Şubesi tarafndan, ilçelerde Toplum Sağlğ Merkezi tarafndan kamuya 

ait sağlk kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yaplan 

işlemin sonucu bu birimler tarafndan ŞÖNİM’e bildirilir.” hükmüne göre işlemler 

yaplmaktadr. 

2013-2014 yllarnda 6284 sayl kanun gereği önleyici sağlk tedbiri karar verilen 

kişi saylar   
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 Söz konusu program kapsamnda oluşturulan “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet 
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şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadnlarn, çocuklarn, aile 

bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere 

yönelik şiddetin önlenmesi amacyla alnacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna ilişkin çkarlan Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci 

maddesinin 3 üncü fkrasnda yer alan “Şiddet uygulayan, illerde Halk Sağlğ Müdürlüğü, 

varsa Ruh Sağlğ Şubesi tarafndan, ilçelerde Toplum Sağlğ Merkezi tarafndan kamuya 

ait sağlk kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yaplan 
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yaplmaktadr. 

2013-2014 yllarnda 6284 sayl kanun gereği önleyici sağlk tedbiri karar verilen 

kişi saylar   
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Tablo 16’da yer almaktadr:  
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Tablo 16: 2013-2014 Yllarnda 6284 Sayl Kanun Gereği Önleyici Sağlk Tedbiri Karar 
Verilen Kişi Says 

Önleyici Sağlk Tedbiri Karar Verilen Kişiler 2013 2014 

Şiddet uygulayan (yetişkin) 6.230 6.562 

Şiddet uygulayan (-18 yaş) 54 62 

Alkol/madde bağmllğ olup tedavisi sağlanan 1.584 2.338 

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinde yer alan “Aile planlamas hizmetleri başta 

olmak üzere bütün üreme sağlğ hizmetlerinin özellikle birinci basamak sağlk 

kuruluşlarnda kadnlar için ücretsiz, ulaşlabilir ve kaliteli bir şekilde verilmesi 

sağlanmaldr.” maddesi gereği; bahsi geçen hizmetlerden, 1. basamak ve ana-çocuk sağlğ 

ve aile planlamas hizmetlerinden sadece şiddet mağduru çocuk ve kadnlar değil, tüm 

kadn ve çocuklar ücretsiz olarak yararlanmaktadr. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hasta Çalşan Haklar Ve Güvenliği Daire 

Başkanlğnca sağlk tesislerine başvuran kadna yönelik “fiziksel ve sözel şiddet” 

vakalarnda; ilgili hekim tarafndan “Tbbi Sosyal Hizmet Birimine” şiddet mağdurunun 

konsülte edilmesi ve şiddet vakalarna müdahale prosedürü hazrlanmş ve uygulamaya 

konulmuştur.  

Kolluk tarafndan sağlk tesisine darp cebir raporu almak için başvuran kadnlarla 

ilgili; 

− Hastay muayene eden hekim tarafndan Tbbi Sosyal Hizmet Biriminden sorumlu 

Başhekim Yardmcsna ve Sosyal Hizmet Uzmanna bilgi verilerek, vakann konsülte 

edilmesi, 

− Şiddet mağduru kadna psiko-sosyal danşmanlk verilerek; Savclk Makamna 

sunulmak üzere Sosyal İnceleme Raporunun hazrlanmas ve sağlk tesisine kişiyi getiren 

kolluk kuvvetlerine resmi yaz ve/veya tutanak ile bir nüshasnn teslim edilmesi, 

− Sosyal İnceleme Raporunun kanaat bölümünde; 6284 sayl kanun çerçevesinde 

tedbir karar talep edilmesi, 

− Vakann izleme ve ilgili kurum/kuruluşlara yerleştirilme süreciyle ilgili olarak Aile 

ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanmas,  
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 Fiziksel – sözel şiddet sebebiyle sağlk tesislerine bireysel başvuru yapan kişilerle 

ilgili olarak; 

− Tbbi Sosyal Hizmet Birimi tarafndan psiko-sosyal danşmanlğn verilmesi, 

− 6284 sayl Kanun çerçevesinde; koruma kararnn, Sosyal İnceleme Raporunun 

kanaat bölümünde talep edilerek; kolluk kuvvetine, adli koruma ve inceleme makamlarna 

iletilmesi,  

− Şiddet sebebiyle başvuran kişilerin işlemlerinin/yazşmalarnn; “gizlilik ve 

mahremiyet ilkesi” çerçevesinde yaplmas,  

− Şiddet mağduru kadnn şikayetçi olmamas halinde; Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğünden; “ikamet adresinde kişinin aile üyeleri ve sosyal çevresi gözlenerek 

değerlendirilmesi talebiyle” sosyal inceleme talep edilmesi, ihbar niteliği taşyan bilgiler 

nedeniyle olas bir ihbar durumunda acil müdahalenin sağlanmas ve gerekli tedbirlerin 

alnmas hususunda; Sosyal Hizmet Uzmannn kanaati gereğince ilgili kolluğa dosyann 

iletilmesi,  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe 

Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafndan 6284 sayl Kanunun 8 inci 

Maddesi gereğince  “gizlilik” ve “kimlik bilgilerinin gizlenmesi” karar bulunan vakalarn;  

− Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri İdari Hizmetler Başkanlğ, Hasta 

Çalşan Haklar ve Güvenliği Birimi tarafndan değerlendirilerek;  sağlk tesislerinin 

otomasyon sistemine eklenmek üzere iletilmesi,  

− Sağlk tesislerinin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafndan “sağlk bilgi sistemleri” 

düzenlemesinin yaplmas, kimlik bilgilerinin gizlenmesi talep edilen kişilerin bilgilerinin 

otomasyon sisteminden gizlenmesi ve evraklarnn kişinin kendisi ve koruma makamlar 

haricinde kimseyle paylaşlmamas, 

− Şiddet mağduru kadnlara müdahale sürecinde Genel Sekreterlik, İdari Hizmetler 

Başkanlğ tarafndan sağlk tesislerine danşmanlk verilmesi ve ilgili kurumlarla “Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kolluk, Cumhuriyet Başsavclklar” ile iletişim ve 

koordinasyonun sağlanmas talimatlar verilmiştir. 

Acil Servislerde aile içi şiddet mağdurlarnn değerlendirme süreci ise şu şekilde 

işlemektedir; 
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Tablo 16: 2013-2014 Yllarnda 6284 Sayl Kanun Gereği Önleyici Sağlk Tedbiri Karar 
Verilen Kişi Says 

Önleyici Sağlk Tedbiri Karar Verilen Kişiler 2013 2014 

Şiddet uygulayan (yetişkin) 6.230 6.562 

Şiddet uygulayan (-18 yaş) 54 62 

Alkol/madde bağmllğ olup tedavisi sağlanan 1.584 2.338 

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinde yer alan “Aile planlamas hizmetleri başta 

olmak üzere bütün üreme sağlğ hizmetlerinin özellikle birinci basamak sağlk 

kuruluşlarnda kadnlar için ücretsiz, ulaşlabilir ve kaliteli bir şekilde verilmesi 

sağlanmaldr.” maddesi gereği; bahsi geçen hizmetlerden, 1. basamak ve ana-çocuk sağlğ 

ve aile planlamas hizmetlerinden sadece şiddet mağduru çocuk ve kadnlar değil, tüm 

kadn ve çocuklar ücretsiz olarak yararlanmaktadr. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hasta Çalşan Haklar Ve Güvenliği Daire 

Başkanlğnca sağlk tesislerine başvuran kadna yönelik “fiziksel ve sözel şiddet” 

vakalarnda; ilgili hekim tarafndan “Tbbi Sosyal Hizmet Birimine” şiddet mağdurunun 

konsülte edilmesi ve şiddet vakalarna müdahale prosedürü hazrlanmş ve uygulamaya 

konulmuştur.  

Kolluk tarafndan sağlk tesisine darp cebir raporu almak için başvuran kadnlarla 

ilgili; 

− Hastay muayene eden hekim tarafndan Tbbi Sosyal Hizmet Biriminden sorumlu 

Başhekim Yardmcsna ve Sosyal Hizmet Uzmanna bilgi verilerek, vakann konsülte 

edilmesi, 

− Şiddet mağduru kadna psiko-sosyal danşmanlk verilerek; Savclk Makamna 

sunulmak üzere Sosyal İnceleme Raporunun hazrlanmas ve sağlk tesisine kişiyi getiren 

kolluk kuvvetlerine resmi yaz ve/veya tutanak ile bir nüshasnn teslim edilmesi, 

− Sosyal İnceleme Raporunun kanaat bölümünde; 6284 sayl kanun çerçevesinde 

tedbir karar talep edilmesi, 

− Vakann izleme ve ilgili kurum/kuruluşlara yerleştirilme süreciyle ilgili olarak Aile 

ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanmas,  
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iletilmesi,  

− Şiddet sebebiyle başvuran kişilerin işlemlerinin/yazşmalarnn; “gizlilik ve 

mahremiyet ilkesi” çerçevesinde yaplmas,  

− Şiddet mağduru kadnn şikayetçi olmamas halinde; Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğünden; “ikamet adresinde kişinin aile üyeleri ve sosyal çevresi gözlenerek 

değerlendirilmesi talebiyle” sosyal inceleme talep edilmesi, ihbar niteliği taşyan bilgiler 

nedeniyle olas bir ihbar durumunda acil müdahalenin sağlanmas ve gerekli tedbirlerin 

alnmas hususunda; Sosyal Hizmet Uzmannn kanaati gereğince ilgili kolluğa dosyann 

iletilmesi,  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe 

Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafndan 6284 sayl Kanunun 8 inci 

Maddesi gereğince  “gizlilik” ve “kimlik bilgilerinin gizlenmesi” karar bulunan vakalarn;  

− Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri İdari Hizmetler Başkanlğ, Hasta 

Çalşan Haklar ve Güvenliği Birimi tarafndan değerlendirilerek;  sağlk tesislerinin 

otomasyon sistemine eklenmek üzere iletilmesi,  

− Sağlk tesislerinin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafndan “sağlk bilgi sistemleri” 

düzenlemesinin yaplmas, kimlik bilgilerinin gizlenmesi talep edilen kişilerin bilgilerinin 

otomasyon sisteminden gizlenmesi ve evraklarnn kişinin kendisi ve koruma makamlar 

haricinde kimseyle paylaşlmamas, 

− Şiddet mağduru kadnlara müdahale sürecinde Genel Sekreterlik, İdari Hizmetler 

Başkanlğ tarafndan sağlk tesislerine danşmanlk verilmesi ve ilgili kurumlarla “Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kolluk, Cumhuriyet Başsavclklar” ile iletişim ve 

koordinasyonun sağlanmas talimatlar verilmiştir. 

Acil Servislerde aile içi şiddet mağdurlarnn değerlendirme süreci ise şu şekilde 

işlemektedir; 
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− Şiddet mağduru kadnn durumu acil olmasa bile, bekleme süresi ksa tutularak en 

ksa zamanda hekim tarafndan değerlendirmeye alnr. Mağdur muayene edilir, 

vücudundaki travmalar belirlenir ve tedavisi için ilk müdahale yaplr. Gerekli görülen 

laboratuvar tetkikleri, radyolojik tetkikler yaplr. Krize Müdahale Birimi’ne konsültasyon 

istenir. Rapor düzenlenerek muayene bulgular kaydedilir. Hastann yatarak tedavisine 

karar verilirse uygun servise yatş sağlanr. 

− Hastann hastanede yatmasn gerektirecek bir durumu yoksa ve evine dönmek 

istiyorsa Krize Müdahale Birimi’ne yönlendirilir. Krize Müdahale Biriminde görevli ve 

kadna yönelik aile içi şiddet eğitimi almş sağlk personeli psikolog yoksa başka bir sağlk 

personeli ilk olarak” Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Kayt Formu” doldurur. Kadna yasal 

haklar, tekrar şiddet görme riski olmas durumunda başvurabileceği kurumlar konusunda 

bilgilendirme yaplarak taburcu edilir. Daha sonra psikolojik destek alabilecekleri 

hatrlatlarak görüşmelere gelmeleri konusunda teşvik edilir. 

Her ayn sonunda başvuruda bulunan kadnlarn ne durumda olduklar tekrar 

soruşturularak bir form doldurulur ve Halk Sağlğ Birimi’ne bağl Ruh Sağlğ Şubesi’ne 

ulaştrlr. Eğer şiddet riskinin devam edeceği düşünülüyorsa Sosyal Hizmet 

Uzmanlarndan yardm istenerek kadnn kolluk görevlisi refakatinde Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğna bağl kurumlara yönlendirilmesi sağlanr. 

2.2.6. Milli Eğitim Bakanlğ  

 Milli Eğitim Bakanlğ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafndan ailelerin; 

aile tutumlar, demokratik ilişkiler, iletişim, aile içi şiddetin önlenmesi, yasal koruma, erken 

çocukluk ve ergenlik döneminde ihmal ve istismar, çocuk-ergen ve anne-baba çatşmas, 

olumlu disiplin yöntemleri, olumsuz disiplin yöntemlerinin çocuk ve ergen üzerindeki 

zararlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadn sağlğ, üreme sağlğ, aile planlamas, madde 

bağmllğn önleme konularnn güçlendirilmesi amacyla Aile Eğitimi Programlar 

yürütülmektedir. Erken yaşta evliliğin; erken yaş gebelik ve doğumlar ile boşanma gibi 

olumsuz yanlar, töre ve namus cinayetleri, şiddete uğrayan kadn ve çocuklarn 

desteklenmesi gibi konular işlenerek toplumu bilgilendirici eğitimler verilmektedir. 

Programda işlenen tüm temalar 0-18 yaş arasnda çocuğun tüm gelişim alanlarn 0-3, 3-6, 

7-11, 12-18 yaş dönemsel özellikleri itibariyle ele alarak, 14 hafta süren eğitimler yoluyla 
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ailelerde farkndalk yaratma ve davranş değiştirmeye yönelik olarak anne babalarn 

çocuklarn doğru bir biçimde desteklemesini öngörmektedir.  

0-3 Yaş Aile Eğitim Programlar 14 oturumdan oluşmakta olup bu programlarda; 

tanşma ve program tantm, kadn olmak, güvenli annelik, doğum ve lohusalk, yeni doğan 

ve süt çocukluğu, çocuk sağlğ, anne çocuk beslenmesi, motor gelişim, bilişsel gelişim ve 

dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, öz bakm becerileri, olumlu davranş geliştirme, 

çocuk haklar / çocuk ihmal ve istismar özel gereksinimli bireylere duyarllk geliştirme 

konularna yer verilmektedir. Söz konusu oturumlara ek olarak ayrca babalara çocuklarnn 

gelişimi ve eğitiminde ne kadar önemli olduklarn fark etmelerini ve çocuklarnn gelişim 

ve eğitimine aktif katlmlarn sağlamak amacyla babalar için de “Baba Oturumu” 

hazrlanmştr.  

Aile Eğitimlerinin ilk yaş grubu olan 0-3 Yaş Aile Eğitimi Program, tanşma ve 

program tantmnn ardndan “Kadn Olmak” oturumu ile başlamakta olup, aile 

eğitimlerine merhaba diyen anne-babalar için; “kadnn toplumsal rolünü bilir”, “kadnn 

haklarn örneklerle açklar”, “haklar ve rollere ilişkin yaşanan sorun alanlarn belirler”, 

“kadna yönelik şiddete karş alnmas gereken önlemleri açklar” kazanmlarn 

içermektedir. Bu kazanmlara yönelik olarak kadna toplumda verilen roller, taşdğ 

sorumluluklar ve bu bağlamda kadnlarn yaşadklar sorunlar çeşitli örnek olaylarla ve 

etkileşimli olarak ele alnmaktadr. Çeşitli etkinliklerle katlmc ailelerin kadnlarn 

hissettikleri basklar, toplumdaki kadn algs ve kadnn rolleri, yaşadğ sorunlar ve kadn 

haklar konularnda tartşmalarnn ve bilgilenmelerinin sağlanmas ve bu eğitime 

katldktan sonra hayatlarnda konuya yönelik yapmay planladklar değişiklikler 

konusunda kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadr. Bu oturumun ardndan “Güvenli 

Annelik” oturumu ile devam eden 0-3 Yaş Aile Eğitimi Programnn bu oturumunda, 

katlmclarn kadn ve erkek üreme sistemlerini tanmas, aile planlamas ve sağlkl 

gebelik süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalar sağlanmaktadr.  

Aile Eğitimi Programlar içerisinde tüm yaş gruplarna yönelik her yaş grubunun 

özelliğine uygun olarak gelişim konularna yer verilmektedir. 0-3 yaşta; yeni doğan ve süt 

çocukluğu, çocuk sağlğ, anne-çocuk beslenmesi ayrca yer almak üzere tüm yaş 

gruplarnda motor gelişim, bilişsel gelişim ve dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, öz 
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− Şiddet mağduru kadnn durumu acil olmasa bile, bekleme süresi ksa tutularak en 

ksa zamanda hekim tarafndan değerlendirmeye alnr. Mağdur muayene edilir, 

vücudundaki travmalar belirlenir ve tedavisi için ilk müdahale yaplr. Gerekli görülen 

laboratuvar tetkikleri, radyolojik tetkikler yaplr. Krize Müdahale Birimi’ne konsültasyon 

istenir. Rapor düzenlenerek muayene bulgular kaydedilir. Hastann yatarak tedavisine 

karar verilirse uygun servise yatş sağlanr. 

− Hastann hastanede yatmasn gerektirecek bir durumu yoksa ve evine dönmek 

istiyorsa Krize Müdahale Birimi’ne yönlendirilir. Krize Müdahale Biriminde görevli ve 

kadna yönelik aile içi şiddet eğitimi almş sağlk personeli psikolog yoksa başka bir sağlk 

personeli ilk olarak” Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Kayt Formu” doldurur. Kadna yasal 

haklar, tekrar şiddet görme riski olmas durumunda başvurabileceği kurumlar konusunda 

bilgilendirme yaplarak taburcu edilir. Daha sonra psikolojik destek alabilecekleri 

hatrlatlarak görüşmelere gelmeleri konusunda teşvik edilir. 

Her ayn sonunda başvuruda bulunan kadnlarn ne durumda olduklar tekrar 

soruşturularak bir form doldurulur ve Halk Sağlğ Birimi’ne bağl Ruh Sağlğ Şubesi’ne 

ulaştrlr. Eğer şiddet riskinin devam edeceği düşünülüyorsa Sosyal Hizmet 

Uzmanlarndan yardm istenerek kadnn kolluk görevlisi refakatinde Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğna bağl kurumlara yönlendirilmesi sağlanr. 

2.2.6. Milli Eğitim Bakanlğ  

 Milli Eğitim Bakanlğ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafndan ailelerin; 

aile tutumlar, demokratik ilişkiler, iletişim, aile içi şiddetin önlenmesi, yasal koruma, erken 

çocukluk ve ergenlik döneminde ihmal ve istismar, çocuk-ergen ve anne-baba çatşmas, 

olumlu disiplin yöntemleri, olumsuz disiplin yöntemlerinin çocuk ve ergen üzerindeki 

zararlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadn sağlğ, üreme sağlğ, aile planlamas, madde 

bağmllğn önleme konularnn güçlendirilmesi amacyla Aile Eğitimi Programlar 

yürütülmektedir. Erken yaşta evliliğin; erken yaş gebelik ve doğumlar ile boşanma gibi 

olumsuz yanlar, töre ve namus cinayetleri, şiddete uğrayan kadn ve çocuklarn 

desteklenmesi gibi konular işlenerek toplumu bilgilendirici eğitimler verilmektedir. 

Programda işlenen tüm temalar 0-18 yaş arasnda çocuğun tüm gelişim alanlarn 0-3, 3-6, 

7-11, 12-18 yaş dönemsel özellikleri itibariyle ele alarak, 14 hafta süren eğitimler yoluyla 
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ailelerde farkndalk yaratma ve davranş değiştirmeye yönelik olarak anne babalarn 

çocuklarn doğru bir biçimde desteklemesini öngörmektedir.  

0-3 Yaş Aile Eğitim Programlar 14 oturumdan oluşmakta olup bu programlarda; 

tanşma ve program tantm, kadn olmak, güvenli annelik, doğum ve lohusalk, yeni doğan 

ve süt çocukluğu, çocuk sağlğ, anne çocuk beslenmesi, motor gelişim, bilişsel gelişim ve 

dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, öz bakm becerileri, olumlu davranş geliştirme, 

çocuk haklar / çocuk ihmal ve istismar özel gereksinimli bireylere duyarllk geliştirme 

konularna yer verilmektedir. Söz konusu oturumlara ek olarak ayrca babalara çocuklarnn 

gelişimi ve eğitiminde ne kadar önemli olduklarn fark etmelerini ve çocuklarnn gelişim 

ve eğitimine aktif katlmlarn sağlamak amacyla babalar için de “Baba Oturumu” 

hazrlanmştr.  

Aile Eğitimlerinin ilk yaş grubu olan 0-3 Yaş Aile Eğitimi Program, tanşma ve 

program tantmnn ardndan “Kadn Olmak” oturumu ile başlamakta olup, aile 

eğitimlerine merhaba diyen anne-babalar için; “kadnn toplumsal rolünü bilir”, “kadnn 

haklarn örneklerle açklar”, “haklar ve rollere ilişkin yaşanan sorun alanlarn belirler”, 

“kadna yönelik şiddete karş alnmas gereken önlemleri açklar” kazanmlarn 

içermektedir. Bu kazanmlara yönelik olarak kadna toplumda verilen roller, taşdğ 

sorumluluklar ve bu bağlamda kadnlarn yaşadklar sorunlar çeşitli örnek olaylarla ve 

etkileşimli olarak ele alnmaktadr. Çeşitli etkinliklerle katlmc ailelerin kadnlarn 

hissettikleri basklar, toplumdaki kadn algs ve kadnn rolleri, yaşadğ sorunlar ve kadn 

haklar konularnda tartşmalarnn ve bilgilenmelerinin sağlanmas ve bu eğitime 

katldktan sonra hayatlarnda konuya yönelik yapmay planladklar değişiklikler 

konusunda kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadr. Bu oturumun ardndan “Güvenli 

Annelik” oturumu ile devam eden 0-3 Yaş Aile Eğitimi Programnn bu oturumunda, 

katlmclarn kadn ve erkek üreme sistemlerini tanmas, aile planlamas ve sağlkl 

gebelik süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalar sağlanmaktadr.  

Aile Eğitimi Programlar içerisinde tüm yaş gruplarna yönelik her yaş grubunun 

özelliğine uygun olarak gelişim konularna yer verilmektedir. 0-3 yaşta; yeni doğan ve süt 

çocukluğu, çocuk sağlğ, anne-çocuk beslenmesi ayrca yer almak üzere tüm yaş 

gruplarnda motor gelişim, bilişsel gelişim ve dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, öz 
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bakm becerileri oturumlar ile anne babalar; ilgili yaş aralğnda bulunan çocuklarnn 

gelişim özellikleri, gelişimin temel ilkeleri ve tüm gelişim alanlarna yönelik olarak 

çocuklarn her dönemde ne şekilde desteklemeleri gerektiği konularnda 

bilgilendirilmektedir. Gelişim konular kapsamnda ailelere çocuklarnn kendi bedenlerini 

tanmalarnn önemi ile cinsel eğitim konularnda onlarn davranş kazanmalar 

sağlanmaktadr. Program içerisinde tüm yaş aralklarna dağtlmş; olumlu davranş 

geliştirme, istenmeyen davranşlar değiştirme, duygu düzenleme, etkili iletişim becerileri, 

çocukla nitelikli zaman geçirme ve oyun, etkili problem çözme, ergenlikte riskli 

davranşlar, ergen ve akran iletişimi gibi oturumlar çerçevesinde etkili iletişim yöntemleri 

konusunda bilgi verilmekte, anne babalarn bu yöntemleri deneyimlemeleri ve sonuçlar 

konusunda paylaşmda bulunmalarna frsat verilmektedir. Bu oturumlar ile anne-babalarn; 

etkin dinlemenin çocukla ve diğer insanlarla ilişkilerine etkisi, etkin dinleme becerisini 

kullanma, iletişim engelleri, iletişim engellerinin olumsuz etkileri ile ilgili bilgi sahibi 

olmalar sağlanmakla birlikte çocuğun duygularn tanmasnda ve ifade etmesinde ana-

babaya düşen roller, çocuğa duygularn ifade etmesinde nasl yardmc olacaklar 

konusunda da fikir edinmeleri amaçlanmaktadr. 
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Aile Eğitimi Programlar ile 2014 ylnda 5.545 kursla 213.886 kursiyere,  bugüne 

kadar da 3.679 eğitici ile 38.368 kursla 1.807.670 ebeveyn ve çocuğa ulaşlmştr. Ayrca 0-

18 yaş arasnda çocuğu bulunan ailelere çocuklar ile iletişim kurmalarna yardmc olmak 

amacyla uygulamaya başlayan 0-18 Yaş Aile Eğitimi Program Uygulamalar kapsamnda 

yetiştirilen 11.000 rehber öğretmen vastasyla da yaklaşk 450.000 aileye ulaşm 

sağlanmştr. Aile Eğitimi Programlar, 2012-2014 yllar arasnda ailelerden gelen talepler 

ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiştir. Bu amaçla Aile Eğitim 

Programlarnn uygulanmasna ve yaygnlaştrlmasna yönelik 30/08/2014 tarihinde 17 

nolu Bakan Genelgesi çkarlmş olup, Genelge esaslar doğrultusunda bu programlarn 

uygulanmasna devam edilmektedir. 

Hayat boyu öğrenme sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artrmaya yönelik olarak 

hazrlanan 2014-2018 dönemini kapsayan Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisinde, 

dezavantajl grup içinde yer alan kadnlarn eğitime erişimlerinin desteklenmesi ve bu 

doğrultuda uzaktan eğitim ve açk öğretim imkanlarnn artrlmas hedeflenmektedir. Söz 

konusu 5 yllk ulusal eylem plannn faaliyet düzenlemelerinin toplumsal cinsiyet 

duyarllğ gözetilerek belirlenmesine yönelik çalşmalar devam etmekle birlikte, mevcut 

yaygn eğitim programlarnn güncellenmesi sürecinde de toplumsal cinsiyet duyarllğnn 

yanstlmas planlanmaktadr. Bununla birlikte kadnlarn becerilerinin geliştirilmesi, 

istihdam potansiyellerinin desteklemesi amacyla bağl döner sermaye işletmesi bulunan 

kurumlardaki öğrenci ve kursiyerlerin ürettiği ürünlerin dijital ortamlarda pazarlanmas için 

ürün satş portal oluşturulmuş ve bu yolla ürettikleri el işlerinin satşna imkan 

sağlanmştr. Ayrca çeşitli işbirlikleri ile kadnlara girişimcilik konusunda eğitimler 

verilerek ekonomik olarak güçlendirilmeleri de hedeflenmektedir. 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin 

“Eğitim materyallerinde kadn ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da 

zedeleyen anlayşlar ortadan kaldran öğelerinden ayklanmas gerekmektedir” ve 

“İlköğretimden başlayarak eğitimin her aşamasnda (örgün ve yaygn eğitim de dahil olmak 

üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarllğ konularn içeren ve çocuklara kendi 

bedenlerini tanmay öğreten eğitim programlar hazrlanarak uygulamaya konulmaldr” 
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önerilerinin uygulanmasnda Milli Eğitim Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Bu öneriler doğrultusunda, tüm öğretim programlar ve ders kitaplar, ayrmclk içeren 

ifadelerden arndrlmakla birlikte bu program ve kitaplarda dil, din ve etnik köken 

açsndan farkl millet ve topluluklar küçük düşüren, aşağlayan, açk veya örtük ifadelerle 

dşlayan bilgi, resim, fotoğraf ya da semboller kullanlmamaktadr. Bunun yan sra 

toplumsal cinsiyet ayrmclğ ve eşitliği, kadna karş şiddet konular eğitim-öğretim 

programlar ve materyallerinde yer alacak şekilde güncellenmiştir. Yetişkin okuma-yazma 

öğretimi faaliyetlerine yönelik hazrlanan öğretim programlar ve eğitim materyallerinde de 

toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek ayrmclk ve şiddet algsna yol açabilecek ifade ve 

resimler kullanlmamş, bu program ve materyallerde kzgnlk, öfke vb. duygu ve 

davranşlar kontrol edebilme becerisi geliştirilmesi, aile içinde demokrasi, birbirlerinin 

duygu, düşünce ve inançlarna sayg gösterme gibi konulara yer verilmiştir. Bu çerçevede 

2014 ylnda Halk Eğitim Merkezlerinde açlan kurs ve yaplan snavlarda 110.030 kişiye 

okuma yazma belgesi verilmiştir. Ayrca yetişkinlere yönelik Halk Eğitim Merkezlerinde 

düzenlenen kurs programlarnda koruyucu/önleyici hizmetlerin yaygnlaştrlmas amacyla 

şiddet, cinsel taciz, alkol ve madde bağmllğ gibi konulara yer verilmekle birlikte ayn 

zamanda ev kadnlarna verilen meslek edindirme kurslar ile onlarn ekonomik hayata 

katlmalar da desteklenmektedir.  Nitekim 2010-2014 yllar arasnda 2.474.486 kadna 

meslek kurslar düzenlenmiş ve ayrca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafndan 

yürütülen “Yetişkin Öğrenme Projesi” kapsamnda 80 ilde düzenlenen “Aile İçi İletişim ve 

İnternet Bilinci Seminerleri”ne 9018 yetişkinin katlm sağlanmştr. 

Söz konusu öneriler kapsamnda öğretim programlarnda kadna yönelik şiddetin 

önlenmesi ve kadn haklar ile ilgili olmak üzere; kadn-erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet 

rolleri, karşlkl sayg, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatşma çözümleri ve kadnlara 

yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddet ve kişisel bütünlük konularna ilişkin birtakm 

kazanmlar elde edilmiştir. Bu doğrultuda konular disiplinler aras bir yaklaşmla ele 

alnmakta ve sadece bir ders kapsamnda değil, tüm derslerin ilgili konular içinde de yer 

almaktadr. Böylece konunun farkl snf ve yaş seviyelerinde süreklilik arz edecek bir 

sistematik bütünlük içinde ele alnmas sağlanmaktadr. 2011-2014 döneminde yürütülen 

“Demokratik Vatandaşlk ve İnsan Haklar Eğitimi Projesi” kapsamnda ilköğretim ve 

ortaöğretimde öğretim programlar, demokratik vatandaşlk ve insan haklar eğitimi 
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ilkelerine uygunluk bakmndan taranmş olup, programlarn güncellenmesinde, ders 

kitaplarnn hazrlanmasnda, incelenmesinde ve onaylanmasnda program taramasndan 

elde edilen bulgular bu kapsamda değerlendirilmiştir. Proje kapsamnda ayrca 

öğretmenlerin demokrasi, yurttaşlk, insan haklar ve özellikle şiddet ve bu şiddetle baş 

etmeyle ilgili konularda bilinçlendirilmelerine yönelik çalşmalar da yürütülmektedir. 

Bununla birlikte 12/09/2012 tarih ve 28409 Sayl Resmi Gazetede yaymlanarak 

yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlğ Ders Kitaplar ve Eğitim Araçlar Yönetmeliği 

kapsamnda ders kitaplar ve eğitim araçlarnn incelenmesi, değerlendirilmesi ve onay 

süreçlerinde cinsiyet eşitliği, temel hak ve özgürlükler ile ayrmclk konularnda kriterler 

yeniden düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 6 nc maddesi uyarnca ders kitaplarnn temel insan 

hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrmclğ reddeden bir yaklaşm sunmas 

öngörülmüştür. Söz konusu Yönetmelik uyarnca ders kitaplar, Anayasada ve Milli Eğitim 

Temel Kanununda açkça hükme bağlanmş eşitlik ilkesi gözetilerek, temel insan hak ve 

özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrmclğ reddeden bir yaklaşmla hazrlanmakta 

ve konularn işlenişinde ya da örneklerde insanlarn ve olaylarn sunulmasnda toplumsal 

eşitlik ilkesi gözetilmektedir. Ayrca hazrlanacak kitaplarn içeriğinde ve görsel öğelerinde 

bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek unsurlarn bulunmas, insan haklarna aykr, 

ayrmclk ve önyarg niteliği taşyan ifadelerin kullanlmas, toplumun bir kesimini, siyasi 

görüşü ya da düşünce biçimini küçük düşüren veya önyarg oluşturabilecek anlatmlara yer 

verilmesi de yasaklanmştr. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafndan öneriler kapsamnda cinsiyetler arasndaki 

biyolojik farkllklara yüklenmiş kültürel ayrntlarn ve anlamlarn toplumda yol açtğ 

cinsiyet rolleri arasndaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldrlmas, cinsiyet eşitliğine katk 

sağlanmas, okullarda kz ve erkek çocuklar için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve 

cinsiyete duyarl yaklaşmn tüm eğitim sistemine yerleştirilmesi amaçlaryla “Eğitimde 

Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi" yürütülmektedir. Projenin pilot illeri Erzurum, 

Batman, Samsun, İzmir, Malatya, Mardin, Şanlurfa, Karaman, Trabzon ve Sivas olup, okul 

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde bulunan öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim-

öğretim sürecinde görev alan tüm personel projenin hedef grubu arasnda yer almaktadr. 
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13/01/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğ ile Milli Eğitim 

Bakanlğ arasnda imzalanan protokol çerçevesinde, Milli Eğitimin Temel İlkeleri arasnda 

yer alan “Demokrasi Eğitimi” ilkesi çerçevesinde; öğrencilere demokrasi bilincini 

aşlamak, yerleşik bir demokrasi, seçme, seçilme kültürünün oluşturulmasn sağlanmak ve 

hoşgörü ve çoğulculuk bilincini geliştirmek amacyla “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesi” uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamnda her yl ulusal egemenlik 

haftasnda 81 il öğrenci meclis başkanlar toplanarak “Türkiye Öğrenci Meclisi”ni 

oluşturmaktadr. Bununla birlikte Avrupa Konseyi desteğiyle, Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlğ’nca gençlerin ve yetişkinlerin demokratik hayatta aktif olarak yer almalar ve 

toplum içerisinde haklarn kullanmalar, sorumluluklarn yerine getirmeleri için sunulan 

bir dizi uygulama ve etkinlikten oluşan “Demokratik Yurttaşlk Eğitimi Projesi” (DYE) 

hayata geçirilmiştir. Söz konusu proje çerçevesinde çeşitli çalşmalar yaplmakta ve hizmet 

içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumlar Standartlar Sistemi” ile okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokullarda sunulan her 

türlü eğitimsel hizmete dair minimum yeterlikler belirlenmiş ve bunlar standart ve alt 

standartlar olarak ifade edilmiştir. Bu alt standart ile ilgili göstergelerde; eğitim-öğretim yl 

içerisinde risk alanlarnn azaltlmasna ilişkin kamu kurumlar ve STK’larla işbirliği 

yaplacağ, okulun şiddet ve istismar önlemeye yönelik, yazl olarak yaymlanmş ve 

çocuklarla paylaşlmş kurallar olacağ, eğitim öğretim yl içinde riskli yaşantlar (ihmal, 

istismar, şiddet, anne baba tutumlar gibi) ve önleme konularnda çocuklara, velilere, 

personele eğitim verileceği, şiddet ve istismar önlemeye yönelik etkinliklerin çocuklarla 

paylaşlacağ, eğitim öğretim yl içinde şiddet ve istismar olaylaryla ilgili gelen şikayet 

says ile çözümlenmiş ve işlem yaplmş başvuru saylarnn tutulacağ,  eğitim öğretim yl 

içinde riskli yaşantlar (ihmal, istismar, şiddet, anne baba tutumlar gibi) ve önleme 

konularnda verilen eğitimlere katlan çocuk ve veli saylarnn tutulacağ gibi maddelere 

yer verilmiştir. Bu çerçevede 26/03/2015 tarihinde açlan sisteme 1/07/2015 tarihine kadar 

veri girişi sağlanmas planlanmaktadr.  

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile 

23/05/2013 tarihinde “İlköğretim Öğrencilerinde Medya Okuryazarlğ Bilincinin 
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Geliştirilmesi ve Medya Okuryazarlğ Dersi”ne yönelik bir işbirliği protokolü 

imzalanmştr. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul derslerinin öğretim programlarnda medya 

okuryazarlğ ile ilişkilendirilebilecek kazanmlar temel alnarak, öğrencilerde medya 

okuryazarlğ bilincinin geliştirilmesi ve ortaokul 7. ve  8. snf öğrencileri için seçmeli 

“Medya Okuryazarlğ Dersi Öğretim Program”nn güncellenmesi çalşmas yaplmş ve 

öğretim programna uygun olarak hazrlanan “Medya Okuryazarlğ Dersi Öğretim 

Materyali” Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlğ’nn 27/05/2014 tarih ve 2113424 sayl 

yazsyla uygun bulunarak 2014-2015 eğitim öğretim ylnda okutulmak üzere öğretmen ve 

öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte ayrca Medya Okuryazarlğ dersine 

yönelik yaplan çalşmalarn tantm için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu işbirliğiyle 

23/09/2014 tarihinde yaklaşk 200 kişinin ve basnn katlmyla tantm toplants 

gerçekleştirilmiştir.  

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce kadna yönelik şiddetin 

önlenmesine ilişkin çalşmalar kapsamnda, kadn ve kz çocuklarnn insan haklarn 

geliştirmek,  toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karş mücadele etmek için uygun bir çevre ve 

ortam yaratmak, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve tüm paydaşlarn toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusundaki farkndalğn artrarak toplumun güçlendirilmesini sağlamak 

amaçlaryla Sabanc Vakf ile imzalanan protokol kapsamnda “Mor Sertifika Program” 

uygulanmştr. Program kapsamnda İstanbul, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlurfa, Trabzon ve 

Van’daki lise öğretmenlerinin eleştirel toplumsal cinsiyet bakş açsn geliştirmeye yönelik 

olarak çalşmalar yürütülmüştür.  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce ayrca tüm okullar ile 

rehberlik ve araştrma merkezlerinde, rehberlik ve psikolojik danşmanlk hizmetleri 

yürütülmektedir. Bu bağlamda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarnda 

rehberlik programlar içeriğinde “Toplumsal Cinsiyet, Kadn Erkek Eşitsizliği, Aile İçi 

Şiddet” konularnda farkndalk ve beceri kazandrlmasna yönelik çok sayda etkinliğe yer 

verilmiştir. Okul rehberlik servislerince, öğrenci ve ailelere yönelik “Gelişim Dönemleri ve 

Özellikleri, Gelişimsel ve Bireysel Farkllklar, İletişim ve Çatşma Çözme” başlklar 

altnda düzenli eğitimler verilmektedir. Okul öncesi eğitim programnda; sağlkl iletişim, 

çatşmalar barşçl yolla çözme, öfke kontrolü, stresle baş etme, davranş değişikliği 
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eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddet, aile içi şiddet ve çocuk haklar 

konular ünite olarak yer almamakla beraber programn gelişimsel bir program olmasndan 

dolay ilgili konular destekleyecek kazanm ve ifadeler yer almaktadr. Ortaokul Türkçe 

dersi öğretim programnda “hak ve özgürlükler”, “iletişim”, “kişisel gelişim” temalar yer 

almaktadr. Ortaokullarda hukuk ve adalet dersi öğretim programnda ise “anlaşmazlklarn 

çözümü” adnda bir yeterlik alan bulunmaktadr. 

Bunun yan sra Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Ulusal Eylem Plannda yer alan 

kadn konukevinde kalan kadnlarn çocuklarnn, MEB’e bağl okul öncesi eğitim 

kuramlarndan ücretsiz olarak yararlanmalarnn sağlanmasna yönelik olarak 26/07/2014 

tarih ve 29072 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Milli Eğitim Bakanlğ Okul Öncesi 

Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin “Okul öncesi eğitim kurumlarnda ücretin 

alnmas ve bütçenin hazrlanmas” başlkl 68 inci maddesinin 4 üncü fkrasnda yer alan 

“Durumlarn belgelendirmeleri kaydyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocuklar ile 

okul öğrenci kontenjannn 1/10’u oranndaki yoksul aile çocuklarndan ücret alnmaz.” 

hükmü gereğince uygulama yaplmaktadr. 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Kz 

çocuklarnn eğitimlerini tamamlamalar büyük önem taşmaktadr. Özellikle kz 

çocuklarnn okullaşma oranlarnn artrlmasna yönelik olarak yaplan kampanyalarn 

sürekliliği sağlanarak, sonuçlarnn izlenmesine önem verilmeli ve kzlarn kesintisiz olarak 

öğrenimlerine devam etmelerini sağlayc önlemler alnmaldr” önerisinin uygulanmasnda 

Milli Eğitim Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce “Özellikle Kz Çocuklarnn Okullaşma Oranlarnn 

Artrlmas Projesi 1” ve “ Özellikle Kz Çocuklarnn Okula Devam Oranlarnn 

Arttrlmas Projesi 2” yürütülmüştür. Bu projeler kapsamnda özellikle kzlarn; ilk ve 

ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranlarn artrmak, okul terk oranlarn düşürmek, 

işgücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini artrmak ve ailelerin eğitimin önemi konusunda 

bilinçlenmelerini sağlamak amacyla çalşmalar yürütülmüş, formatör öğretmenler 

eğitilmiş, rehber öğretmenlerin yeterliliklerinin artrlmasna yönelik eğitimler verilmiş, 

okulu terk etme riski olan çocuklara yönelik olarak “Öğrenci Destek Program” geliştirilmiş 
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ve uygulanmştr. Söz konusu projeler ile ayrca başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 

ortaöğretimin kalite ve kapasitesinin artrlmas, özellikle kz çocuklar ve kadnlarn 

mesleki becerileri ve işgücü yeterliliklerinin işgücü piyasasna erişimleri açsndan 

artrlmas yoluyla ortaöğretimdeki kz çocuklar için okula devam oranlarnn yükseltilmesi 

hedeflenmiştir. 

Ülkemizdeki 12 yllk zorunlu eğitimin ilk 8 ylna yönelik olarak ilkokul ve 

ortaokul kademesinde okula devam oranlarn artrmak, nitel önlem ve müdahalelerle 

ilköğretim kurumlarndaki devamszlğ azaltmak amacyla Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü’nce Avrupa Birliği Katlm Öncesi Mali Yardm Arac 2010-IPA I (Kurumsal 

Kapasitenin Güçlendirilmesi) kaynakl, 24 ay (Ekim 2013 – Ekim 2015) süreli “İlköğretim 

Kurumlarna Devam Oranlarnn Artrlmas Projesi” başlatlmştr. Proje ile alnmas 

gereken önlemlerin tanmlanmas ve politika tavsiyelerinin geliştirilmesi, “Aşamal 

Devamszlk Yönetim Sistemi”nin yerini alacak ve "Öğrenci İzleme Modülü" olarak 

tanmlanmakta olan, riskli gruplarn belirlenmesi ve bu gruplara risk durumlarna göre 

uygulanacak müdahaleleri belirleyecek sistemin geliştirilmesi, risk gruplarndan biri olan 

yeterli Türkçe dil becerisi olmayan öğrencilerin okula düzenli devam etmelerine destek 

olmak amacyla Türkçe dil plannn geliştirilmesi ve uygulanmas, mevzuatn gözden 

geçirilmesi ve MEB personel kapasitesinin artrlmas ve ilgili taraflarda farkndalk 

yaratlmas amaçlanmaktadr. Proje, 12 pilot ilde (Ağr, Van, Mardin, Şrnak, Bitlis, Muş, 

Hakkâri, Şanlurfa, Diyarbakr, Bingöl, Batman, Siirt) uygulanmakta olup, Van ve Mardin 

illerinde bölgesel koordinasyon ofisleri kurulmuştur. Projenin bütçesi 320.000 Avrosu T.C. 

Hükümeti katks olmak üzere 3.120.000 Avro’dur. 

Proje kapsamnda “Uluslararas Dil Eğitimi Konferans” düzenlenmiş ve devamnda 

yaplan çalşmalar ile ulusal dil öğretimi plan oluşturulmuştur. Bu bağlamda ilk okuma ve 

yazma eğitimi plan ve öğretmen rehber kitab hazrlanmş olup, projenin pilot illerinde 

bahse konu plan uygulayacak öğretmenlere bir haftalk eğitim verilmiştir. Bununla birlikte 

ADEY sisteminin yerine geçecek olan “Okula Devam İzleme ve Destek Sistemi” 

geliştirilmesi çalşmalarna başlanmş ve bu kapsamda farkl risk gruplar için müdahaleler 

geliştirilmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yl içinde bu müdahalelerin pilotlanmas 
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planlanmaktadr.  Ayrca kamu spotu, broşürler, eğitim gibi yöntemlerle farkndalk artrma 

çalşmalarna da devam edilmektedir. 

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin yaynlandğ yldan 2014 ylna kadar kz 

çocuklarnn okullaşma oranlar ve cinsiyet paritesinde kz öğrencilerle erkek öğrenciler 

arasndaki farkn kapatlmasna yönelik gelişmeler 

Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17: Yllar İtibari ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kademesinde Kz Çocuklarnn 
Okullaşma Oranlar 

Öğretim Yl 
Kz çocuklar Okullaşma Oranlar 

İlköğretim Ortaöğretim 
Brüt Net Brüt Net 

2005/'06 92,24 87,16 74,88 51,95 
2006/'07 93,37 87,93 76,66 52,16 
2007/'08 102,57 96,14 80,70 55,81 
2008/'09 102,71 95,97 72,05 56,30 
2009/'10 105,88 97,84 78,97 62,21 
2010/’11 107,81 98,22 84,73 63,86 
2011/’12 108,65 98,56 89,26 66,14 
2012/’13 108,54 98,71 93,77 69,31 
2013/’14 111,61 99,23 100,32 76,05 

Kz çocuklarnn brüt ve net okullaşma oranlarnda ilk ve orta öğretimde yllar 

itibariyle olumlu yönde gelişme gözlenmektedir. Buna göre, 2013-2014 eğitim öğretim yl 

itibariyle kz çocuklarnn ilköğretimdeki net okullaşma oran %99,23’e, ortaöğretimde ise 

%76,05’e ulaşlmştr. Bununla birlikte kz çocuklarnn okullaşma oranlarnda 

ilköğretimde %12, ortaöğretimde ise %25 artş sağlanmştr.  
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Tablo 18: Yllar İtibari İle İlköğretim ve Ortaöğretimde Cinsiyet Oranlar (100 Erkek 

Öğrenciye Karşlk Kz Öğrenci Says) 

Öğretim Yl İlköğretim Ortaöğretim 

2005/'06 93,33 78,76 

2006/'07 94,11 79,65 

2007/'08 96,39 85,81 

2008/'09 97,91 88,99 

2009/'10 98,91 88,59 

2010/’11 100,42 89,74 

2011/’12 100,41 93,29 

2012/’13 100,59 94,15 

2013/’14 102,23 94,59 

Tablo 18’de de görüldüğü gibi, ülkemizde ilk ve ortaöğretim kademesinde kzlarn 

aleyhine olan cinsiyet eşitsizliği yllar itibariyle kzlarn lehine olarak gelişme 

göstermektedir. Ortaöğretimde kz çocuklarnn okullaşma hz ilköğretimin gerisinde 

olmakla beraber, yllar itibariyle düzenli olarak artmakta ve her yl daha fazla kz 

çocuğunun okullaşmas sağlanmaktadr. 2013-2014 eğitim öğretim yl itibariyle 

ilköğretimde cinsiyet oran %100’ün üzerine çkmş olup %102,23 ile kz çocuklarn lehine 

bir gelişme sağlanmştr. Ortaöğretimde ise her 100 erkek öğrenciye karşlk kz öğrenci 

says 2006 ylnda %78,76 iken 2014 ylnda %94,59’a yükselmiştir. Bununla birlikte 

sadece kz öğrencilerin devam ettiği liselerin says 374 olup, bu liselerde öğrenim gören 

öğrenci says ise 218.506’dr. Kz yatl bölge okullar ve bu okullardaki yatl öğrenci 

sayslar Tablo 19’da sunulmuştur. 
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Tablo 19: Kz Yatl Bölge Ortaokullar Yatl Öğrenci Saylar 

Sra 
No İlçe Ad Kurum Ad Öğrenci 

Says 
1 Merkez Murat Kz Yatl Bölge Ortaokulu 140 

2 Patnos Doğansu Kz Yatl Bölge Ortaokulu 300 

3 Merkez Cumhuriyet Kz Yatl Bölge Ortaokulu 214 

4 Güroymak Gölbaş Cumhuriyet 
Yatl Bölge Ortaokulu 297 

5 Hizan 75.Yl İMKB Abidin İnan Gaydal Kz Yatl Bölge 
Ortaokulu 972 

6 Merkez Hakkari Çağdaş Yaşam Kz Yatl Bölge Ortaokulu 130 

7 Atabey Atabey İslamköy Hac Yahya Demirel Yatl Bölge 
Ortaokulu 28 

8 Yahyal Mustafabeyli Hac İzzet Kurmel Kz Yatl Bölge 
Ortaokulu 229 

9 Meram Sare Özkaşkc Yatl Bölge Ortaokulu 67 

10 Onikişubat Hürriyet Yatl Bölge Ortaokulu 243 

11 Merkez Alparslan Kz Yatl Bölge Ortaokulu 243 

12 Merkez Sungu Vakfbank Kz Yatl Bölge Ortaokulu 209 

13 Merkez Merkez Kz Yatl Bölge Ortaokulu 612 

14 Bulank Bulank Kz Yatl Bölge Ortaokulu 478 

15 Hasköy Kadir Rezan Has Kz Yatl Bölge Ortaokulu 305 

16 Malazgirt Alparslan  Kz Yatl Bölge Ortaokulu 564 

17 Korkut Korkut Kz Yatl Bölge Ortaokulu 316 

18 Bafra Aktekke Yatl Bölge Ortaokulu 71 

19 Merkez Merkez IMKB Yatl Bölge Ortaokulu 69 

20 Bahçesaray Bahçesaray Yatl Bölge Ortaokulu 203 

21 Çaldran Hafsa Hatun Kz Yatl Bölge Ortaokulu 122 

22 Erciş Münir Tnaztepe 
Kz Yatl Bölge Ortaokulu 199 

23 Erciş Salihiye Kz Yatl Bölge Ortaokulu 176 

24 Gürpnar Gürpnar Borsa İstanbul Kz Yatl Bölge Ortaokulu 235 

25 Kozluk Kozluk Kz Yatl Bölge Ortaokulu 308 

26 Sason Karşyaka Kz Yatl Bölge Ortaokulu 141 

Toplam 6.871 
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2011-2016 dönemini kapsayan “Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi” 

(MESGEP)  ile 35 ilde özel politika gerektiren gruplarn (ortopedik engelliler, zihinsel 

engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, hükümlüler/eski hükümlüler, güvenlik sebebiyle 

göç edenler, muhtaç durumdaki dul/yetimler, şiddet gördüğü için evinden ayrlmş kadnlar) 

ilgi ve yetenekleri göz önüne alnarak onlarn meslek edindirilmesi, bu becerilerini üst 

seviyelere çkararak onlara mesleki yeterlilik kazandrlmas ve mesleki teknik eğitim 

kurumlarnda insan kaynaklar kapasitesinin artrlmas amaçlanmaktadr. Proje kapsamnda 

35 pilot ilde şiddete uğramş kadnlarn meslek edinmesine yönelik kurslar, Milli Eğitim 

Bakanlğ’na bağl okul ve kurumlarda veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

bünyesindeki kadn sğnma evlerinde açlmaktadr. Söz konusu kurumlarn ilgili kurslar 

uygulayabilmesi için gerekli altyapy oluşturmalarna yönelik bütçe aktarm Milli Eğitim 

Bakanlğ’nca sağlanmaktadr. 2015 ylnda sona ermesi planlanan proje, özel politika 

gerektiren gruplara yönelik verilen öncelikten dolay 2016 yl sonuna kadar uzatlmştr. 

Proje kapsamnda 23/03/2015 tarihi itibariyle 11.179 kişi beceri kazanma ve meslek 

edinme amacyla başvuruda bulunmuş ve 2014 yl itibariyle başvuruda bulunanlardan 5.700 

kişiye eğitimler verilmiştir. Bununla birlikte hayata geçirilen 444 4 632 ücretsiz telefon hatt 

araclğ ile başvuruda bulunan kadn konukevlerinde kalan kadnlara yerinde eğitimler de 

verilmektedir. Ayrca mağdur kişilerin kurs yerine kendisinin ulaşm sağlayamamas 

durumlarnda, bulunduğu yerden taştla alnarak eğitim yerine getirilmesi ve böylece bu 

kişilere yönelik meslek, beceri kazanma ve sosyalleşme anlamnda eğitimlerin verilmesi de 

sağlanmaktadr. 

2.2.7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Sağlk 

görevlileri, yarg mensuplar, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlar, 

psikologlar, çocuk gelişimi uzmanlar ve diğer meslek gruplarnn lisans ve hizmet içi eğitim 

programlarnda kadna yönelik şiddet konusu yer almaldr” önerisinin uygulanmasnda 

Üniversiteleraras Eğitim Komisyonu ve Üniversitelerin Eğitim Müfredat Komisyonlar 

sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Bu öneri kapsamnda, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlğ’nca 2012 ylnda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularnn 

lisans, yüksek lisans ve doktora programlarna entegre edilmesi amacyla Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ ile işbirliği protokolü imzalanmş ve bu doğrultuda çalşmalar 
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yürütülmüştür. Söz konusu protokolün kadn erkek eşitliği, kadna ve çocuğa yönelik şiddet, 

ihmal, istismar gibi konularda lisans ve lisansüstü öğrencilerinde belirli bir bilinç 

oluşturulmas amacyla öncelikle siyasal bilgiler, eğitim, hukuk, iletişim ve tp fakülteleri ile 

diğer sağlk personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokullar olmak üzere ders müfredat 

programlarnda gerekli düzenlemeler için önerilerde bulunulmasna ilişkin 6/2-e maddesine 

istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ’nn talebi üzerine 2013 ylnda ilgili konularn 

üniversitelerin tp, eğitim, iletişim ve hukuk fakültelerinin eğitim programlarna nasl entegre 

edilebileceğine ilişkin baz üniversitelerin ilgili bölümlerinden katlmclarla çalştaylar 

yaplmş ve sözü edilen entegrasyonlar için yöntemler geliştirilerek Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlğ tarafndan üniversitelere iletilmiştir. 

Bununla birlikte üniversiteler bünyesinde kadn çalşmalar ana bilim dal 

başkanlklarnn, uygulama ve araştrma merkezleri ile yüksek lisans programlarnn says 

giderek artmakta ve üniversitelerin baz bölümlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna 

yönelik şiddet konular müfredatlara dahil edilmektedir. Nitekim Anayasa hukuku, ceza 

hukuku, medeni hukuk ve aile hukuku gibi hukuk alanlaryla doğrudan ilgili olan aile içi 

şiddet ya da kadna yönelik şiddet konular, bu alanlardaki derslerde yer almakta olup ayrca 

kadn haklar, hukukta kadn, hukuk ve kadn gibi seçmeli dersler de baz hukuk 

fakültelerinde verilmektedir. Ayrca 2011-2012 güz döneminde bir üniversite bünyesinde 

“Toplumsal Cinsiyet ve Kadn Haklar”, diğer bir üniversitenin Tp Fakültesi Dekanlğna 

bağl bölümlerde “Toplumsal Cinsiyet ve Kadna Yönelik Şiddet” isimli seçmeli dersler 

açlmş, bir diğer üniversitenin de Tp Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sosyoloji Bölümlerinde 

verilen derslerin içeriğine toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlar dahil edilmiş ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğine dikkat çeken aylk konferanslar düzenlenmeye başlanmştr. Bunun yan 

sra Sağlk Bakanlğ tarafndan yürütülen Türkiye Üreme Sağlğ Program kapsamnda tp 

fakülteleri, hemşirelik ve ebelik sağlk yüksek okullarna yönelik üreme sağlğ konular ile 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadna yönelik şiddet konularnn yer aldğ müfredat 9 fakülteye 

entegre edilmiştir.  

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin  “Ülke 

içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek bilgilerin daha hzl üretebilmesi için 

üniversitelerin Kadn Sorunlarn Araştrma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek araştrma 

yapmalar ve yaynlamalar sağlanmaldr.” önerisinin uygulanmasnda üniversiteler sorumlu 

kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 62 adet üniversite bünyesinde "kadn çalşmalar", 
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"kadn sorunlar", ''kadn ve toplum", "kadn ve aile", "kadn ve çocuk", ''toplumsal cinsiyet 

sorunlar" ve ''kadn araştrmalar" gibi isimlerle uygulama ve araştrma merkezleri 

oluşturulmuştur. Söz konusu merkezlerde çeşitli bilimsel araştrmalar ve yaynlar yaplmakla 

birlikte ayrca seminer, çalştay ve sempozyumlar da düzenlenmektedir. Bununla birlikte 13 

üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde kadn çalşmalar ile ilgili anabilim dal 

bulunmakta olup, bu Enstitülerde 22 yüksek lisans ve 1 doktora program ile bu alanda 

araştrma faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversitelerde bu araştrma faaliyetleri rektörlüğe 

bağl "Bilimsel Araştrma Projeleri (BAP) Koordinatörlükleri" ile TÜBİTAK tarafndan 

desteklenerek teşvik edilmektedir. 

Kadna yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken evlilik konularna yönelik 

akademisyenlerde farkndalğn artmasna paralel olarak, özellikle 2006 ylndan sonraki 

dönemlerde bu konularda yaplan tez çalşmalar da artş göstermiştir. Nitekim Yayn ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlğ Ulusal Tez Merkezi kaytlarna göre; 2006-2009 yllar 

arasnda 4’ü doktora tezi olmak üzere toplam 33 adet, 2010 yl ve sonras dönemde ise 8’i 

doktora tezi olmak üzere toplam 70 adet tez çalşmas yaplmştr.  

Söz konusu öneri kapsamnda Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ tarafndan ayn 

zamanda konu ile ilgili bizzat faaliyetlerde bulunmak amacyla kadn sorunlarnn ve kadna 

yönelik şiddetin temel alnacağ, üniversitelerin kadn sorunlar araştrma ve uygulama 

merkezi müdürleri ile merkezi bulunmayan üniversitelerden konu ile ilgili uzmanlarn 

katlacağ bir çalştay düzenlenmesi planlanmaktadr. Çalştayda, toplumsal cinsiyet eşitliği 

kadn sorunlar merkezince şiddet olgusunun daha geniş bir perspektifle ele alnmas ve 

katlan uzmanlarn görüşleri doğrultusunda üniversitelerde uygulamaya yönelik somut 

çktlarn alnacağ çalşmalarn yaplmas amaçlanmakla birlikte çalştaydan elde edilecek 

öneriler doğrultusunda bir faaliyet raporu oluşturularak bunun Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlğ’nca uygulamaya konulmas da hedeflenmektedir. 

2.3.8. Diyanet İşleri Başkanlğ 

Diyanet İşleri Başkanlğ, ülkemizin kadn sorunlarna karş duyarl olup bu sorunlarn 

çözümünde aktif rol almay kalc bir politika olarak benimsemekte, bu bağlamda kadn 

sorunlaryla ilgili çalşmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket 

etmektedir. 

Bu bağlamda cami içi din hizmetlerine paralel olarak gelişen sosyal ve kültürel içerikli 

din hizmetleri, Başkanlğn toplumsal sorunlara yönelik duyarllğnn ve çözüm çabalarna 
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yürütülmüştür. Söz konusu protokolün kadn erkek eşitliği, kadna ve çocuğa yönelik şiddet, 
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müdahil olma kararllğnn açk ifadesidir. Böyle bir yaklaşmda, insanlarn hayatnda önemli 

bir referans ağna sahip olan dinin, sosyal hayata dair açmazlarn çözümünde olumlu rol 

oynayabileceği düşüncesi temel alnmaktadr. Şiddetle mücadele konusunda Başkanlğn attğ 

admlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Ayrca 2006/17 Sayl Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve 

Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirlere Dair Başbakanlk Genelgesinde, 

Diyanet İşleri Başkanlğ kadn ve çocuğa yönelik şiddetin, töre/namus cinayetlerinin 

önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlarn verilmesi, yazl ve 

görsel yaynlarn hazrlanmas ve bu konularda çeşitli etkinliklerin yaplmas konusunda 

sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Camilerde, kadna yönelik şiddet konusunda erkeklere 

yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarnn düzenlenmesi, şiddete 

uğrayan kadnlarn başvurabilecekleri, rehberlik ve danşmanlk hizmeti alabilecekleri 

merkezlerin tantm, kadnlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalşmalar konusunda 

ulusal bir bilgilendirme kampanyasnn yürütülmesi gibi faaliyetler Başkanlğn 

sorumluluklar arasnda belirtilmiştir.  

Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde oluşturulacak 

komitede il müftülüklerinin yer almas önerilmiştir. 2006/17 Başbakanlk Genelgesi 

doğrultusunda Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü’ne “Kadna ve Çocuğa Yönelik Şiddet İle 

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” konusunda üçer aylk periyotlarla rapor 

gönderilmektedir.  

2006 yl dördüncü döneminden itibaren, Aile İçi İletişim, Kadn Haklar, Kz 

Çocuklarnn Eğitimi, Çocuk Haklar, Çocuk İhmali ve İstismar, Töre ve Namus Cinayetleri, 

Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet konularnda Başkanlk personeli 

tarafndan toplam 11.504 vaaz verilmiş, 658 hutbe okutulmuştur. İslam ve Kadn, Aile İçi 

Şiddet, Kadn Haklar, Töre ve Namus Cinayetleri, Çocuk Haklar, Kadn Sorunlar 

konularnda ise toplam 2198 konferans, panel, seminer türü sosyal ve dinî faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. 

Ailenin korunmas ve kadna karş şiddetin önlenmesi bağlamnda Başkanlğn attğ 

diğer admlar, hizmet birimleri ihdas edilmesinden, resmi toplant ve seminerlerden, yazl ve 

görsel materyal ve yayn hazrlklarndan, eğitim çalşmalarndan oluşmaktadr.  
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Aile kurumunun korunmasna katk sağlanmas, toplumumuzun aile hakknda dinî 

açdan doğru bilgilendirilmesi ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik, kültürel değişimler 

sonucu karş karşya kaldklar riskler karşsnda dinî bilgi ve manevi destek üniteleri ile 

güçlendirilmesi amacyla 2011 ylnda Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlğ ihdas 

edilmiştir. Daire, sosyal hizmet kurumlarnda kalan çocuk, genç ve kadnlara yönelik manevî 

destek temelli projeler üretmekte ve yürütmekte, ilgili birimlerle, kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmaktadr. 81 il ve 204 ilçe müftülüğüne bağl olarak hizmet veren Aile ve Dinî 

Rehberlik Bürolar, bir yandan kendilerine e-posta, telefon ya da yüz yüze başvuru ile 

yöneltilen fetva ağrlkl soru ve sorunlar cevaplamakla “talep odakl”, diğer yandan da 

toplumu bilgilendirmek amacyla sosyal ve kültürel içerikli faaliyetleriyle “arz odakl” 

çalşmalar yürütmektedir. Ayrca, sosyal hizmet kurumlar bünyesinde kadn konuk evlerinde 

manevi destek hizmeti sunmak ve başvuran şiddet mağdurlarn ilgili birimlere yönlendirmek 

Başkanlğn düzenlediği seminerlere katlan büro personelinin görev alanna girmektedir. 

Bunun yan sra “Kadna Karş Ayrmclk ve Şiddetin Durdurulmas” Projesi, 

“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Bağlamnda Yoksulluk ve Sosyal Dşlanma” Projesi, 

“Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katksnn 

Sağlanmas” Projesi gibi önemli projeler yürütülmüştür. Bu projelerle cinsiyet dâhil her türlü 

dşlanma ve ayrmclğn önlenmesi, kadn yoksulluğu ve kadna karş şiddet gibi alanlarda 

din görevlilerinin eğitimi yoluyla ailenin korunmas ve güçlendirilmesi hususunda çok yönlü 

bir bilgi akş temin etmek, aile içi şiddeti önleme konusunda dinin olumlu rolünü ön plana 

çkarmak ve bu konuda din görevlilerinin farkndalğn artrmak, aile içi şiddetle mücadele 

kapsamnda sistemli bilgi ve strateji birikimi oluşturmak, özellikle Aile İrşat ve Rehberlik 

Bürolar üzerinden yürütülen aileye yönelik din hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasn 

sağlamak, din görevlilerinin kadn ve aile konusundaki yasal ve ulusal mevzuat konusunda 

bilgilendirilmesini sağlamak, kurumlar aras işbirliğini geliştirmek amaçlanmştr. Son proje 

kapsamnda 524 eğitici ile 51.566 din görevlisinin alan eğitimi yaplmştr. 

2.2.9. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ  

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde 

ülkedeki istihdam hareketlerinin izlenmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesi ve dezavantajl gruplarn istihdamnn artrlmas amacyla 2009 

ylnda Dezavantajl Gruplar Dairesi Başkanlğ oluşturulmuş ve bu Başkanlk 2014 ylnda 

İstihdam Politikalar Daire Başkanlğ adn almştr. Daire Başkanlğ bünyesinde özel 
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politika gerektiren gruplara yönelik olarak sosyal diyalog anlayşyla mevzuat, proje ve 

duyarllk artrma çalşmalar gerçekleştirilmekle birlikte kadnlarn istihdamnn artrlmas 

amacyla faaliyetler yürütülmektedir. 

İstihdam Politikalar Daire Başkanlğ bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlamak 

amacyla oluşturulan Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü, cinsiyet temelli ayrmclğn bütün 

biçimleriyle mücadele etmek için ve özellikle istihdam, mesleki eğitim ve çalşma koşullar 

konusunda ayrmclğn önlenmesine yönelik çalşmalar yapmak, kadn ve erkeğe eşit ücret 

ödenmesi ilkesinin uygulanmasna yönelik tedbirler alnmas ve teşvik edilmesi konusunda 

duyarllk artrc faaliyetler yapmak, AB uyum çalşmalar kapsamnda üye devletlerdeki 

uygulamalar incelemek, eşit muameleyi teşvik edici ve ayrmclğn önlenmesine yönelik 

olarak projeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlamak üzere çalşmalar 

yürütmektedir.  

Kadnlarn çalşma hayatna kazandrlmas ve mevcut sorunlarn giderilmesi hedefi ve 

buna yönelik çözüm stratejilerinin açkça ortaya konulmas amacyla 25/05/2010 tarih ve 

27591 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “2010/14 sayl Kadn 

İstihdamnn Artrlmas ve Frsat Eşitliğinin Sağlanmas” Başbakanlk Genelgesi154 uyarnca 

Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadn İstihdam Ulusal İzleme ve Koordinasyon 

Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Müsteşar 

başkanlğnda toplanmakta ve kamu kurum ve kuruluşlarnn üst düzey yöneticileri, işçi ve 

kamu görevlileri konfederasyonlar ile STK temsilcilerinden oluşmaktadr. Kurulun 

sekretaryas İstihdam Politikalar Daire Başkanlğ tarafndan yürütülmekte olup, Kurul üyesi 

kurum ve kuruluşlar, Genelgede yer alan her bir maddeye ilişkin gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerini içeren yllk raporlarn hazrlamakta ve Kurul tarafndan kadn istihdamnn 

artrlmas amacyla çalşmalar yürütmektedir. 

Çalşma hayatnn en önemli sorunlarndan biri olan psikolojik tacizin önlenmesi 

amacyla hazrlanan ve 18/03/2011 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 

2011/2 sayl “Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlk Genelgesi155 

uyarnca çalşanlarn uğradğ psikolojik taciz olaylarn izlemek, değerlendirmek ve önleyici 

politikalar üretmek üzere Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Personel Başkanlğ, 

sivil toplum kuruluşlar ve ilgili taraflarn katlmyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" 

                                                            
154 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100525-12.htm, (Erişim:02.04.2015) 
155http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.ht
m&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.htm (Erişim: 02.04.2015) 
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kurulmuştur. Kurul, çalşanlarn uğradğ psikolojik taciz olaylarn izlemek, değerlendirmek 

ve önleyici politikalar üretmekle görevlendirilmiştir. Kurul tarafndan 2012 ylnda, psikolojik 

tacizin önlenmesi hususunda farkndalk artrmak ve kişilerin bu konuda bilgilendirilmelerini 

sağlamak amacyla “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi” 

hazrlanmştr. Söz konusu Rehber, 2013 ylnda 2000 adet ve 2014 ylnda 1000 adet olarak 

bastrlmş ve dağtlmştr. Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu tarafndan 2013 ylnda kurul 

teknik komite üyelerinin eğitici olabilmeleri amacna yönelik olarak “Eğiticilerin Eğitimi” ve 

“İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Eğitimi” olmak üzere iki eğitim düzenlenmiştir. 

Bunun yan sra işyerlerinde maruz kalnan psikolojik taciz konusuna dikkat çekmek ve 

farkndalk oluşturmak amacyla “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Karikatür 

Yarşmas” düzenlenmiştir. Yarşma için yaplan toplam 212 eser arasndan Seçici Kurulun 

değerlendirmesi sonucunda sekiz eser ödüle layk görülmüştür. 

06/05/2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafndan kabul edilen ve 30/05/2014 

tarih ve 29015 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika 

Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” temel politika ekseni ile kadnlar, engelliler, 

gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplarn işgücüne ve 

istihdama katlmlarnn önündeki engellerin kaldrlmas amaçlanmaktadr. Bu başlk altnda; 

kadnlarn işgücüne katlma orannn ve istihdamnn artrlmas, kayt dş istihdam ile 

mücadele edilmesi temel politikas ile kadnlarn işgücüne katlma orannn 2023 ylna kadar 

%41’e çkarlmas ve 2012 yl itibaryla %54,2 düzeyinde gerçekleşen kadn kayt dş 

çalşma orannn 2023 ylnda %30’a düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn 

Artrlmas” temel politika ekseni altnda kadnlarn işgücüne ve istihdama katlmlarnn 

önündeki engellerin kaldrlmas amacyla; 

− Mevzuatta yer alan işgücü piyasasnda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten 

düzenlemelerin AB normlar ile uyumlaştrlmas, 

− İstihdam yaratma ve artrmaya yönelik mevzuat çalşmalar, politika belgeleri ve 

stratejilerde cinsiyete duyarl yaklaşm ve bütçeleme yaplmas, 

− İşyerinde psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptrmlarn etkinleştirilmesi, 

− Krdan kente göç eden kadnlarn, işgücü piyasasna uyumlarn sağlayc programlarn 

gerçekleştirilmesi, 
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politika gerektiren gruplara yönelik olarak sosyal diyalog anlayşyla mevzuat, proje ve 

duyarllk artrma çalşmalar gerçekleştirilmekle birlikte kadnlarn istihdamnn artrlmas 

amacyla faaliyetler yürütülmektedir. 
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olarak projeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlamak üzere çalşmalar 

yürütmektedir.  

Kadnlarn çalşma hayatna kazandrlmas ve mevcut sorunlarn giderilmesi hedefi ve 

buna yönelik çözüm stratejilerinin açkça ortaya konulmas amacyla 25/05/2010 tarih ve 

27591 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “2010/14 sayl Kadn 

İstihdamnn Artrlmas ve Frsat Eşitliğinin Sağlanmas” Başbakanlk Genelgesi154 uyarnca 

Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadn İstihdam Ulusal İzleme ve Koordinasyon 

Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Müsteşar 

başkanlğnda toplanmakta ve kamu kurum ve kuruluşlarnn üst düzey yöneticileri, işçi ve 

kamu görevlileri konfederasyonlar ile STK temsilcilerinden oluşmaktadr. Kurulun 

sekretaryas İstihdam Politikalar Daire Başkanlğ tarafndan yürütülmekte olup, Kurul üyesi 

kurum ve kuruluşlar, Genelgede yer alan her bir maddeye ilişkin gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerini içeren yllk raporlarn hazrlamakta ve Kurul tarafndan kadn istihdamnn 

artrlmas amacyla çalşmalar yürütmektedir. 

Çalşma hayatnn en önemli sorunlarndan biri olan psikolojik tacizin önlenmesi 

amacyla hazrlanan ve 18/03/2011 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 

2011/2 sayl “Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlk Genelgesi155 

uyarnca çalşanlarn uğradğ psikolojik taciz olaylarn izlemek, değerlendirmek ve önleyici 

politikalar üretmek üzere Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Personel Başkanlğ, 

sivil toplum kuruluşlar ve ilgili taraflarn katlmyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" 

                                                            
154 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100525-12.htm, (Erişim:02.04.2015) 
155http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.ht
m&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.htm (Erişim: 02.04.2015) 
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kurulmuştur. Kurul, çalşanlarn uğradğ psikolojik taciz olaylarn izlemek, değerlendirmek 

ve önleyici politikalar üretmekle görevlendirilmiştir. Kurul tarafndan 2012 ylnda, psikolojik 

tacizin önlenmesi hususunda farkndalk artrmak ve kişilerin bu konuda bilgilendirilmelerini 

sağlamak amacyla “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi” 

hazrlanmştr. Söz konusu Rehber, 2013 ylnda 2000 adet ve 2014 ylnda 1000 adet olarak 
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teknik komite üyelerinin eğitici olabilmeleri amacna yönelik olarak “Eğiticilerin Eğitimi” ve 
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Bunun yan sra işyerlerinde maruz kalnan psikolojik taciz konusuna dikkat çekmek ve 

farkndalk oluşturmak amacyla “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Karikatür 

Yarşmas” düzenlenmiştir. Yarşma için yaplan toplam 212 eser arasndan Seçici Kurulun 

değerlendirmesi sonucunda sekiz eser ödüle layk görülmüştür. 

06/05/2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafndan kabul edilen ve 30/05/2014 

tarih ve 29015 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika 

Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” temel politika ekseni ile kadnlar, engelliler, 

gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplarn işgücüne ve 

istihdama katlmlarnn önündeki engellerin kaldrlmas amaçlanmaktadr. Bu başlk altnda; 

kadnlarn işgücüne katlma orannn ve istihdamnn artrlmas, kayt dş istihdam ile 

mücadele edilmesi temel politikas ile kadnlarn işgücüne katlma orannn 2023 ylna kadar 

%41’e çkarlmas ve 2012 yl itibaryla %54,2 düzeyinde gerçekleşen kadn kayt dş 

çalşma orannn 2023 ylnda %30’a düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn 

Artrlmas” temel politika ekseni altnda kadnlarn işgücüne ve istihdama katlmlarnn 

önündeki engellerin kaldrlmas amacyla; 

− Mevzuatta yer alan işgücü piyasasnda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten 

düzenlemelerin AB normlar ile uyumlaştrlmas, 

− İstihdam yaratma ve artrmaya yönelik mevzuat çalşmalar, politika belgeleri ve 

stratejilerde cinsiyete duyarl yaklaşm ve bütçeleme yaplmas, 

− İşyerinde psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptrmlarn etkinleştirilmesi, 

− Krdan kente göç eden kadnlarn, işgücü piyasasna uyumlarn sağlayc programlarn 

gerçekleştirilmesi, 



‒ 330 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
330 

 

− İller baznda yaplacak işgücü piyasas analizlerinden hareketle kadn istihdam için ön 

plana çkan sektörlere yönelik işgücü yetiştirme kurslarna öncelik verilmesi, 

− Kadn istihdamnn artrlmasna ve çalşanlarn kaytl hale getirilmesine yönelik 

teşvik düzenlemelerinin tantlmas ve uygulamann yaygnlaşmas, 

− Şiddet mağduru kadnlarn, konukevinde kalanlarn, eski hükümlü ile kocas ölmüş 

veya boşanmş kadnlarn ekonomik ve sosyal yaşama katlmlarnn desteklenmesi, 

− Kadnlar üzerindeki bakm yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirlerin alnmas, 

− Çocuk bakm hizmetlerinin yaygnlaştrlmas konusunda bürokratik engellerin 

kaldrlmas, 

− Çocuk sahibi olan kadnlarn işgücü piyasasndan kopmalarnn engellenmesine dönük 

teşvik edici düzenlemelerin yaplmas, 

− Kadnlarn işgücüne katlmnn ve istihdamnn önündeki kültürel engellerin 

azaltlmas amacyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalşmalarnn 

yaplmas, 

− Kadn girişimciliğinin güçlendirilmesi amacyla düşük gelir grubundaki kadnlarn 

bilinçlendirme çalşmalar ve mikro kredi sistemi ile desteklenmesi  

faaliyetlerine yönelik oluşturulan tedbirlerin hayata geçirilmesi amacyla ilgili kurum ve 

kuruluşlarla çalşmalar sürdürülmektedir. 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin 

“Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmaldr” önerisinin uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ ile Kamu ve Özel Sektör Bankalar sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” 

temel politika ekseni altnda hazrlanan Eylem Plannn; kadn girişimciliğinin güçlendirilmesi 

amacyla düşük gelir grubundaki kadnlarn bilinçlendirme çalşmalar ve mikro kredi sistemi 

ile desteklenmesi tedbiri kapsamnda sorumlu ve işbirliği yaplan kurum ve kuruluşlarla 

çalşmalar sürdürülmektedir.  

Ayrca özellikle kadn istihdam için olumlu etki yapacağ düşünülen esnek çalşma 

modellerinden yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alan olmayanlarn 

uygulanabilirliğinin artrlmas, diğer esnek çalşma biçimleri için ise yasal düzenlemeler 
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yaplmasna dair tedbirler, “İşgücü Piyasasnda Güvence ve Esnekliğin Sağlanmas” temel 

politika ekseni Eylem Plan içinde yer almaktadr. 

06/07/2013 tarih ve 28699 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 10. 

Kalknma Plan (2014-2018) kapsamnda, Plann amaçlarna ulaşmasn sağlamak üzere 24 

adet “Öncelikli Dönüşüm Program” hazrlanmştr. Söz konusu Öncelikli Dönüşüm 

Programlar arasnda yer alan “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” programnn 

yürütülmesinde genel koordinatör kurum olarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

belirlenmiştir. “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” program altnda yer alan “Kadnlarn 

İşgücüne ve İstihdama Katlmnn Artrlmas” bileşenine ilişkin Eylem Plan, ilgili kurum ve 

kuruluşlarn görüş, öneri ve değerlendirmeleri alnarak Çalşma Genel Müdürlüğü’nce 

hazrlanmştr. Söz konusu Eylem Plan içinde kadn-erkek eşitliğinin sağlanmas ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği anlayşnn yaygnlaştrlmasna yönelik tedbirler yer almaktadr. 

2010-2012 döneminde Çalşma Genel Müdürlüğü’nce Almanya-Avusturya 

konsorsiyumu ile birlikte yürütülen “Çalşma Hayatnda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 

Geliştirilmesi” başlkl AB eşleştirme projesinin çktlarndan biri olarak “Çalşma Hayatnda 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” verilmesi kararlaştrlmştr.  Bu ödül ile genel olarak 

Türkiye’de çalşma hayat içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve 

duyarllğn artrlmas daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet 

oluşturulmas hedeflenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü, 2012 ylndan itibaren her yl Türkiye’de faaliyet 

gösteren işletmelere;  kadn erkek eşitliğinin sağlanmasna ilişkin çalşma yapma, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi taahhüt etme ve bu doğrultuda yöneticileri eğitme, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi sorunlar karşsnda çalşanlarn 

başvurabileceği mekanizmalar oluşturma, işe alm, kariyer planlamas ve terfi süreçlerinde 

toplumsal cinsiyete dayal ayrmclk yapmama ve kadnlarla ilgili olumlu tedbirler alma, iş ve 

aile yaşamn uzlaştrma konusunda somut önlemler alma, ayn veya eşdeğer nitelikte iş yapan 

kadn ve erkek arasnda ücret eşitliği sağlama kriterleri doğrultusunda Çalşma Genel 

Müdürü, işçi ve işveren konfederasyonu temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan Seçici 

Kurul tarafndan yaplan değerlendirme sonucu verilmektedir. Bu kapsamda 2012 ylnda 

birincilik ödülü Nevşehir Belediyesi’ne; 2013 ylnda Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ford 

Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye verilirken; 2014 ylnda ise birincilik ödülüne Turkcell İletişim 
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− İller baznda yaplacak işgücü piyasas analizlerinden hareketle kadn istihdam için ön 
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− Şiddet mağduru kadnlarn, konukevinde kalanlarn, eski hükümlü ile kocas ölmüş 
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faaliyetlerine yönelik oluşturulan tedbirlerin hayata geçirilmesi amacyla ilgili kurum ve 

kuruluşlarla çalşmalar sürdürülmektedir. 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin 

“Kadnlarn istihdam olanaklar ve iş kurmak için gereksinim duyduklar kredi almalarn 

kolaylaştracak düzenlemeler yaplmaldr” önerisinin uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ ile Kamu ve Özel Sektör Bankalar sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Ulusal İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” 

temel politika ekseni altnda hazrlanan Eylem Plannn; kadn girişimciliğinin güçlendirilmesi 

amacyla düşük gelir grubundaki kadnlarn bilinçlendirme çalşmalar ve mikro kredi sistemi 

ile desteklenmesi tedbiri kapsamnda sorumlu ve işbirliği yaplan kurum ve kuruluşlarla 

çalşmalar sürdürülmektedir.  

Ayrca özellikle kadn istihdam için olumlu etki yapacağ düşünülen esnek çalşma 

modellerinden yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alan olmayanlarn 

uygulanabilirliğinin artrlmas, diğer esnek çalşma biçimleri için ise yasal düzenlemeler 
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yaplmasna dair tedbirler, “İşgücü Piyasasnda Güvence ve Esnekliğin Sağlanmas” temel 

politika ekseni Eylem Plan içinde yer almaktadr. 

06/07/2013 tarih ve 28699 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 10. 

Kalknma Plan (2014-2018) kapsamnda, Plann amaçlarna ulaşmasn sağlamak üzere 24 

adet “Öncelikli Dönüşüm Program” hazrlanmştr. Söz konusu Öncelikli Dönüşüm 

Programlar arasnda yer alan “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” programnn 

yürütülmesinde genel koordinatör kurum olarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

belirlenmiştir. “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” program altnda yer alan “Kadnlarn 

İşgücüne ve İstihdama Katlmnn Artrlmas” bileşenine ilişkin Eylem Plan, ilgili kurum ve 

kuruluşlarn görüş, öneri ve değerlendirmeleri alnarak Çalşma Genel Müdürlüğü’nce 

hazrlanmştr. Söz konusu Eylem Plan içinde kadn-erkek eşitliğinin sağlanmas ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği anlayşnn yaygnlaştrlmasna yönelik tedbirler yer almaktadr. 

2010-2012 döneminde Çalşma Genel Müdürlüğü’nce Almanya-Avusturya 

konsorsiyumu ile birlikte yürütülen “Çalşma Hayatnda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 

Geliştirilmesi” başlkl AB eşleştirme projesinin çktlarndan biri olarak “Çalşma Hayatnda 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” verilmesi kararlaştrlmştr.  Bu ödül ile genel olarak 

Türkiye’de çalşma hayat içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve 

duyarllğn artrlmas daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet 

oluşturulmas hedeflenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü, 2012 ylndan itibaren her yl Türkiye’de faaliyet 

gösteren işletmelere;  kadn erkek eşitliğinin sağlanmasna ilişkin çalşma yapma, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi taahhüt etme ve bu doğrultuda yöneticileri eğitme, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi sorunlar karşsnda çalşanlarn 

başvurabileceği mekanizmalar oluşturma, işe alm, kariyer planlamas ve terfi süreçlerinde 

toplumsal cinsiyete dayal ayrmclk yapmama ve kadnlarla ilgili olumlu tedbirler alma, iş ve 

aile yaşamn uzlaştrma konusunda somut önlemler alma, ayn veya eşdeğer nitelikte iş yapan 

kadn ve erkek arasnda ücret eşitliği sağlama kriterleri doğrultusunda Çalşma Genel 

Müdürü, işçi ve işveren konfederasyonu temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan Seçici 

Kurul tarafndan yaplan değerlendirme sonucu verilmektedir. Bu kapsamda 2012 ylnda 

birincilik ödülü Nevşehir Belediyesi’ne; 2013 ylnda Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ford 

Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye verilirken; 2014 ylnda ise birincilik ödülüne Turkcell İletişim 



‒ 332 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
332 

 

Hizmetleri A.Ş., ikincilik ödülüne Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncülük ödülüne Ford 

Otomotiv San. A.Ş. layk görülmüştür. 

 “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “İşe 

alnmada eşitliği sağlayc önlemler alnmal, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn olmamas 

için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmalar gerekmektedir” 

önerisinin uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak 

belirlenmiştir. 

Bu kapsamda yaplan yasal düzenlemeler şöyle sralanabilir: 

− 25/02/2011 tarih ve 25857 sayl mükerrer Resmi Gazetede yaymlanan 6111 sayl 

Kanun ile kadn istihdam teşvik edilmiş, çalşan kadnlarn sosyal güvenlik haklarnda 

birtakm iyileştirmeler sağlanmş, iş yaşamnda kadnlarn durumlarnn iyileştirilmesi 

amacyla doğum ve süt izinleri gibi konularda yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

− 30/06/2012 tarih ve 28339 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren 6331 

sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 10 uncu maddesi ile iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü klnan işverenlerin bu değerlendirmeyi yaparken 

özel politika gerektiren gruplar ile kadn çalşanlarn durumunun dikkate almas gerektiği 

hükme bağlanmştr. Kanunun 30 uncu maddesi ile de özel politika gerektiren gruplar ile gebe 

ve emziren kadnlarn çalşma şartlar, emzirme odalar ve çocuk bakm yurtlarnn kurulmas 

ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konulara ilişkin yönetmeliklerin çkarlmas 

öngörülmüştür.   

− 11/04/2012 tarih ve 28261 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 6289 

sayl Kanunun 19 uncu maddesi ile sendika ve konfederasyonlarn faaliyetlerde bulunurken 

kuruluş amaçlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri hüküm altna 

alnmştr. 

− 07/11/2012 tarih ve 28460 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 6356 

sayl Kanunun 26 nc maddesi ile kuruluşlarn faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini 

gözeteceği ve faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasnda eşitlik ilkesi ve ayrmclk 

yasaklarna uymakla yükümlü olduklar hükme bağlanmştr. 

− 07/03/2010 tarihli Ağr ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair 

Yönetmelikte kadn ve gençlerin istihdamna ilişkin snrlamalar kaldrlmştr. 
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− 16/08/2013 tarih ve 28737 sayl Resmi Gazetede güncellenerek yaymlanan 

yönetmelikte gebe, yeni doğum yapmş ve emziren işçinin günde 7,5 saatten fazla 

çalştrlamayacağ, kadn çalşanlarn, gebe olduklarnn sağlk raporuyla tespitinden itibaren 

doğuma kadar geçen sürede gece çalşmaya zorlanamayacağ, gebe çalşanlara gebelikleri 

süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verileceği düzenlenmiştir. 

Özel politika gerektiren kişilerin işgücü piyasasna entegrasyonunu sağlamak ve 

işgücü piyasasndaki tüm ayrmclk biçimleri ile mücadele etmek amac ile Çalşma Genel 

Müdürlüğü tarafndan “Dezavantajl Kişilerin Sosyal İçerilmesi ve İstihdam Edilebilirliğinin 

Artrlmas Operasyonel Program” hazrlanmştr. Şiddet mağduru kadnlara ek olarak, 

program kapsamnda belirlenen hedef gruplarn tümünde alt kategori olarak “kadnlar” 

özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir. Programa ilişkin hibe 

başvurular tamamlanmş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Kadna 

Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli 

Çalşmas Gereken Kurumlar” ana başlğ altnda yer alan; “Devlet, kadn ve erkek arasndaki 

ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli tedbirleri almaldr” önerisinin 

uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu öneri kapsamnda ayrca Çalşma Genel Müdürlüğü tarafndan hazrlanan Ulusal 

İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” temel 

politika eksenine ve 10. Kalknma Plan “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” program 

altnda yer alan “Kadnlarn İşgücüne ve İstihdama Katlmnn Artrlmas” bileşenine ilişkin 

hazrlanan Eylem Planlarnda kadn ve erkek arasndaki ekonomik eşitsizliğin ortadan 

kaldrlmasna yönelik tedbirler yer almaktadr. 

2.2.10. Türkiye İş Kurumu 

Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Kadna 

Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli 

Çalşmas Gereken Kurumlar” ana başlğ altnda yer alan; “Devlet, kadn ve erkek arasndaki 

ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli tedbirleri almaldr” önerisinin 

uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu tarafndan istihdamn korunmasna ve artrlmasna, 
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Hizmetleri A.Ş., ikincilik ödülüne Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncülük ödülüne Ford 

Otomotiv San. A.Ş. layk görülmüştür. 

 “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “İşe 

alnmada eşitliği sağlayc önlemler alnmal, işyerinde cinsiyete dayal ayrmclğn olmamas 

için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrmclk yapmalar gerekmektedir” 

önerisinin uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak 

belirlenmiştir. 

Bu kapsamda yaplan yasal düzenlemeler şöyle sralanabilir: 

− 25/02/2011 tarih ve 25857 sayl mükerrer Resmi Gazetede yaymlanan 6111 sayl 

Kanun ile kadn istihdam teşvik edilmiş, çalşan kadnlarn sosyal güvenlik haklarnda 

birtakm iyileştirmeler sağlanmş, iş yaşamnda kadnlarn durumlarnn iyileştirilmesi 

amacyla doğum ve süt izinleri gibi konularda yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

− 30/06/2012 tarih ve 28339 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren 6331 

sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 10 uncu maddesi ile iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü klnan işverenlerin bu değerlendirmeyi yaparken 

özel politika gerektiren gruplar ile kadn çalşanlarn durumunun dikkate almas gerektiği 

hükme bağlanmştr. Kanunun 30 uncu maddesi ile de özel politika gerektiren gruplar ile gebe 

ve emziren kadnlarn çalşma şartlar, emzirme odalar ve çocuk bakm yurtlarnn kurulmas 

ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konulara ilişkin yönetmeliklerin çkarlmas 

öngörülmüştür.   

− 11/04/2012 tarih ve 28261 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 6289 

sayl Kanunun 19 uncu maddesi ile sendika ve konfederasyonlarn faaliyetlerde bulunurken 

kuruluş amaçlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri hüküm altna 

alnmştr. 

− 07/11/2012 tarih ve 28460 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 6356 

sayl Kanunun 26 nc maddesi ile kuruluşlarn faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini 

gözeteceği ve faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasnda eşitlik ilkesi ve ayrmclk 

yasaklarna uymakla yükümlü olduklar hükme bağlanmştr. 

− 07/03/2010 tarihli Ağr ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair 

Yönetmelikte kadn ve gençlerin istihdamna ilişkin snrlamalar kaldrlmştr. 
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− 16/08/2013 tarih ve 28737 sayl Resmi Gazetede güncellenerek yaymlanan 

yönetmelikte gebe, yeni doğum yapmş ve emziren işçinin günde 7,5 saatten fazla 

çalştrlamayacağ, kadn çalşanlarn, gebe olduklarnn sağlk raporuyla tespitinden itibaren 

doğuma kadar geçen sürede gece çalşmaya zorlanamayacağ, gebe çalşanlara gebelikleri 

süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verileceği düzenlenmiştir. 

Özel politika gerektiren kişilerin işgücü piyasasna entegrasyonunu sağlamak ve 

işgücü piyasasndaki tüm ayrmclk biçimleri ile mücadele etmek amac ile Çalşma Genel 

Müdürlüğü tarafndan “Dezavantajl Kişilerin Sosyal İçerilmesi ve İstihdam Edilebilirliğinin 

Artrlmas Operasyonel Program” hazrlanmştr. Şiddet mağduru kadnlara ek olarak, 

program kapsamnda belirlenen hedef gruplarn tümünde alt kategori olarak “kadnlar” 

özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir. Programa ilişkin hibe 

başvurular tamamlanmş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir 

“Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Kadna 

Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli 

Çalşmas Gereken Kurumlar” ana başlğ altnda yer alan; “Devlet, kadn ve erkek arasndaki 

ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli tedbirleri almaldr” önerisinin 

uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu öneri kapsamnda ayrca Çalşma Genel Müdürlüğü tarafndan hazrlanan Ulusal 

İstihdam Stratejisinin “Özel Politika Gerektiren Gruplarn İstihdamnn Artrlmas” temel 

politika eksenine ve 10. Kalknma Plan “İşgücü Piyasasnn Etkinleştirilmesi” program 

altnda yer alan “Kadnlarn İşgücüne ve İstihdama Katlmnn Artrlmas” bileşenine ilişkin 

hazrlanan Eylem Planlarnda kadn ve erkek arasndaki ekonomik eşitsizliğin ortadan 

kaldrlmasna yönelik tedbirler yer almaktadr. 

2.2.10. Türkiye İş Kurumu 

Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinin “Kadna 

Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli 

Çalşmas Gereken Kurumlar” ana başlğ altnda yer alan; “Devlet, kadn ve erkek arasndaki 

ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldrlmas için gerekli tedbirleri almaldr” önerisinin 

uygulanmasnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu tarafndan istihdamn korunmasna ve artrlmasna, 
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işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltlmasna ve özel politika 

gerektiren gruplarn işgücü piyasasna kazandrlmasna yardmc olmak üzere aktif işgücü 

hizmetleri kapsamnda mesleki eğitim kurslar, işbaş eğitim programlar, girişimcilik eğitim 

programlar, toplum yararna programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar 

düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda; 2014 yl itibariyle 222.596’s kadn olmak üzere toplam 701.435 kişi, 

2015 Ocak-Mart döneminde ise 72.453’ü kadn olmak üzere toplam 248.623 kişi işe 

yerleştirilmiştir. 2014 ylnda “Toplum Yararna Programlar Genelgesi”nde yaplan 

değişiklikle kadnlarn, engellilerin, eski hükümlülerin 35 yaş üstü bireylerin ve terörle 

mücadelede malul saylmayacak şekilde yaralananlarn toplum yararna programlardan 

öncelikli olarak yararlandrlmalar sağlanmştr. Nitekim toplum yararna programlardan 

2014 yl itibariyle 80.061’i kadn olmak üzere toplam 216.108 kişi, 2015 Ocak–Mart 

döneminde ise 10.313’ü kadn olmak üzere toplam 22.698 kişi faydalanmştr. Bunun yan 

sra aktif işgücü hizmetleri kapsamnda uygulanan kurs ve programlara (toplum yararna 

programlar hariç) 2014 ylnda 105.819’u kadn olmak üzere toplam 200.770 kişi, 2015 yl 

Ocak- Mart döneminde ise 36.887’si kadn olmak üzere toplam 67.977 kişi katlmştr. 2015 

yl Ocak-Mart döneminde söz konusu kurs ve programlardan mesleki eğitim kurslarna 

katlan toplam 4.424 kursiyerin 2.135’i, işbaş eğitim programlarna katlan 21.839 kursiyerin 

ise 11.563’ü kadnlardan oluşmaktadr. Ayrca Kurum tarafndan, sunulan aktif işgücü 

hizmetlerinden yararlanmak isteyen kaytl işsizlere Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan 4.000’e yakn iş ve meslek danşman 

tarafndan danşmanlk hizmeti de verilmektedir. İş ve meslek danşmanlğ hizmetleri 

çerçevesinde 2014 ylnda 2.564.353 bireysel görüşmenin 931.072’si ve 2015 yl Ocak-Mart 

döneminde ise 833.701 bireysel görüşmenin 281.392’si kadnlar ile gerçekleştirilmiştir. 

İş ve meslek danşmanlar; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a kaytl iş 

arayanlarn iş bulmalarna, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini 

geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde 

bilgilendirilmeleri ile taleplerini karşlamalarna sistemli olarak yardm etmektedir. İş ve 

meslek danşmanlarnn, İŞKUR’a kaytl tüm iş arayanlara ve işverenlere daha etkin hizmet 

verebilmeleri amacyla her bir danşmana iş arayan ve işveren portföyü atanmas, 

danşmanlarn bu hizmeti portföy yöntemi yoluyla sunmalar ve böylece her bir işsizin ve 

işverenin bir danşman olmas amaçlanmaktadr. Bu kapsamda, ASPB ile Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ arasnda aile ve sosyal destek danşmanlar ile iş ve meslek danşmanlar 
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arasnda koordinasyonun sağlanmas, sosyal yardmlar ile istihdam arasndaki bağlantnn 

etkinleştirilmesi, kadnlarn ve engellilerin sosyo-ekonomik konumlarnn güçlendirilmesi ve 

istihdamlarnn artrlmas, çocuk işçiliğinin önlenmesi hususlarnda işbirliğinin sağlanmas 

amacyla 12/02/2012 tarihinde bir protokol imzalanmştr. Söz konusu işbirliği protokolü 

çerçevesinde, “Kadnlarn Sosyo-Ekonomik Konumlarnn Güçlendirilmesi ve İstihdamnn 

Artrlmas” görevinin yürütülmesi esnasnda İŞKUR tarafndan yürütülen toplum yararna 

çalşma programlarnda kadn konukevlerinde kalan ve şiddet mağduru kadnlarn öncelikli 

gruplar arasnda değerlendirilmesi” ve “ASP İl Müdürlüğü tarafndan İŞKUR’a yönlendirilen 

kadnlarn, işgücü piyasasnn ihtiyaçlarnn da dikkate alnarak İŞKUR hizmetlerinden 

yararlanmalarnn sağlanmas” yükümlülükleri Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

sorumluluğuna verilmiştir.  

Bu noktadan hareketle İŞKUR, 6284 sayl Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 

3 üncü bölümünde yer alan “Rehberlik ve Danşmanlk Hizmeti” kapsamnda 9 uncu 

maddenin birinci ve üçüncü fkralar uyarnca ŞÖNİM koordinasyonuna verilen ve “Korunan 

kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, haklar, destek 

alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde 

bulunmay da kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum 

sağlamas, gerekli olan seçimleri, yorumlar, planlar yapmas ve kararlar vermesine 

yarayacak bilgi ve becerileri kazandrmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.” fkrasnda yer alan 

işbirliği faaliyetlerine Mart 2013 itibariyle başlamştr. Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüklerine gönderilen talimat ile, İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan -tercihen 

kadn- iş ve meslek danşmanlarnn ŞÖNİM’lerde, ŞÖNİM olmadğ takdirde ASP  İl 

Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi suretiyle, hizmet almas öngörülen kişilerin danşmanlk 

faaliyetleri kapsamnda belli dönemlerde düzenlenen ziyaretlerde, İŞKUR hizmetlerinden 

yararlandrlmalar sağlanmaktadr. İş ve meslek danşmanlar, söz konusu hedef kitlenin iş 

arama ve mesleki becerilerini geliştirmeleri, iş bulmalar, mesleki uyum problemlerini 

gidermeleri, mesleklerini/işlerini değiştirmeleri, mesleki eğitim programlarna 

yönlendirilmeleri ve bu programlara katlmalar amacyla rehberlik ve danşmanlk hizmetleri 

sunmaktadrlar. Bu çerçevede, İŞKUR personeli, haftann belirli günleri ŞÖNİM'de şiddete 

maruz kalan kadnlarla iş ve meslek danşmanlğ görüşmesi yapmakta; kişilerin özel 

durumlarn da göz önüne alarak onlarn çalşma hayatna katlmalar ve adaptasyonlar, 

meslek edindirme kurslarndan faydalanmalar, kendilerine uygun işleri bulmalar gibi 
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işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltlmasna ve özel politika 

gerektiren gruplarn işgücü piyasasna kazandrlmasna yardmc olmak üzere aktif işgücü 

hizmetleri kapsamnda mesleki eğitim kurslar, işbaş eğitim programlar, girişimcilik eğitim 

programlar, toplum yararna programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar 

düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda; 2014 yl itibariyle 222.596’s kadn olmak üzere toplam 701.435 kişi, 

2015 Ocak-Mart döneminde ise 72.453’ü kadn olmak üzere toplam 248.623 kişi işe 

yerleştirilmiştir. 2014 ylnda “Toplum Yararna Programlar Genelgesi”nde yaplan 

değişiklikle kadnlarn, engellilerin, eski hükümlülerin 35 yaş üstü bireylerin ve terörle 

mücadelede malul saylmayacak şekilde yaralananlarn toplum yararna programlardan 

öncelikli olarak yararlandrlmalar sağlanmştr. Nitekim toplum yararna programlardan 

2014 yl itibariyle 80.061’i kadn olmak üzere toplam 216.108 kişi, 2015 Ocak–Mart 

döneminde ise 10.313’ü kadn olmak üzere toplam 22.698 kişi faydalanmştr. Bunun yan 

sra aktif işgücü hizmetleri kapsamnda uygulanan kurs ve programlara (toplum yararna 

programlar hariç) 2014 ylnda 105.819’u kadn olmak üzere toplam 200.770 kişi, 2015 yl 

Ocak- Mart döneminde ise 36.887’si kadn olmak üzere toplam 67.977 kişi katlmştr. 2015 

yl Ocak-Mart döneminde söz konusu kurs ve programlardan mesleki eğitim kurslarna 

katlan toplam 4.424 kursiyerin 2.135’i, işbaş eğitim programlarna katlan 21.839 kursiyerin 

ise 11.563’ü kadnlardan oluşmaktadr. Ayrca Kurum tarafndan, sunulan aktif işgücü 

hizmetlerinden yararlanmak isteyen kaytl işsizlere Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan 4.000’e yakn iş ve meslek danşman 

tarafndan danşmanlk hizmeti de verilmektedir. İş ve meslek danşmanlğ hizmetleri 

çerçevesinde 2014 ylnda 2.564.353 bireysel görüşmenin 931.072’si ve 2015 yl Ocak-Mart 

döneminde ise 833.701 bireysel görüşmenin 281.392’si kadnlar ile gerçekleştirilmiştir. 

İş ve meslek danşmanlar; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a kaytl iş 

arayanlarn iş bulmalarna, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini 

geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde 

bilgilendirilmeleri ile taleplerini karşlamalarna sistemli olarak yardm etmektedir. İş ve 

meslek danşmanlarnn, İŞKUR’a kaytl tüm iş arayanlara ve işverenlere daha etkin hizmet 

verebilmeleri amacyla her bir danşmana iş arayan ve işveren portföyü atanmas, 

danşmanlarn bu hizmeti portföy yöntemi yoluyla sunmalar ve böylece her bir işsizin ve 

işverenin bir danşman olmas amaçlanmaktadr. Bu kapsamda, ASPB ile Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ arasnda aile ve sosyal destek danşmanlar ile iş ve meslek danşmanlar 
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arasnda koordinasyonun sağlanmas, sosyal yardmlar ile istihdam arasndaki bağlantnn 

etkinleştirilmesi, kadnlarn ve engellilerin sosyo-ekonomik konumlarnn güçlendirilmesi ve 

istihdamlarnn artrlmas, çocuk işçiliğinin önlenmesi hususlarnda işbirliğinin sağlanmas 

amacyla 12/02/2012 tarihinde bir protokol imzalanmştr. Söz konusu işbirliği protokolü 

çerçevesinde, “Kadnlarn Sosyo-Ekonomik Konumlarnn Güçlendirilmesi ve İstihdamnn 

Artrlmas” görevinin yürütülmesi esnasnda İŞKUR tarafndan yürütülen toplum yararna 

çalşma programlarnda kadn konukevlerinde kalan ve şiddet mağduru kadnlarn öncelikli 

gruplar arasnda değerlendirilmesi” ve “ASP İl Müdürlüğü tarafndan İŞKUR’a yönlendirilen 

kadnlarn, işgücü piyasasnn ihtiyaçlarnn da dikkate alnarak İŞKUR hizmetlerinden 

yararlanmalarnn sağlanmas” yükümlülükleri Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

sorumluluğuna verilmiştir.  

Bu noktadan hareketle İŞKUR, 6284 sayl Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 

3 üncü bölümünde yer alan “Rehberlik ve Danşmanlk Hizmeti” kapsamnda 9 uncu 

maddenin birinci ve üçüncü fkralar uyarnca ŞÖNİM koordinasyonuna verilen ve “Korunan 

kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, haklar, destek 

alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarna katlmasna yönelik faaliyetlerde 

bulunmay da kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum 

sağlamas, gerekli olan seçimleri, yorumlar, planlar yapmas ve kararlar vermesine 

yarayacak bilgi ve becerileri kazandrmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.” fkrasnda yer alan 

işbirliği faaliyetlerine Mart 2013 itibariyle başlamştr. Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüklerine gönderilen talimat ile, İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan -tercihen 

kadn- iş ve meslek danşmanlarnn ŞÖNİM’lerde, ŞÖNİM olmadğ takdirde ASP  İl 

Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi suretiyle, hizmet almas öngörülen kişilerin danşmanlk 

faaliyetleri kapsamnda belli dönemlerde düzenlenen ziyaretlerde, İŞKUR hizmetlerinden 

yararlandrlmalar sağlanmaktadr. İş ve meslek danşmanlar, söz konusu hedef kitlenin iş 

arama ve mesleki becerilerini geliştirmeleri, iş bulmalar, mesleki uyum problemlerini 

gidermeleri, mesleklerini/işlerini değiştirmeleri, mesleki eğitim programlarna 

yönlendirilmeleri ve bu programlara katlmalar amacyla rehberlik ve danşmanlk hizmetleri 

sunmaktadrlar. Bu çerçevede, İŞKUR personeli, haftann belirli günleri ŞÖNİM'de şiddete 

maruz kalan kadnlarla iş ve meslek danşmanlğ görüşmesi yapmakta; kişilerin özel 

durumlarn da göz önüne alarak onlarn çalşma hayatna katlmalar ve adaptasyonlar, 

meslek edindirme kurslarndan faydalanmalar, kendilerine uygun işleri bulmalar gibi 
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konularda danşmanlk hizmetleri vermektedir. Nitekim 2013 yl itibariyle bu amaçla 916 

kadn ile bireysel görüşme gerçekleştirilmiş, görüşme yaplan kadnlarn 131’i mesleki eğitim 

programlarna yönlendirilirken 198’i ise iş arama becerileri seminerlerine katlm 

sağlanmştr. Yine ayn yl görüşme yaplan kadnlardan 460’ işe yönlendirilirken, 95’i ise işe 

yerleştirilmiştir. Bu hizmetlerin yan sra söz konusu hedef kitlenin işe yerleşip 

yerleşmedikleri ise kontrol edilmekte, varsa kurs bilgileri takip edilmekte ve kişinin isteği 

üzerine tekrar ŞÖNİM'de görüşme sağlanmaktadr. ŞÖNİM'de yaplan her bir görüşmenin 

raporu tutulmakta olup, kişi gizliliği nedeniyle bu raporlar ŞÖNİM'de saklanmaktadr.  

Şiddet mağduru kadnlara yönelik aktif işgücü hizmetleri kapsamnda İŞKUR İl 

Müdürlükleri bünyesinde yürütülen ve/veya yürütülmesi planlanan faaliyetler ise şu şekilde 

sralanabilir: 

− Ankara İl Müdürlüğü tarafndan Altndağ Hizmet Merkezi olarak KOZA ŞÖNİM’den 

gelen talep doğrultusunda haftada bir gün iş ve meslek danşmanlğ hizmeti sunulmaktadr. 

Sunulan hizmet kapsamnda mağdurlar, işe ve İŞKUR tarafndan düzenlenen kurslara 

yönlendirilmekle birlikte bu kişiler, iş arama becerileri hakknda da bilgilendirilmektedirler. 

− Şiddet mağduru kadnlarla ilgili Burdur İl Müdürlüğü’nce, sğnma evinde kalan 

kadnlara yönelik belirli aralklarla iş arama becerileri seminerleri düzenlenmekte ve bu 

seminerlerde iş arama kayt ilkeleri, aktif işgücü hizmetleri  gibi içeriklerde sunumlar 

yaplmaktadr. Sunum içeriğindeki bilgiler, sğnma evinde kalan kadnlara olduğu kadar bu 

kurumda çalşan kişilere de verilmektedir.  

− Çankr İl Müdürlüğü’nce şiddet mağduru kadnlara yönelik olarak 17/04/2015 

tarihinde sona erecek olan hasta ve yaşl refakatçisi mesleğine yönelik sekiz kişilik bir 

mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir. 

− Isparta İl Müdürlüğü’nce kadn sğnma evine ziyarete gidilmiş; sğnma evinde kalan 

beş kadndan durumu çalşmaya müsait iki kadn iş arama becerisi ile ilgili bilgilendirilmiş ve 

bu kadnlar İŞKUR’a yönlendirilmiştir.  Evden ayrlmas sakncal olan kadnlar için ise 

sğnma evine parça baş iş verebilecek firmalar tespit edilerek, bu kişilerin çalşma hayatna 

katlm sağlanmştr. 

− Krkkale İl Müdürlüğü tarafndan ASP İl Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, kadn 

sğnma evinde kalan on bir kadna iş arama becerileri ve danşmanlk eğitimleri verilmiş ve 

ayrca bu kişiler İŞKUR’un hizmetleri hakknda bilgilendirilmiştir. Kadn sğnma evinde 

bulunan iki kadn ise yine Krkkale ilinde var olan açk işlere yönlendirilmiştir.  
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− Malatya İl Müdürlüğü tarafndan şiddet mağduru kadnlar, özel sektöre 

yönlendirilmekle birlikte bu kişiler ayrca özel olarak toplum yararna programlara  da 

yönlendirilmektedir. 

− Samsun İl Müdürlüğü tarafndan Samsun il snrlar içerisinde bulunan kadn sğnma 

evinde kalan bütün sosyal kesimden ve her yaştan fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik 

şiddete uğrayan kadnlarn meslek edinmelerini sağlamak amacyla  “KAYGI, Kadna 

Yönelik Güven Işğ” projesi hazrlanmştr. Proje kapsamnda makrome teknikleri 

modülünde kurs program düzenlenerek, günümüzde zorunlu olan inşaat iş güvenliği 

filelerinin yapmnn öğretilmesi ve böylece ev dş çalşmakta sknt yaşayan mağdur 

kadnlara evde çalşma imkan sağlanmas amaçlanmaktadr. Bu kapsamda, alana yönelik bir 

pazar araştrmas yaplmş, ihtiyaç olduğu tespit edilmiş ve ürünlere gerekli pazar 

bulunmuştur. Söz konusu proje ile kursiyerlerin mesleki eğitim programn bitirdiklerinde, 

evlerinde üretim yapabilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmeleri hedeflenmekle birlikte  

ayrca mağdur kadnlarn kendilerini fiziksel olarak korumalar için savunma teknikleri 

(Judo,aikido) eğitimi alarak kendilerini güvende hissetmeleri ve sosyal hayattaki yerlerinin 

sağlamlaştrlmas da amaçlanmaktadr. 

− Tekirdağ/Çorlu İl Müdürlüğü tarafndan Kuruma gelen şiddet mağduru kadnlar, 

gizlilik ilkesine uygun olarak var olan uygun açk işlere yönlendirilmektedir. Nitekim 2015 

yl içerisinde SYDV ve/veya kadn sğnma evlerinden yönlendirilen dört kişiden bir tanesi 

işe yerleştirilmiştir. 

− Trabzon İl Müdürlüğü tarafndan ŞÖNİM’de toplam üç iş ve meslek danşman 

görevlendirilmiş ve ŞÖNİM yetkililerinden gelen talep doğrultusunda iş ve meslek 

danşmanlarnca şiddet mağduru kadnlara danşmanlk hizmeti verilmektedir. Bunun yan 

sra İl Müdürlüğü’nce ayrca Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafndan şiddet mağduru 

kadnlar da dahil dezavantajl gruplarn istihdam edilebilirliğinin artrlmas amacna yönelik 

uygulanan “İstidam İçin Koordinasyon ve Eğitim” projesine de destek sağlanmaktadr. Proje 

kapsamnda söz konusu gruplar, Kurum faaliyetleri hakknda bilgilendirilmekte ve 

dezavantajl konumdaki kadnlar evde bakm hizmetlerine yönlendirilmektedir.  

− Van İl Müdürlüğü tarafndan şiddet mağduru kadnlara yönelik 22/10/2013 ve 

11/02/2014 tarihleri arasnda 23 kişilik cilt bakm ve güzellik mesleğinde istihdam garantili 

mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir.  
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konularda danşmanlk hizmetleri vermektedir. Nitekim 2013 yl itibariyle bu amaçla 916 

kadn ile bireysel görüşme gerçekleştirilmiş, görüşme yaplan kadnlarn 131’i mesleki eğitim 

programlarna yönlendirilirken 198’i ise iş arama becerileri seminerlerine katlm 

sağlanmştr. Yine ayn yl görüşme yaplan kadnlardan 460’ işe yönlendirilirken, 95’i ise işe 

yerleştirilmiştir. Bu hizmetlerin yan sra söz konusu hedef kitlenin işe yerleşip 

yerleşmedikleri ise kontrol edilmekte, varsa kurs bilgileri takip edilmekte ve kişinin isteği 

üzerine tekrar ŞÖNİM'de görüşme sağlanmaktadr. ŞÖNİM'de yaplan her bir görüşmenin 

raporu tutulmakta olup, kişi gizliliği nedeniyle bu raporlar ŞÖNİM'de saklanmaktadr.  

Şiddet mağduru kadnlara yönelik aktif işgücü hizmetleri kapsamnda İŞKUR İl 

Müdürlükleri bünyesinde yürütülen ve/veya yürütülmesi planlanan faaliyetler ise şu şekilde 

sralanabilir: 

− Ankara İl Müdürlüğü tarafndan Altndağ Hizmet Merkezi olarak KOZA ŞÖNİM’den 

gelen talep doğrultusunda haftada bir gün iş ve meslek danşmanlğ hizmeti sunulmaktadr. 

Sunulan hizmet kapsamnda mağdurlar, işe ve İŞKUR tarafndan düzenlenen kurslara 

yönlendirilmekle birlikte bu kişiler, iş arama becerileri hakknda da bilgilendirilmektedirler. 

− Şiddet mağduru kadnlarla ilgili Burdur İl Müdürlüğü’nce, sğnma evinde kalan 

kadnlara yönelik belirli aralklarla iş arama becerileri seminerleri düzenlenmekte ve bu 

seminerlerde iş arama kayt ilkeleri, aktif işgücü hizmetleri  gibi içeriklerde sunumlar 

yaplmaktadr. Sunum içeriğindeki bilgiler, sğnma evinde kalan kadnlara olduğu kadar bu 

kurumda çalşan kişilere de verilmektedir.  

− Çankr İl Müdürlüğü’nce şiddet mağduru kadnlara yönelik olarak 17/04/2015 

tarihinde sona erecek olan hasta ve yaşl refakatçisi mesleğine yönelik sekiz kişilik bir 

mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir. 

− Isparta İl Müdürlüğü’nce kadn sğnma evine ziyarete gidilmiş; sğnma evinde kalan 

beş kadndan durumu çalşmaya müsait iki kadn iş arama becerisi ile ilgili bilgilendirilmiş ve 

bu kadnlar İŞKUR’a yönlendirilmiştir.  Evden ayrlmas sakncal olan kadnlar için ise 

sğnma evine parça baş iş verebilecek firmalar tespit edilerek, bu kişilerin çalşma hayatna 

katlm sağlanmştr. 

− Krkkale İl Müdürlüğü tarafndan ASP İl Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, kadn 

sğnma evinde kalan on bir kadna iş arama becerileri ve danşmanlk eğitimleri verilmiş ve 

ayrca bu kişiler İŞKUR’un hizmetleri hakknda bilgilendirilmiştir. Kadn sğnma evinde 

bulunan iki kadn ise yine Krkkale ilinde var olan açk işlere yönlendirilmiştir.  
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− Malatya İl Müdürlüğü tarafndan şiddet mağduru kadnlar, özel sektöre 

yönlendirilmekle birlikte bu kişiler ayrca özel olarak toplum yararna programlara  da 

yönlendirilmektedir. 

− Samsun İl Müdürlüğü tarafndan Samsun il snrlar içerisinde bulunan kadn sğnma 

evinde kalan bütün sosyal kesimden ve her yaştan fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik 

şiddete uğrayan kadnlarn meslek edinmelerini sağlamak amacyla  “KAYGI, Kadna 

Yönelik Güven Işğ” projesi hazrlanmştr. Proje kapsamnda makrome teknikleri 

modülünde kurs program düzenlenerek, günümüzde zorunlu olan inşaat iş güvenliği 

filelerinin yapmnn öğretilmesi ve böylece ev dş çalşmakta sknt yaşayan mağdur 

kadnlara evde çalşma imkan sağlanmas amaçlanmaktadr. Bu kapsamda, alana yönelik bir 

pazar araştrmas yaplmş, ihtiyaç olduğu tespit edilmiş ve ürünlere gerekli pazar 

bulunmuştur. Söz konusu proje ile kursiyerlerin mesleki eğitim programn bitirdiklerinde, 

evlerinde üretim yapabilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmeleri hedeflenmekle birlikte  

ayrca mağdur kadnlarn kendilerini fiziksel olarak korumalar için savunma teknikleri 

(Judo,aikido) eğitimi alarak kendilerini güvende hissetmeleri ve sosyal hayattaki yerlerinin 

sağlamlaştrlmas da amaçlanmaktadr. 

− Tekirdağ/Çorlu İl Müdürlüğü tarafndan Kuruma gelen şiddet mağduru kadnlar, 

gizlilik ilkesine uygun olarak var olan uygun açk işlere yönlendirilmektedir. Nitekim 2015 

yl içerisinde SYDV ve/veya kadn sğnma evlerinden yönlendirilen dört kişiden bir tanesi 

işe yerleştirilmiştir. 

− Trabzon İl Müdürlüğü tarafndan ŞÖNİM’de toplam üç iş ve meslek danşman 

görevlendirilmiş ve ŞÖNİM yetkililerinden gelen talep doğrultusunda iş ve meslek 

danşmanlarnca şiddet mağduru kadnlara danşmanlk hizmeti verilmektedir. Bunun yan 

sra İl Müdürlüğü’nce ayrca Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafndan şiddet mağduru 

kadnlar da dahil dezavantajl gruplarn istihdam edilebilirliğinin artrlmas amacna yönelik 

uygulanan “İstidam İçin Koordinasyon ve Eğitim” projesine de destek sağlanmaktadr. Proje 

kapsamnda söz konusu gruplar, Kurum faaliyetleri hakknda bilgilendirilmekte ve 

dezavantajl konumdaki kadnlar evde bakm hizmetlerine yönlendirilmektedir.  

− Van İl Müdürlüğü tarafndan şiddet mağduru kadnlara yönelik 22/10/2013 ve 

11/02/2014 tarihleri arasnda 23 kişilik cilt bakm ve güzellik mesleğinde istihdam garantili 

mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir.  



‒ 338 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717) 338 
 

İŞKUR tarafndan ayrca 10 uncu Kalknma Plannn 4 üncü bileşeni olan “Sosyal 

Yardm ile İstihdam Bağlantsnn Etkinleştirilmesi” bileşeni kapsamnda sosyal yardm 

alanlara yönelik birtakm faaliyetler de yürütülmektedir. Bu bağlamda; 

− “Sosyal Yardm-İstihdam Bağlants Bilgi Sistemi”nin geliştirilmesine yönelik 

çalşmalar başlatlmş, 

− Tüm vakflarda İŞKUR hizmet noktalar kurulmuş, 

− Vakf görevlilerine İŞKUR portalnn kullanm ve iş arayan kayd yapabilmeleri için 

eğitimler verilmiş, 

− Ailesinde çalşan olmayan ve 18-45 yaş arasnda ferdi bulunan 1,7 milyon hanelik 

hedef kitlede yer alan sosyal yardm yararlanclarndan çalşmak isteyenlerin vakf 

görevlilerince İŞKUR sistemine kaydedilmesine başlanmş, 

− Vakflardaki görevliler tarafndan İŞKUR'a kaydedilen sosyal yardm yararlanclarna 

İŞKUR hizmetleri ile ilgili bilgilendirme ve danşmanlk hizmetleri verilerek bu kişilerin 

durumlarna uygun işgücü taleplerine ve aktif işgücü programlarna yönlendirilmesine 

başlanmş, 

− Vakflardaki görevliler tarafndan İŞKUR'a kaydedilen sosyal yardm yararlanclarna 

iş görüşmesine gitmeleri halinde 40 ila 100 TL arasnda, işe girmeleri ve çalşmaya devam 

etmeleri halinde ise brüt asgari ücretin 1/3’ü tutarnda ilave sosyal yardm verilmeye 

başlanmş, 

− Sosyal yardm alanlardan çalşabilecek durumda olanlarn geçerli bir sebep olmakszn 

teklif edilen işleri kabul etmemesi halinde, merkezi ve ayni yardmlarna dokunulmakszn 

başvuru yaptğ nakdi yardmlarn olumsuz değerlendirilmesi suretiyle aldğ sosyal 

yardmlarn azaltlmasna başlanmştr. 

Bahse konu bileşen kapsamnda ayn zamanda sosyal yardm alanlar istihdam eden 

özel sektör işverenlerine yönelik teşvik çalşmalar yaplmas da planlanmaktadr. 

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesinde yer alan kadn ve erkek arasndaki ekonomik 

eşitsizliğin ortadan kaldrlmas önerisi kapsamnda ayrca 2008 ylnda 5763 sayl “İş 

Kanunu ve Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun” ile 4447 sayl İşsizlik 

Sigortas Kanununda değişikliğe gidilerek kadnlarn ve 18-29 yaş aras gençlerin sigorta 

primi işveren paylarnn teşvik edilmesi suretiyle Türkiye’de ilk defa dezavantajl gruplarn 

istihdam için teşvik verilmesi sağlanmştr. 5763 sayl Kanunun 20 nci maddesiyle getirilen 

Geçici 7 nci madde ile son alt aydr işsiz olan kadnlar ve 18-29 yaş aras gençleri, işverenin 
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son 1 ylda çalştrdğ ortalama işçi saysna ilave olarak istihdam eden işverenlerin, asgari 

ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin ilk yl %100’den başlamak 

üzere her yl %20 eksiltilerek, beşinci ylda %20 olmak üzere İşsizlik Sigortas Fonundan 

karşlanmas öngörülmüştür. Söz konusu teşvik 30/06/2015 tarihinde sona erecektir. 

Bununla birlikte kadn ve gençlerin istihdamn teşvik etmek amacyla 2011 ylnda 

6111 Sayl “Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk 

Sigortas Kanunu ve Diğer Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yaplmas Hakknda Kanun”un 74 üncü maddesiyle 4447 sayl İşsizlik Sigortas Kanununa 

Geçici 10 uncu madde eklenerek, 31/12/2015 tarihine kadar işe alnan 18-29 yaş arasndaki 

gençlerle 18 yaşn doldurmuş her yaştaki kadnlar için belirlenen prime esas kazançlar 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarnn, işe alndklar 

tarihten itibaren yirmi dört ay süreyle İşsizlik Sigortas Fonundan karşlanmas 

öngörülmüştür. Buna göre eğer bu kişiler, İŞKUR’a kaytl işsizler arasndan seçilirse bu 

süreye alt ay ilave edilmektedir. Ayrca bu süreler, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmuş 

kişiler için krk sekiz aya, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya 

İŞKUR’ca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarn bitirenler için ise otuz alt aya çkmaktadr. 

2.2.11. Türkiye İstatistik Kurumu  

Kadna yönelik şiddete ilişkin veriler TÜİK tarafndan doğrudan ve dolayl olarak 

çeşitli araştrmalar yoluyla derlenmektedir.  

TÜİK tarafndan 2003 ylndan itibaren her yl düzenli olarak yürütülen ve 18 ve daha 

yukar yaştaki bireylere uygulanan “Yaşam Memnuniyeti Araştrmas” ile Türkiye’deki 

bireylerin öznel mutluluk alglamas, sağlk, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalşma hayat, 

gelir, kişisel güvenlik, adalet, ulaştrma hizmetleri, asayiş, kişisel gelişim gibi temel yaşam 

alanlarndaki memnuniyetleri ölçülmekte ve bunlarn zaman içindeki değişimi takip 

edilmektedir. Araştrma kapsam, Türkiye snrlar dahilinde bulunan tüm yerleşim 

yerlerindeki hane halklardr. Araştrma’da dolayl olarak 2014 ylnda aşağdaki olaylardan 

dolay şahsen mağdur olanlarn oran kadn ve erkek olarak ayr ayr sorulmuştur. 

2006/17 tarihli “Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler” konulu Başbakanlk Genelgesinde, TÜİK 

aile içi şiddet ile ilgili toplanacak verilere yönelik standart soru formlarnn hazrlanmas ve 

sonuçlarn tek elde (TÜİK) toplanarak ulusal veri taban oluşturulmas konusunda sorumlu 
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kurum olarak belirlenmiştir. Buna bağl olarak da TÜİK Resmi İstatistik Program’nda, 

planlanan çalşmalar kapsamnda, ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yaplarak, 

araştrmalardan ve idari kaytlardan elde edilen verilerden ulusal düzeyde “Kadna Yönelik 

Şiddet Veritaban” oluşturulacaktr.” maddesi yer almaktadr. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü tarafndan 

yürütülen ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği ve Resmi 

İstatistik Program’nda yer alan “Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas” 

kadna yönelik aile içi şiddeti izlemek ve aile içi şiddetle mücadele etmek için göstergeler 

belirleyebilmek amacyla 51 ilde 17 168 hanehalknda 15-59 yaşlarndaki 12 795 kadnla 

yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştrmann sonuçlar 2009 ylnda 

yaynlanmş olup, mikro verisi 2013 ylnda TÜİK tarafndan oluşturularak kullanclarn 

hizmetine sunulmuştur.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafndan üretilen toplumsal cinsiyet göstergeleri,  sosyal, 

ekonomik ve kültürel konularda cinsiyetler aras farkllğ vurgulayacak analiz çalşmalarn 

ve toplumsal cinsiyet göstergelerinin geliştirilmesine yönelik çalşmalar kapsamaktadr. 

Toplumsal cinsiyet göstergelerinin hesaplanmasnda, saym, anket ve idari kaytlar ile 

derlenen veriler kullanlmaktadr. Toplumsal cinsiyet göstergeleri yllk güncellenerek TÜİK 

web sayfasnda yaymlanmaktadr.156 

İlki 2008 ylnda yaplan “Türkiye’de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas” 

sonuçlarndan hareketle 2009 ylndan itibaren, “Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri” veri 

setinde “Şiddet” başlğ altnda yer alan tablolarda araştrma sonuçlarndan yararlanlmştr. 

Ayrca, 2012 ylnda 8 Mart Dünya Kadnlar Günü’ne özel yaynlanmaya başlayan “Kadn 

İstatistikleri”157 yaynnda da “şiddet” verilerine yer verilmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi İstatistik Program (RİP) kapsamnda 

Adalet Bakanlğ ile Ulusal Yarg Ağ Projesi (UYAP) sisteminden alnan veri temelinde 

Adalet İstatistikleri yayn için işbirliği içinde çalşmaktadr. TÜİK ayrca yine RİP 

kapsamnda UYAP sisteminden alnan veri temelinde Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri’ni 

üretmektedir. 

                                                            
156 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068. 
157 2014 ylnda yaynn ad ‘Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri’ olarak değiştirilmiştir. 
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Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri kapsamnda, yl içinde ceza infaz kurumuna giren ve 

ceza infaz kurumundan çkan hükümlülerin suç türüne göre snflamas mevcut olmakla 

birlikte suç snflamas TCK maddelerine dayal olarak TÜİK tarafndan istatistik amaçl 

oluşturulan snflamaya göre yaymlanmaktadr. Bu snflamada kadna yönelik şiddet veya 

aile içi şiddet başlklar bulunmamaktadr. Ancak, hükümlülere uygulanan TCK 

maddelerinden kadna yönelik şiddet veya aile içi şiddet verisinin kapsamnn belirlenmesi 

durumunda üretilebilir bir bilgi olduğu düşünülmektedir.   

2.2.12. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  

15/02/2011 Tarihinde kabul edilen 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve 

Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun 03/03/2011 tarih ve 27863 say ile Resmi Gazete’de 

yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 6112 sayl Kanun’da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

çeşitli düzenlemelere yer verilmiş söz konusu düzenlemelere aykr yaynlar hakknda 

müeyyideler öngörülmüştür. 

6112 sayl Kanun ile radyo ve televizyon yaynlarnn düzenlenmesi ve denetlenmesi 

görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) verilmiştir. RTÜK, programlar 

yaynlandktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açsndan denetlemektedir. RTÜK’ün 

medyada karar alma süreçlerine doğrudan müdahale yetkisi bulunmamakta olup, konuyu 

editoryal bağmszlk kapsamnda değerlendirmektedir. 

6112 sayl Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yarg yetkisi altnda, her türlü 

teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altnda olursa olsun elektromanyetik dalgalar veya 

diğer yollarla yaplan radyo, televizyon ve isteğe bağl yayn hizmetleriyle ilgili hususlar 

kapsamaktadr. RTÜK tarafndan radyo, televizyon ve isteğe bağl yayn hizmetleri için yayn 

lisans verilen şirketler bu işlem öncesi herhangi bir eğitime tabi tutulmamaktadr. Ancak 

genel müdür, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisi gibi görevlere atanacak kişi/kişilerin 

atanma kriterleri getirilmiştir. 

RTÜK, yayn lisans verilen veya karasal yayn yapma izni verilen medya hizmet 

sağlayc kuruluşlara yönelik “Üst Kurul mevzuat”, “uluslararas mevzuat”, “yayn içeriği”, 

“yeni teknolojiler”, “medya okuryazarlğ”, “koruyucu sembol sistemi”, vb. farkl konularda 

eğitimler vermekte, söz konusu eğitimlerde medya hizmet sağlayc kuruluşlarn 

temsilcilerine toplumsal cinsiyet eşitliğine hassasiyet gösterilmesi yönünde tavsiyelerde 

bulunmaktadr. 
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yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 6112 sayl Kanun’da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

çeşitli düzenlemelere yer verilmiş söz konusu düzenlemelere aykr yaynlar hakknda 

müeyyideler öngörülmüştür. 

6112 sayl Kanun ile radyo ve televizyon yaynlarnn düzenlenmesi ve denetlenmesi 

görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) verilmiştir. RTÜK, programlar 

yaynlandktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açsndan denetlemektedir. RTÜK’ün 

medyada karar alma süreçlerine doğrudan müdahale yetkisi bulunmamakta olup, konuyu 

editoryal bağmszlk kapsamnda değerlendirmektedir. 

6112 sayl Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yarg yetkisi altnda, her türlü 

teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altnda olursa olsun elektromanyetik dalgalar veya 

diğer yollarla yaplan radyo, televizyon ve isteğe bağl yayn hizmetleriyle ilgili hususlar 

kapsamaktadr. RTÜK tarafndan radyo, televizyon ve isteğe bağl yayn hizmetleri için yayn 

lisans verilen şirketler bu işlem öncesi herhangi bir eğitime tabi tutulmamaktadr. Ancak 

genel müdür, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisi gibi görevlere atanacak kişi/kişilerin 

atanma kriterleri getirilmiştir. 

RTÜK, yayn lisans verilen veya karasal yayn yapma izni verilen medya hizmet 

sağlayc kuruluşlara yönelik “Üst Kurul mevzuat”, “uluslararas mevzuat”, “yayn içeriği”, 

“yeni teknolojiler”, “medya okuryazarlğ”, “koruyucu sembol sistemi”, vb. farkl konularda 

eğitimler vermekte, söz konusu eğitimlerde medya hizmet sağlayc kuruluşlarn 

temsilcilerine toplumsal cinsiyet eşitliğine hassasiyet gösterilmesi yönünde tavsiyelerde 

bulunmaktadr. 
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6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 

16 nc maddesi (1) bendinde “Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararas 

koordinasyon Bakanlk tarafndan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ) gerçekleştirilir.”, 

(2) Bendinde “Kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun 

uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve yardmda 

bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve 

tüzel kişiler, bu Kanun kapsamnda Bakanlk (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ) 

çalşmalarn desteklemek ve ortak çalşmalar yapmak üzere teşvik edilir.”, 

(3) Bendinde “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayn 

yapan özel televizyon kuruluşlar ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadnlarn çalşma 

yaşamna katlm, özellikle kadn ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele 

mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda Bakanlk tarafndan hazrlanan ya da 

hazrlattrlan bilgilendirme materyallerini yaynlamak zorundadr. Bu yaynlar, asgari otuz 

dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplr ve 

yaynlarn kopyalar her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. 

Bu saatler dşnda yaplan yaynlar aylk doksan dakikalk süreye dâhil edilmez. Bu süreler 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan denetlenir. Televizyon kuruluşlar ve radyolarda 

yaynlanacak bilgilendirme materyalleri, Bakanlk birimleri tarafndan üniversiteler, ilgili 

meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn da görüşleri alnarak hazrlanr.”, 

(4) Bendinde “Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi srasnda kamu 

kurum ve kuruluşlarnn personeli Bakanlk görevlilerine yardmc olurlar.” denmektedir. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayl Kanun ve 6284 Sayl Kanun gereğince 

kadna yönelik şiddetin medyada temsil edilerek yeniden üretilmesini engellemek amacyla 

radyo ve televizyon yaynlarn titizlikle değerlendirmekte ve ilgili kanunlara aykr yaynlar 

hakknda gerekli müeyyideleri uygulamaktadr.  

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan bugüne kadar kadna yönelik şiddetle 

mücadele etkinlikleri kapsamnda kamu kurum ve kuruluşlar ile STKlar tarafndan hazrlanan 

birçok spot filmin yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair tavsiye karar ihdas 

edilmiştir.  

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesi gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarnn 
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temsilcilerinin katlmyla “Kadna Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” oluşturulmuştur. Bu 

güne kadar komite tarafndan 7 toplant gerçekleştirmiş olup, Radyo Televizyon Üst Kurulu 

da bu toplantlara katlm sağlamştr. 

6112 Sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda 

Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fkrasnn (s) bendinde yer alan “Toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ters düşen, kadnlara yönelik basklar teşvik eden ve kadn istismar eden 

programlar içeremez” hükmünü ihlal etmesi nedeniyle 2 medya hizmet sağlaycsna idari 

para cezas müeyyidesi uygulamştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu; Bilgi Edinme, Görüş ve Öneri İzleyici Temsilciliği 

tarafndan, vatandaşlarn rahatsz olduğu televizyon programlar hakkndaki şikayetlerini daha 

kolay ve ayrntl iletebilmesi amacyla 444 1 178 nolu özel hatt kullanma açmştr. Bu hatta 

uzmanlarla canl olarak görüşme yaplabilmektedir. İletilen görüş, öneri ve eleştiriler ilgili 

yayn kuruluşlarnn “izleyici temsilcilerine” de iletilerek, kendi bünyelerindeki oto kontrol 

mekanizmalarnn da daha gerçekçi ve düzenli çalşmas amaçlanmştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasnda 

cinsiyet ayrmclğna ilişkin “kadna yönelik şiddet, kadna yönelik bask ve istismar, rk, 

renk, dil, din, taabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce ve benzeri konularda 

ayrmclk yapmak, cinsiyet eşitliğine ters düşen bask veya istismar konularn da içeren 

kriterler” doğrultusunda yaplan 11.613 şikayet başvurusu değerlendirilmiştir.  

Radyo Televizyon Üst Kurulu 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve 

Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun’un, 10 uncu maddesinin 5 inci fkrasnda yer alan 

“Ücretsiz yaynlanan ve RTÜK tarafndan tavsiye edilen kamu hizmeti duyurular reklam 

sürelerine dâhil edilmez.” hükmü doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’larn 

isteği üzerine kendilerince hazrlanan bilgilendirici ve eğitici kamu spotlar niteliğindeki 

filmleri ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda inceleyerek yayn ilkelerine uygun olanlar için 

yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair karar ihdas etmektedir. 

01/01/2010 tarihinden günümüze kadar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

olmak üzere, çeşitli STK’lar tarafndan kadna yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta yaplan 

evliliklerin sakncalar hakknda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, 8 Mart Dünya Kadnlar 

Günü etkinlikleri vb. konular kapsamnda hazrlanan birçok spot filmin kamu spotu ya da 

zorunlu yayn olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan, yayn kuruluşlarna tavsiye 
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6284 Sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 

16 nc maddesi (1) bendinde “Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararas 

koordinasyon Bakanlk tarafndan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ) gerçekleştirilir.”, 

(2) Bendinde “Kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun 

uygulanmasyla ilgili olarak kendi görev alanna giren konularda işbirliği ve yardmda 

bulunmak ve alnan tedbir kararlarn ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve 

tüzel kişiler, bu Kanun kapsamnda Bakanlk (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ) 

çalşmalarn desteklemek ve ortak çalşmalar yapmak üzere teşvik edilir.”, 

(3) Bendinde “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayn 

yapan özel televizyon kuruluşlar ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadnlarn çalşma 

yaşamna katlm, özellikle kadn ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele 

mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda Bakanlk tarafndan hazrlanan ya da 

hazrlattrlan bilgilendirme materyallerini yaynlamak zorundadr. Bu yaynlar, asgari otuz 

dakikas 17.00-22.00 saatleri arasnda olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasnda yaplr ve 

yaynlarn kopyalar her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. 

Bu saatler dşnda yaplan yaynlar aylk doksan dakikalk süreye dâhil edilmez. Bu süreler 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafndan denetlenir. Televizyon kuruluşlar ve radyolarda 

yaynlanacak bilgilendirme materyalleri, Bakanlk birimleri tarafndan üniversiteler, ilgili 

meslek kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarnn da görüşleri alnarak hazrlanr.”, 

(4) Bendinde “Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi srasnda kamu 

kurum ve kuruluşlarnn personeli Bakanlk görevlilerine yardmc olurlar.” denmektedir. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayl Kanun ve 6284 Sayl Kanun gereğince 

kadna yönelik şiddetin medyada temsil edilerek yeniden üretilmesini engellemek amacyla 

radyo ve televizyon yaynlarn titizlikle değerlendirmekte ve ilgili kanunlara aykr yaynlar 

hakknda gerekli müeyyideleri uygulamaktadr.  

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan bugüne kadar kadna yönelik şiddetle 

mücadele etkinlikleri kapsamnda kamu kurum ve kuruluşlar ile STKlar tarafndan hazrlanan 

birçok spot filmin yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair tavsiye karar ihdas 

edilmiştir.  

2006/17 sayl Başbakanlk Genelgesi gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarnn 
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temsilcilerinin katlmyla “Kadna Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” oluşturulmuştur. Bu 

güne kadar komite tarafndan 7 toplant gerçekleştirmiş olup, Radyo Televizyon Üst Kurulu 

da bu toplantlara katlm sağlamştr. 

6112 Sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda 

Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fkrasnn (s) bendinde yer alan “Toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ters düşen, kadnlara yönelik basklar teşvik eden ve kadn istismar eden 

programlar içeremez” hükmünü ihlal etmesi nedeniyle 2 medya hizmet sağlaycsna idari 

para cezas müeyyidesi uygulamştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu; Bilgi Edinme, Görüş ve Öneri İzleyici Temsilciliği 

tarafndan, vatandaşlarn rahatsz olduğu televizyon programlar hakkndaki şikayetlerini daha 

kolay ve ayrntl iletebilmesi amacyla 444 1 178 nolu özel hatt kullanma açmştr. Bu hatta 

uzmanlarla canl olarak görüşme yaplabilmektedir. İletilen görüş, öneri ve eleştiriler ilgili 

yayn kuruluşlarnn “izleyici temsilcilerine” de iletilerek, kendi bünyelerindeki oto kontrol 

mekanizmalarnn da daha gerçekçi ve düzenli çalşmas amaçlanmştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasnda 

cinsiyet ayrmclğna ilişkin “kadna yönelik şiddet, kadna yönelik bask ve istismar, rk, 

renk, dil, din, taabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce ve benzeri konularda 

ayrmclk yapmak, cinsiyet eşitliğine ters düşen bask veya istismar konularn da içeren 

kriterler” doğrultusunda yaplan 11.613 şikayet başvurusu değerlendirilmiştir.  

Radyo Televizyon Üst Kurulu 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve 

Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun’un, 10 uncu maddesinin 5 inci fkrasnda yer alan 

“Ücretsiz yaynlanan ve RTÜK tarafndan tavsiye edilen kamu hizmeti duyurular reklam 

sürelerine dâhil edilmez.” hükmü doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’larn 

isteği üzerine kendilerince hazrlanan bilgilendirici ve eğitici kamu spotlar niteliğindeki 

filmleri ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda inceleyerek yayn ilkelerine uygun olanlar için 

yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair karar ihdas etmektedir. 

01/01/2010 tarihinden günümüze kadar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ 

olmak üzere, çeşitli STK’lar tarafndan kadna yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta yaplan 

evliliklerin sakncalar hakknda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, 8 Mart Dünya Kadnlar 

Günü etkinlikleri vb. konular kapsamnda hazrlanan birçok spot filmin kamu spotu ya da 

zorunlu yayn olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan, yayn kuruluşlarna tavsiye 
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edilmesi yönünde kararlar vermiştir. Bu konuda ilgili kuruluşlar tarafndan mevzuata uygun 

olarak hazrlanacak spot filmlerin Radyo Televizyon Üst Kurulu’na gönderilmesi durumunda 

gerekli tavsiye kararlarnn alnmasna devam etmektedir. 

RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlğ işbirliği ile hazrlanan Medya Okuryazarlğ 

Öğretim Program’nda derste ele alnacak temel konular yannda “İnsan haklar, sorumluluk, 

etik, mahremiyet, kişisel güvenlik konularn dikkate alarak etkili ve özgün iletiler oluşturma” 

da yer almakta, ayrca öğrencilerin medya çözümleme ve üretimi etkinliklerinde, cinsiyet 

ayrmclğ ve kadn-erkek eşitliği gibi güncel konulara öncelik vermeye dikkat etmeleri 

gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda cinsiyet ayrmclğ ve kadn-erkek eşitliği, 

söz konusu ders işlenirken medya okuryazarlğnn çözümleme, değerlendirme ve üretim 

aşamalarnda üzerinde durulan konulardandr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlğ 

bünyesinde, ilgili meslek uzmanlarnn katlm ile ”Kadn ve Dezavantajl Gruplara İlişkin 

Yaynlar İhtisas Komisyonu”  kurulmuştur. 

Kadn ve Dezavantajl Gruplara İlişkin Yaynlar İhtisas Komisyonu tarafndan bir 

programn hangi türde zararl içerik taşdğ ve hangi yaş grubunun izlemesinin uygun 

olduğunu belirleyebilmek için bir soru formu geliştirilmiştir. Bu form, snflama sistemine 

dahil tüm programlar için yaync kuruluşlarn görevlendirdiği ve sistem hakknda önceden 

eğitilmiş sertifika sahibi kodlayclar tarafndan elektronik ortamda doldurulmakta, form 

üzerinde işaretlenen yantlara göre sonuç otomatik olarak saptanmaktadr. Bir programn ne 

tür zararl içerik taşdğn ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirtmek için semboller 

kullanlmaktadr. Söz konusu formda “Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranşlar” ana 

başlğ altnda ‘Ayrmclk’ başlğ yer almakta ve “Programda ayrmc ifadeler ya da 

davranşlar var m?” sorusu “Ayrmclk terimi; rk, din, renk, milliyet, cinsiyet ve etnik 

özellikler ya da engellilik gibi nedenlerle herhangi bir kişi ya da grubun aşağlanmasn ya da 

dşlanmasn ifade eder.” açklamas ile birlikte kodlaycya sorulmakta ve cevaplandrlmas 

istenmekte, bu cevaplara göre de sistem, kodlaycya uygun içerik sembolünü vermektedir. 

Sonuç olarak RTÜK’ün kullandğ koruyucu sembollerden biri olan “örnek oluşturabilecek 

olumsuz davranşlar sembolü”  ayrmclğ da içeren bir semboldür ve her türlü ayrmclğ 

kapsadğ için yeni bir sembole gerek olmadğ değerlendirilmiştir. 

6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda 

Kanun’un “Yayn hizmeti ilkeleri” başlkl 8 inci Maddesinin 1 inci fkrasnn (s) bendinde, 
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yayn hizmetleri ”Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadnlara yönelik basklar teşvik 

eden ve kadn istismar eden programlar içeremez”  şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan broşür ve kamu spotu hazrlanmamakta olup, 

erken yaşta yaplan ve zorla yaptrlan evliliklerin önlenmesi amacyla kamu kurum ve 

kuruluşlar ve STK’larn isteği üzerine kendilerince hazrlanan bilgilendirici ve eğitici kamu 

spotlar niteliğindeki filmler için yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair karar ihdas 

etmektedir. Bu kapsamda, Radyo Televizyon Üst Kurulu 14/01/2015 tarih ve 2015/02 sayl 

toplantsnda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan, erken yaşta yaplan ve zorla 

yaptrlan evliliklerin önlenmesi için hazrlanan spot filmin, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 16 nc maddesinin 3 üncü fkrasnda yer 

alan hüküm gereğince “zorunlu yayn” olarak yayn kuruluşlarnda yaynlanmasnn 

önerilmesi kararn almştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, medya hizmet sağlayclaryla yaptğ çeşitli 

toplantlarda, yayn politikalarnn oluşturulmas srasnda yaynlarn birleştirici ve yapc 

rolleri, birlik ve beraberliği teşvik edici, ahlak ve vicdani duygular ön plana çkarc, 

yanlşlklar düzeltici, eğitici ve öğretici yaynlar olmas konusunda hassasiyet gösterilmesi 

yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. 

2.2.13. Kültür ve Turizm Bakanlğ  

Devlet Tiyatrolar her yl repertuarn hazrlarken toplumun sorunlarn irdeleyen 

oyunlarn yer almasna büyük özen göstermektedir. Sergilenen oyunlar içinde kadnn 

mağduriyetini anlatan seçkin eserler özellikle yer almaktadr. Bu şekilde tiyatro sanatyla 

toplumun farkndalğnn artrlmas için çaba sarf edilmektedir. Devlet Tiyatrolar,  her 

tiyatro mevsiminde kadnn sosyal sorunlarn işleyen eserlerin sergilenmesine dikkat 

vermekle birlikte ayrca sahneye taşdğ oyunlarn yan sra sosyal sorumluluk projeleri 

geliştirilerek de bunlar seyircisiyle buluşturmaktadr. Bu kapsamda örneğin 2014-2015 

tiyatro sezonunda engellilere veya cezaevindeki mahkûmlara, uyuşturucu bağmlğna yönelik 

özel projeler üretilmiştir. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafndan "Kadna Yönelik Şiddet Ulusal 

Eylem Plan" kapsamnda birtakm çalşmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2012 yl içinde 

Stratejik Plan yenileme çalşmalar tamamlanmş olup, Genel Müdürlüğün 2013-2017 

Stratejik Plannda; "Ulusal alanda etkinliklerin artrlmas" hedefi altnda "Temsillerde kadn-
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edilmesi yönünde kararlar vermiştir. Bu konuda ilgili kuruluşlar tarafndan mevzuata uygun 

olarak hazrlanacak spot filmlerin Radyo Televizyon Üst Kurulu’na gönderilmesi durumunda 

gerekli tavsiye kararlarnn alnmasna devam etmektedir. 

RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlğ işbirliği ile hazrlanan Medya Okuryazarlğ 

Öğretim Program’nda derste ele alnacak temel konular yannda “İnsan haklar, sorumluluk, 

etik, mahremiyet, kişisel güvenlik konularn dikkate alarak etkili ve özgün iletiler oluşturma” 

da yer almakta, ayrca öğrencilerin medya çözümleme ve üretimi etkinliklerinde, cinsiyet 

ayrmclğ ve kadn-erkek eşitliği gibi güncel konulara öncelik vermeye dikkat etmeleri 

gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda cinsiyet ayrmclğ ve kadn-erkek eşitliği, 

söz konusu ders işlenirken medya okuryazarlğnn çözümleme, değerlendirme ve üretim 

aşamalarnda üzerinde durulan konulardandr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlğ 

bünyesinde, ilgili meslek uzmanlarnn katlm ile ”Kadn ve Dezavantajl Gruplara İlişkin 

Yaynlar İhtisas Komisyonu”  kurulmuştur. 

Kadn ve Dezavantajl Gruplara İlişkin Yaynlar İhtisas Komisyonu tarafndan bir 

programn hangi türde zararl içerik taşdğ ve hangi yaş grubunun izlemesinin uygun 

olduğunu belirleyebilmek için bir soru formu geliştirilmiştir. Bu form, snflama sistemine 

dahil tüm programlar için yaync kuruluşlarn görevlendirdiği ve sistem hakknda önceden 

eğitilmiş sertifika sahibi kodlayclar tarafndan elektronik ortamda doldurulmakta, form 

üzerinde işaretlenen yantlara göre sonuç otomatik olarak saptanmaktadr. Bir programn ne 

tür zararl içerik taşdğn ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirtmek için semboller 

kullanlmaktadr. Söz konusu formda “Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranşlar” ana 

başlğ altnda ‘Ayrmclk’ başlğ yer almakta ve “Programda ayrmc ifadeler ya da 

davranşlar var m?” sorusu “Ayrmclk terimi; rk, din, renk, milliyet, cinsiyet ve etnik 

özellikler ya da engellilik gibi nedenlerle herhangi bir kişi ya da grubun aşağlanmasn ya da 

dşlanmasn ifade eder.” açklamas ile birlikte kodlaycya sorulmakta ve cevaplandrlmas 

istenmekte, bu cevaplara göre de sistem, kodlaycya uygun içerik sembolünü vermektedir. 

Sonuç olarak RTÜK’ün kullandğ koruyucu sembollerden biri olan “örnek oluşturabilecek 

olumsuz davranşlar sembolü”  ayrmclğ da içeren bir semboldür ve her türlü ayrmclğ 

kapsadğ için yeni bir sembole gerek olmadğ değerlendirilmiştir. 

6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda 

Kanun’un “Yayn hizmeti ilkeleri” başlkl 8 inci Maddesinin 1 inci fkrasnn (s) bendinde, 
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yayn hizmetleri ”Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadnlara yönelik basklar teşvik 

eden ve kadn istismar eden programlar içeremez”  şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafndan broşür ve kamu spotu hazrlanmamakta olup, 

erken yaşta yaplan ve zorla yaptrlan evliliklerin önlenmesi amacyla kamu kurum ve 

kuruluşlar ve STK’larn isteği üzerine kendilerince hazrlanan bilgilendirici ve eğitici kamu 

spotlar niteliğindeki filmler için yaynlanmasnda kamu yarar bulunduğuna dair karar ihdas 

etmektedir. Bu kapsamda, Radyo Televizyon Üst Kurulu 14/01/2015 tarih ve 2015/02 sayl 

toplantsnda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ tarafndan, erken yaşta yaplan ve zorla 

yaptrlan evliliklerin önlenmesi için hazrlanan spot filmin, 6284 sayl Ailenin Korunmas ve 

Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 16 nc maddesinin 3 üncü fkrasnda yer 

alan hüküm gereğince “zorunlu yayn” olarak yayn kuruluşlarnda yaynlanmasnn 

önerilmesi kararn almştr. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, medya hizmet sağlayclaryla yaptğ çeşitli 

toplantlarda, yayn politikalarnn oluşturulmas srasnda yaynlarn birleştirici ve yapc 

rolleri, birlik ve beraberliği teşvik edici, ahlak ve vicdani duygular ön plana çkarc, 

yanlşlklar düzeltici, eğitici ve öğretici yaynlar olmas konusunda hassasiyet gösterilmesi 

yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. 

2.2.13. Kültür ve Turizm Bakanlğ  

Devlet Tiyatrolar her yl repertuarn hazrlarken toplumun sorunlarn irdeleyen 

oyunlarn yer almasna büyük özen göstermektedir. Sergilenen oyunlar içinde kadnn 

mağduriyetini anlatan seçkin eserler özellikle yer almaktadr. Bu şekilde tiyatro sanatyla 

toplumun farkndalğnn artrlmas için çaba sarf edilmektedir. Devlet Tiyatrolar,  her 

tiyatro mevsiminde kadnn sosyal sorunlarn işleyen eserlerin sergilenmesine dikkat 

vermekle birlikte ayrca sahneye taşdğ oyunlarn yan sra sosyal sorumluluk projeleri 

geliştirilerek de bunlar seyircisiyle buluşturmaktadr. Bu kapsamda örneğin 2014-2015 

tiyatro sezonunda engellilere veya cezaevindeki mahkûmlara, uyuşturucu bağmlğna yönelik 

özel projeler üretilmiştir. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafndan "Kadna Yönelik Şiddet Ulusal 

Eylem Plan" kapsamnda birtakm çalşmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2012 yl içinde 

Stratejik Plan yenileme çalşmalar tamamlanmş olup, Genel Müdürlüğün 2013-2017 

Stratejik Plannda; "Ulusal alanda etkinliklerin artrlmas" hedefi altnda "Temsillerde kadn-
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erkek eşitliği mesaj verilmesi, kadn ve çocuklara yönelik şiddet, töre-namus cinayetleri, 

küçük yaşta evlilik vb. konularda eleştirel mesajlar içeren eserlerin üretilmesi ve sunulmas" 

stratejisine yer verilmiş olup, halen devam etmektedir. 

2012-2013 ve 2014-2015 sanat sezonunda, Çankaya Belediyesi Sosyal Yardm 

Müdürlüğü Kadn Sğnma Evinde kalan kadnlar için srasyla 40 ve 15 kişilik ücretsiz yer 

tahsisleri sağlanmş ve talepler geldiği sürece Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce 

değerlendirilmeye alnmaktadr. Ayrca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Ayaş Bakm ve 

Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde koruma altnda bulunan 13-18 yaş aras genç 

kzlar için 2012-2013 sanat sezonunda her bir temsil için 15 kişilik ücretsiz yer tahsis edilmiş 

olup, talep edildiği sürece uygulamaya devam edilecektir. Bununla birlikte Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasnda 

2010 ylnda imzalanmş olan 5 yl süreli işbirliği protokolü uyarnca SHÇEK korumas 

altnda bulunan yetenekli çocuk ve gençlere ses, müzik ve bale eğitimi verilmeye devam 

edilmiştir. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara Barosu arasnda 2012 ylnda, 

kadn ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeleye yönelik "Gelincik Projesi" kapsamnda süresiz 

bir işbirliği protokolü imzalanmştr. Protokol ile Genel Müdürlüğün Gelincik Projesinin 

tantmna katk sağlamas ve şiddet mağduru kadn ve çocuklarn Ankara il snrlarnda 

yaplacak opera ve bale gösterilerinden ücretsiz yararlandrlmalarna devam edilecektir. 

Aile ve Sosyal Politika Uzman tarafndan 07.11.2014 tarihinde 25 personele eğitim 

verilmiş ve toplumsal cinsiyet tanmlar üzerinden günümüz sorunlarna değinilerek 

farkndalk yaratlmş; aile içinde eğitime başlanarak kadna yönelik şiddetin kaynağnda 

çözülmesi hususu pekiştirilmiştir. 

Araştrma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafndan “Kadna ve Çocuğa Yönelik Şiddet 

ve Töre Cinayetleri” konusunda 2006 ylnda Adana, Şanlurfa ve Van illerinde bir çalşma 

gerçekleştirilmiştir. Çalşma kapsamnda hazrlanan soru listeleriyle konuyla ilgili 

geleneklerin tespiti yönünde kaynak kişilerle görüşmeler yaplmştr. Çalşmalar 

tamamlandktan sonra rapor hazrlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. 

Bunun yan sra Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için uyguladğ “Katlm Öncesi Mali 

Yardm Arac (IPA)” program “İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Bileşeni” (IV. Bileşen) 

kapsamnda Türkiye’de kadnlarn turizm sektöründeki istihdamn arttrmak amacyla bir 

proje önerisi hazrlanarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’na sunulmuştur. Kadna 
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yönelik aile içi şiddet konusuna dikkat çekmek amacyla Araştrma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafndan ayrca bu konunun hizmet içi eğitim yllk eğitim planlarna dâhil 

edilmesi sağlanacaktr. 

Sinema Genel Müdürlüğü tarafndan 5224 sayl Sinema Filmlerinin 

Değerlendirilmesi ve Snflandrlmas ile Desteklenmesi Hakknda Kanunu kapsamnda 

Kültür ve Turizm Bakanlğ bünyesinde oluşturulan Destekleme Kurulu’nun 2009/2 sayl 

karar ile senaryo içeriğinde "kadna karş şiddet ve ayrmclğn önlenmesi” öğelerini içeren 

“Ateşin Düştüğü Yer” isimli sinema filmine 225.000 TL destek verilmiştir. Ayrca, ayn 

filmin Oscar Akademi Ödülleri Yarşmasna katlmas için 2012/7 sayl Destekleme 

Komisyonu Karar ile 200.000 TL destek sağlanmş olup, 2012/9 sayl Destekleme 

Komisyonu Karar ile de yine 200.000 TL ek destek sağlanmştr.  

5224 sayl Kanunun 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri ile Geçici 1 inci ve Geçici 3 üncü 

maddelerine dayanlarak hazrlanan “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkndaki 

Yönetmelik”in “Destekleme Kurulu İlke Kararlar ve Çalşma Usulü” başlkl 10 uncu 

maddesinde; “Destekleme Kurulu, her yl ilk toplantsnda, Danşma Kurulunun tavsiye 

niteliğindeki kararlarn da değerlendirerek; Bakanlkça sinema filmlerinin desteklenmesi 

amacyla ayrlan kaynaklarn hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler 

içerisinde kullandrlacağna ilişkin ilke kararlar alabilir” hükmü yer almaktadr. Bu 

hükümden hareketle; destekleme kurulu tarafndan desteklenmesine karar verilen filmlere 

yönelik çeşitli hususlar ihtiva edecek şekilde tavsiye niteliğinde kararlar alnabilmektedir. Bu 

bağlamda, bundan sonraki dönemler için olmak üzere, Destekleme Kurulu toplantlarnda 

kadnlara karş her türlü ayrmclğn ve şiddetin önlenmesi hususunda dikkat çekebileceği 

düşünülen projelere yönelik tavsiye niteliğinde kararlarn da alnabileceği öngörülmektedir. 

Milli Kütüphane Başkanlğ tarafndan “Kadna Yönelik Şiddet Ulusal Eylem Plan 

2012-2015” çerçevesinde 08-13 Mart 2013 tarihleri arasnda Milli Kütüphane 

koleksiyonunda bulunan “kadna ve çocuğa yönelik aile içi şiddet” konusunda yazlmş 

kitaplardan oluşan Dünya Kadnlar Günü Kitap Sergisi düzenlenmiştir. Söz konusu kitap 

sergisinin önümüzdeki yllarda da yeniden düzenlenmesi planlanmaktadr. 

Kütüphaneler ve Yaymlar Genel Müdürlüğü tarafndan Kadna Yönelik Şiddetle 

Mücadele Ulusal Eylem Plan 2012-2015 kapsamnda Genel Müdürlüğe bağl halk 

kütüphanelerinde ilgili konularda etkinlikler düzenlenmesi, gerçekleştirilecek etkinliklerin 

“Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği” (11.01.2012 tarihli ve 28170 sayl Resmi Gazete) 
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çerçevesinde, çeşitli kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği yaplarak, kütüphane 

ile bölge halk arasnda olumlu etkileşim yaratacak nitelik ve zengin bir içerikle 

gerçekleştirilmesi; düzenlenecek etkinliklerin yerel medya organlar araclğ ile geniş 

kitlelere duyurulmas ve etkinliğe ilişkin verilerin yönetmeliğe uygun olarak Kültürel 

Faaliyetler Program’na eklenmesi konusu, bir yazyla 81 İl Valiliğine olarak bildirilmiştir. 

Bu kapsamda 2012-2014 yl içerisinde halk kütüphaneleri tarafndan birtakm etkinlikler 

düzenlenmiştir. 

2.2.14. Diğer İlgili Kuruluşlar 

2.2.14.1. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu  

1969 ylnda kurulan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 ylndan bu yana 

Türkiye’de üreme sağlğ, toplumsal cinsiyet eşitliği, nüfus ve kalknma politikalar olmak 

üzere üç alanda çalşmalarn sürdürmektedir. UNFPA; toplumsal bir sorun olan, dünyann 

dört bir köşesinde yaşayan kadnlar hedef alan ve temelinde eşitsiz güç ilişkilerini barndran 

kadna yönelik şiddetle mücadelede bulunduğu ülkelerin kamu kuruluşlarna, sivil toplum 

kuruluşlarna, özel sektöre finansal ve teknik destek sağlamaktadr. Bu kapsamda UNFPA, 

yllardr farkndalk artrma çalşmalar, veri üretimi, kapasite geliştirme, yasal 

düzenlemelerin desteklenmesi ve önleme amaçl çalşmalar yapmaktadr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda 2000’li yllarn başnda çalşmaya 

başlayan UNFPA, 2004-2009 yllar arasnda o dönemin Kadn ve Aileden Sorumlu Devlet 

Bakan önderliğinde “Kadna Yönelik Şiddete Son Kampanyas” yürütmüştür. Kampanya ile 

kadna karş uygulanan şiddetin en temel insan hakknn ihlali olduğuna ilişkin toplumsal 

bilincin artrlmas; kadnlarda kendi haklarna ilişkin farkndalklarnn artrlmas; kadnlar 

desteklemek ve onlara verilecek hizmetlere ilişkin sorumlularn konuya ilişkin 

farkndalklarnn artrlmas; mağdurlara hizmet veren kurumlarn kapasitesini artrma, 

erkeklerin de konu hakknda bilgilenmelerinin sağlanmas amaçlanmştr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele çalşmalar arasnda, devlet insanlarnn da yer 

aldğ birçok spot film çekilmiştir. Bunun yan sra futbolcular haftas düzenlenmiş ve bir 

hafta sonu tamamyla 18 takmn hepsi maçlara çkmadan önce tişört giymiş, pankartlarla 

maça çkmş ve televizyon yaynnda “Kadna Yönelik Şiddete Son” anonsunu yapmştr. 

Başka bir etkinlik ise Devlet Çoksesli Korosu’nun türkülerle Kadna Yönelik Şiddete Son 

Kampanyas olmuştur. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Amasya, Trabzon, Antep, Urfa 
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illerinde konserler verilmiş ve halen Devlet Çoksesli Korosu tarafndan düzenlenen 

konserlerde bu tema kullanlmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte Türkiye Giyim 

Sanayicileri Derneğiyle iş birliği yaplmş ve bilinen birçok marka alt ay, bir seneye yakn 

sattklar üründe ürün etiketinin yannda bir de “Kadna Yönelik Şiddete Son” etiketi koymuş, 

mağazalarnda bu pankartlarla yayn yapmş ve Bilboardlarla destek sağlamştr.  

Kadna yönelik şiddetle mücadelede çok tarafl bir yaklaşmla hareket etmenin önemli 

olduğu noktasndan hareketle, Hürriyet gazetesinin Aile İçi Şiddete Son Kampanyas’na dört 

sene boyunca destek verilmiş ve medyayla ortak çalşmalar yaplmştr. Bu kapsamda 

uluslararas dört adet konferans düzenlenmiş ve Türkiye’ye uluslararas birçok deneyim 

aktarlmştr. Özellikle özel sektörün bu işin içine nasl çekilmesi gerektiği konusundaki bir 

çalşma Türkiye’ye getirilmiştir. Bunun yan sra Beyaz Kurdele Kampanyas’nn kurucular 

Türkiye’ye getirilmiş ve özellikle medya içinde nasl bir dönüşüm ve değişim sağlanabileceği 

konusunda Hürriyet gazetesi tarafndan kendi çalşanlarna aile içi şiddet, kadna yönelik 

şiddet haberlerinin nasl yaplmas gerektiğine yönelik eğitimler verilmiştir. 

2000’li yllarn başndan itibaren UNFPA tarafndan aile içi şiddet ve kadna yönelik 

şiddet konusunda parmak baslmayan çeşitli konularda veri üretilmeye ve araştrma 

yaplmaya başlanmştr.  Bu kapsamda “Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri”, “Dil 

Dayaklar”, “Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak, ALO Şiddet Hatt Raporu”, “2006/17 

Başbakanlk Genelgesine İlişkin Rapor”, Özel Sektör KYŞ Araştrmas”, “Aile içi Şiddete 

Karş İş Dünyas Araştrmas” ve “Kadna Yönelik ve Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim 

İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumu Araştrmas”na ilişkin çalşmalar 

yürütülmüştür. 

UNFPA, kapasite geliştirme ve kapasite oluşturma çalşmalar doğrultusunda İçişleri 

Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, Diyanet İşleri Başkanlğ, TSK (Türk Silahl 

Kuvvetleri), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile kadna yönelik şiddetle mücadele 

konusunda çeşitli eğitim çalşmalar yürütmüştür. İçişleri Bakanlğ ile yaplan temel 

çalşmalar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlğ ve Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğü ile de “Sğnma Evleri Projesi” kapsamnda yaplmştr. Sğnma Evleri 

Projesi ile yasal düzenlemelere ilişkin birçok çalşma yaplmş, eğitim materyalleri 

hazrlanmş ve sğnma evlerinin kuruluşu, işleyişine ilişkin çeşitli prosedürel metinler 

çkarlmştr. Bununla birlikte Sağlk Bakanlğ bünyesinde 550 kişiye eğiticilerin eğitimi 

program düzenlenmiş ve alanda 65 bin kişiye eğitim verilmiştir. Adalet Bakanlğ’nda 326 
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çerçevesinde, çeşitli kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlaryla işbirliği yaplarak, kütüphane 

ile bölge halk arasnda olumlu etkileşim yaratacak nitelik ve zengin bir içerikle 

gerçekleştirilmesi; düzenlenecek etkinliklerin yerel medya organlar araclğ ile geniş 

kitlelere duyurulmas ve etkinliğe ilişkin verilerin yönetmeliğe uygun olarak Kültürel 

Faaliyetler Program’na eklenmesi konusu, bir yazyla 81 İl Valiliğine olarak bildirilmiştir. 

Bu kapsamda 2012-2014 yl içerisinde halk kütüphaneleri tarafndan birtakm etkinlikler 

düzenlenmiştir. 

2.2.14. Diğer İlgili Kuruluşlar 

2.2.14.1. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu  

1969 ylnda kurulan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 ylndan bu yana 

Türkiye’de üreme sağlğ, toplumsal cinsiyet eşitliği, nüfus ve kalknma politikalar olmak 

üzere üç alanda çalşmalarn sürdürmektedir. UNFPA; toplumsal bir sorun olan, dünyann 

dört bir köşesinde yaşayan kadnlar hedef alan ve temelinde eşitsiz güç ilişkilerini barndran 

kadna yönelik şiddetle mücadelede bulunduğu ülkelerin kamu kuruluşlarna, sivil toplum 

kuruluşlarna, özel sektöre finansal ve teknik destek sağlamaktadr. Bu kapsamda UNFPA, 

yllardr farkndalk artrma çalşmalar, veri üretimi, kapasite geliştirme, yasal 

düzenlemelerin desteklenmesi ve önleme amaçl çalşmalar yapmaktadr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda 2000’li yllarn başnda çalşmaya 

başlayan UNFPA, 2004-2009 yllar arasnda o dönemin Kadn ve Aileden Sorumlu Devlet 

Bakan önderliğinde “Kadna Yönelik Şiddete Son Kampanyas” yürütmüştür. Kampanya ile 

kadna karş uygulanan şiddetin en temel insan hakknn ihlali olduğuna ilişkin toplumsal 

bilincin artrlmas; kadnlarda kendi haklarna ilişkin farkndalklarnn artrlmas; kadnlar 

desteklemek ve onlara verilecek hizmetlere ilişkin sorumlularn konuya ilişkin 

farkndalklarnn artrlmas; mağdurlara hizmet veren kurumlarn kapasitesini artrma, 

erkeklerin de konu hakknda bilgilenmelerinin sağlanmas amaçlanmştr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele çalşmalar arasnda, devlet insanlarnn da yer 

aldğ birçok spot film çekilmiştir. Bunun yan sra futbolcular haftas düzenlenmiş ve bir 

hafta sonu tamamyla 18 takmn hepsi maçlara çkmadan önce tişört giymiş, pankartlarla 

maça çkmş ve televizyon yaynnda “Kadna Yönelik Şiddete Son” anonsunu yapmştr. 

Başka bir etkinlik ise Devlet Çoksesli Korosu’nun türkülerle Kadna Yönelik Şiddete Son 

Kampanyas olmuştur. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Amasya, Trabzon, Antep, Urfa 
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illerinde konserler verilmiş ve halen Devlet Çoksesli Korosu tarafndan düzenlenen 

konserlerde bu tema kullanlmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte Türkiye Giyim 

Sanayicileri Derneğiyle iş birliği yaplmş ve bilinen birçok marka alt ay, bir seneye yakn 
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uluslararas dört adet konferans düzenlenmiş ve Türkiye’ye uluslararas birçok deneyim 

aktarlmştr. Özellikle özel sektörün bu işin içine nasl çekilmesi gerektiği konusundaki bir 
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yürütülmüştür. 
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Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, Diyanet İşleri Başkanlğ, TSK (Türk Silahl 

Kuvvetleri), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile kadna yönelik şiddetle mücadele 

konusunda çeşitli eğitim çalşmalar yürütmüştür. İçişleri Bakanlğ ile yaplan temel 
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Genel Müdürlüğü ile de “Sğnma Evleri Projesi” kapsamnda yaplmştr. Sğnma Evleri 

Projesi ile yasal düzenlemelere ilişkin birçok çalşma yaplmş, eğitim materyalleri 

hazrlanmş ve sğnma evlerinin kuruluşu, işleyişine ilişkin çeşitli prosedürel metinler 

çkarlmştr. Bununla birlikte Sağlk Bakanlğ bünyesinde 550 kişiye eğiticilerin eğitimi 

program düzenlenmiş ve alanda 65 bin kişiye eğitim verilmiştir. Adalet Bakanlğ’nda 326 
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aile mahkemesi hakim ve savcs ile yardmc yarg personellerine çeşitli eğitimler verilmiş ve 

4320 sayl Kanunun aksaklklar ile bu eğitimlerden çkan sonuçlar bir rapor haline 

getirilerek Adalet Bakanlğ’na sunulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlğ ile yaplan çalşmalar 

doğrultusunda, 440 din görevlisine eğitim verilmiş ve halen alan eğitimleri devam etmektedir. 

Bunun yan sra çeşitli broşürler hazrlanarak ve Diyanet İşleri Başkanlğ araclğyla tüm 

Türkiye’ye dağtlmaktadr. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü araclğyla 

Türk Silahl Kuvvetleri bünyesinde vatan sevgisi dersi içinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

aile içi şiddet konularnn bir ders olarak anlatlmas, yazm, posterler ve broşürlerin 

üretilmesi sağlanmştr. Bununla birlikte Aile Bakanlğ ve Milli Savunma Bakanlğ arasnda 

yaplan bir protokol ile eğitici eğitimleri ve uzman eğitici eğitimleri programlar 

düzenlenmeye başlamştr. Bu kapsamda her sene 440 bin civarnda er ve erbaşa aile içi şiddet 

ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda zorunlu eğitim verilmektedir. Türk Silahl Kuvvetleri 

ile yaplan bir diğer çalşma ise yaklaşk on iki yldr devam eden üreme sağlğ eğitimlerine 

ilişkindir. Er ve erbaşlara yönelik düzenlenen bu eğitimlerde ksa olmakla birlikte aile içi 

şiddete ilişkin konulara da yer verilmektedir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ile yakn bir 

işbirliği içinde çalşan UNFPA, insani yardm ihtiyac doğuran savaş ya da afet dönemlerinde, 

kadna yönelik şiddetin, aile içi şiddetin çok yoğun bir şekilde arttğ noktasndan hareketle, 

özellikle Suriye krizinden sonra insani yardm ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda 

çalşmalar yürütmüş ve konuyla ilgili meslek elemanlarna yönelik eğitimler verilmiştir. Yine, 

Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ile “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” yürütülmüştür.  Bu 

proje doğrultusunda 1. Ulusal Eylem Plan hayata geçirilmiş ve ayrca Kadnn Statüsü Genel 

Müdürlüğü’nün kapasitesinin geliştirilmesine yönelik birçok çalşmalar yaplmştr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda UNFPA ayrca yasal düzenlemelerin 

yaplmas (4320 sayl kanuna ilişkin eksiklikler raporu, 6284 sayl kanun çalşmalar), eylem 

planlarnn (1. Ulusal Eylem Plan ve 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Plan) ve sğnma 

evi yönetmelik taslaklarnn hazrlanmas noktasnda da destek sağlamştr. Kadna yönelik 

şiddeti önleme çalşmalar kapsamnda ise medya kampanyas, savunuculuk çalşmalar 

(Farkl uluslararas deneyimlerin Türkiye’ye getirilmesi Beyaz Kurdele, AİŞ önlemek için 

şiddetler ittifak vb), uluslararas toplantlar ile gençlere ve çocuklara yönelik çalşmalar 

(araştrma ve pilot uygulama) yürütülmektedir. 
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2.2.14.2. Sivil Toplum Kuruluşlar  

Tarih boyunca her toplumda devlet ve devletin dşnda kalan bir işleyiş mutlaka var 

olmuştur. Bu nedenle sivil toplumun ya da politik toplumun tek başna bir anlam ifade etmesi 

mümkün değildir. Sivil toplum çoğunlukla demokrasinin beşiği olarak ele alnmaktadr. 

Çünkü insanlarn devletten izin almadan aralarndaki sorunlar karşlkl rza göstererek 

çözmeleri katlmc bir yapnn doğmasna neden olmuştur. Katlmclk ise demokratik 

düzenin vazgeçilmez unsurudur.  

Öte yandan toplumda yer alan kişi, grup vb. gibi öğeler birbirlerinden çeşitli 

bakmlardan farkllk göstermektedirler. Bu farkllklarn bir arada yaşama olanağ bulmas, 

sivil toplum olarak adlandrlan yaşam alannn çoğulcu bir mahiyet taşmasna neden 

olmuştur. Sivil toplum ve onun örgütlenmiş yaps olan Sivil Toplum Kuruluşlar bir ülkede 

demokrasiye yaptklar katknn yannda sosyal alanda da önemli işlevler görmektedir. Sivil 

Toplum Kuruluşlar, devletin yeterince nüfuz edemediği alanlarda faaliyet göstererek ayn 

zamanda devlet faaliyetlerinin etkinliğine de katk sağlamaktadrlar. Gelirden veya sosyal 

güvenceden yoksun kişilerin gda, sağlk, eğitim gibi ihtiyaçlarn gidererek sosyal hayatn 

düzenlenmesinde olumlu katklar sunmaktadrlar. Sivil Toplum Kuruluşlar bazen de, 

toplumun yararna görmedikleri konularda karar alclar etkileyerek farkl kararlar almalarna 

veya kararlarn gözden geçirmeye sevk etmektedirler. Bu yolla siyasal ve dolaysyla sosyal 

hayata, ayr bir güç unsuru olarak katk sağlamaktadrlar. Türkiye’de sivil toplumla ilgili 

araştrmalar konusunda baz tespitler de yaplmştr. Tespit edilen önemli hususlardan biri; 

ülkemizde sivil toplumla ilgili istatistiki verilerin yok denecek kadar az olmasdr. 158 

Sivil toplumun sosyal hayata yaptğ katk önemli olarak görülmekle beraber, bu 

alandaki çalşmalarn yeterli düzeyde olmamas, ölçülebilirlik noktasnda zorluklar da 

beraberinde getirmiştir. Hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesinde somut verilerin önemi 

düşünüldüğünde, Bat ülkelerinde olduğu gibi, sivil toplumun sosyal ve siyasal hayata yaptğ 

katky ölçülebilir klmak önemli bir husus olarak görülmektedir. 

Sivil toplum, gönüllü, kendi kendini oluşturan, kendi desteklerine sahip, devletten 

özerk, özel alan ile devlet arasnda arac niteliğinde örgütlü bir sosyal yaplanmadr. Bu yap, 

yasal düzen veya ortak kurallar dizisi gibi, özgürlüklerin ve özerkliklerin güvencesi olan 

kurumsallaşmş bir temele oturur. Bu, hem devlet iktidarn snrlayc, hem de o iktidar, 

                                                            
158 Özalp, A., (2008), “Sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal ve Siyasal Bakmdan Önemi”,  İçişleri Bakanlğ 
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aile mahkemesi hakim ve savcs ile yardmc yarg personellerine çeşitli eğitimler verilmiş ve 

4320 sayl Kanunun aksaklklar ile bu eğitimlerden çkan sonuçlar bir rapor haline 

getirilerek Adalet Bakanlğ’na sunulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlğ ile yaplan çalşmalar 

doğrultusunda, 440 din görevlisine eğitim verilmiş ve halen alan eğitimleri devam etmektedir. 

Bunun yan sra çeşitli broşürler hazrlanarak ve Diyanet İşleri Başkanlğ araclğyla tüm 

Türkiye’ye dağtlmaktadr. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü araclğyla 

Türk Silahl Kuvvetleri bünyesinde vatan sevgisi dersi içinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

aile içi şiddet konularnn bir ders olarak anlatlmas, yazm, posterler ve broşürlerin 

üretilmesi sağlanmştr. Bununla birlikte Aile Bakanlğ ve Milli Savunma Bakanlğ arasnda 

yaplan bir protokol ile eğitici eğitimleri ve uzman eğitici eğitimleri programlar 

düzenlenmeye başlamştr. Bu kapsamda her sene 440 bin civarnda er ve erbaşa aile içi şiddet 

ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda zorunlu eğitim verilmektedir. Türk Silahl Kuvvetleri 

ile yaplan bir diğer çalşma ise yaklaşk on iki yldr devam eden üreme sağlğ eğitimlerine 

ilişkindir. Er ve erbaşlara yönelik düzenlenen bu eğitimlerde ksa olmakla birlikte aile içi 

şiddete ilişkin konulara da yer verilmektedir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ile yakn bir 

işbirliği içinde çalşan UNFPA, insani yardm ihtiyac doğuran savaş ya da afet dönemlerinde, 

kadna yönelik şiddetin, aile içi şiddetin çok yoğun bir şekilde arttğ noktasndan hareketle, 

özellikle Suriye krizinden sonra insani yardm ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda 

çalşmalar yürütmüş ve konuyla ilgili meslek elemanlarna yönelik eğitimler verilmiştir. Yine, 

Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü ile “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” yürütülmüştür.  Bu 

proje doğrultusunda 1. Ulusal Eylem Plan hayata geçirilmiş ve ayrca Kadnn Statüsü Genel 

Müdürlüğü’nün kapasitesinin geliştirilmesine yönelik birçok çalşmalar yaplmştr. 

Kadna yönelik şiddetle mücadele konusunda UNFPA ayrca yasal düzenlemelerin 

yaplmas (4320 sayl kanuna ilişkin eksiklikler raporu, 6284 sayl kanun çalşmalar), eylem 

planlarnn (1. Ulusal Eylem Plan ve 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Plan) ve sğnma 

evi yönetmelik taslaklarnn hazrlanmas noktasnda da destek sağlamştr. Kadna yönelik 

şiddeti önleme çalşmalar kapsamnda ise medya kampanyas, savunuculuk çalşmalar 

(Farkl uluslararas deneyimlerin Türkiye’ye getirilmesi Beyaz Kurdele, AİŞ önlemek için 

şiddetler ittifak vb), uluslararas toplantlar ile gençlere ve çocuklara yönelik çalşmalar 

(araştrma ve pilot uygulama) yürütülmektedir. 
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Tarih boyunca her toplumda devlet ve devletin dşnda kalan bir işleyiş mutlaka var 

olmuştur. Bu nedenle sivil toplumun ya da politik toplumun tek başna bir anlam ifade etmesi 
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hukuka dayandğ sürece, meşrulaştrc bir gücü bağrnda taşr. Dolaysyla, sivil toplum 

devletten özerk olmay içerir ama ondan yabanclaşmay zorunlu klmaz. Başka bir deyişle, 

sivil toplum devlet iktidarna karş dikkatli ama saygldr.159 

Türkiye’de 1980’li yllarn baş sivil toplum örgütlenmesi ve sivil toplumun oluşumu 

açsndan yeni bir başlangç olarak kabul edilmelidir. Zira dünyadaki gelişmelere paralel 

olarak 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminin arkasndan “birey devlet için midir yoksa devlet 

birey için midir” tartşmas bütün toplum kesimlerini tartşmann içine çekmiş ve sivil toplum 

alan genişlemeye başlamştr. 12 Eylül 1980 sonras siyasi partilerin yasaklanmas ve 

siyasilere uygulanan yasaklar Sivil Toplum Kuruluşlarnn siyasi hayata girmesine neden 

olmuştur. Açktan siyasi faaliyet sürdüremeyen siyasi örgütler Sivil Toplum Kuruluşlar 

(sendika, odalar vb.) araclğ ile seslerini duyurmaya, mevcut boşluğu doldurmaya 

çalşmştr. Özal ile başlayan nispi liberal anlayşn sonucu olarak siyasi hayatn renklenmesi 

ile muhalif oluşumlar da gün yüzüne çkmaya ve eylemlilikler ortaya koymaya başlamştr. 

Türkiye’de 1980 sonrasnda siyasal sistemin tkanmasna bağl olarak hzla kurumsallaşan 

Sivil Toplum Kuruluşlar, katlmc demokrasinin önemli bir unsuru olarak, toplumda önemli 

işlevleri yerine getirmeye adaydrlar. Sivil toplumun gelişiminde en önemli etmen olarak, 

1995 ylnda siyasal partiler, sendikalar, dernekler, vakflar, meslek odalar ve kooperatifler 

gibi Sivil Toplum Kuruluşlar arasnda organik ilişkileri ve işbirliğini yasaklayan Anayasa 

maddelerinin kaldrlmas gösterilebilir. 1990’lardan sonra giderek sivilleşen Türk hukuk 

sistemi hem bireysel özgürlüklerin gelişmesini hem de sivil toplumun gelişmesinin önündeki 

engelleri kaldrmştr. Fakat örgütlenme ve kendi sorunlarn devlet katksna ihtiyaç 

duymadan çözme yeteneği birden bire elde edilecek bir durum değildir. 28 Şubat 1997 süreci 

sivil toplum alann daraltmş olsa da dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

katlm süreci içine girmesi demokratikleşmenin ve sivil toplum alannn genişleyeceğini 

göstermektedir.160 

Sivil Toplum Kuruluşlarnn toplumsal algda tannrlk bakmndan zirveye çktğ 

dönem, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasndaki süreçtir. Bu dönemde Sivil Toplum 

Kuruluşlar, toplumsal dayanşma anlamnda son derece nitelikli ve karşlkl güvene dayal 

bir ortam yaratmştr. Bu dönemde kamuoyunun Sivil Toplum Kuruluşlarna bakşnda önemli 

bir pozitif değişim yaşanmş ve Sivil Toplum Kuruluşlar daha meşru bir kurum olarak 
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alglanmştr. Bu ortam, hem Sivil Toplum Kuruluşlar arasndaki, hem de Sivil Toplum 

Kuruluşlaryla sosyal gruplar arasndaki ilişkiler ağn güçlendirirken devlet-sivil toplum 

ilişkisini kararszlğa itmiştir. Kutsal devlet alglamasnn oldukça güçlü olduğu Türk 

toplumunda, temel sosyal hizmetler devletten beklenmektedir. Oysa Marmara Depremi’nde 

kamuoyunda devlet aygtnn ne kadar etkin çalştğ sorgulanmaya başlanmş; diğer taraftan 

devletten beklenilen birçok faaliyetin sivil toplum tarafndan gerçekleştirilmesi nedeniyle 

devletle Sivil Toplum Kuruluşlar belirli faaliyet alanlarnda kyaslanmaya başlanmştr.161 

Sivil Toplum Kuruluşlarnn demokrasinin kurumsallaşmasnda oynadğ roller şu 

şekilde özetlenebilir;162 

− Yurttaşlar arasnda demokratik değerlerin savunulmasna yardmc olurlar. 

− Temsil edilmeyen gruplarn güçlendirilmesi için çaba sarf ederler. 

− Katlmc demokrasinin sağlanmas için uğraş gösterirler. 

− Sivil Toplum Kuruluşlar, hükümet ve vatandaşlar arasnda arabuluculuk yaparlar. 

Bunun sonucu olarak, Sivil Toplum Kuruluşlar farkl ilgi ve isteklere sahip aktörler arasnda 

köprüler kurarak 'kamusal alan'lar oluşmasna yardmc olurlar. 

− Sivil Toplum Kuruluşlar, kurum içi yaplar ve karar alma mekanizmalarnn yarattğ 

örnekler sayesinde bir demokrasi kültürünün oluşmasn sağlarlar. 

− Sivil Toplum Kuruluşlar içindeki karşlkl etkileşim sürecinde bireylerin edindikleri 

hoşgörü, lmllk, uzlaşma, kamusal tartşma pratiği, gönüllülük, muhalif düşüncelere sayg 

gibi demokratik tutumlar demokratik siyasal kültürün gelişmesini ve topluma yaylmasn 

sağlar. "Kurumsal katlma ve deneyimden doğduklarnda oldukça istikrarl olan" bu 

demokratik tutumlar ve değerler, demokrasinin de istikrarl bir gelişme göstermesine yardmc 

olur. 

Sonuçta, demokratikleşme süreci siyasi bir süreçtir. Sivil Toplum Kuruluşlar; 

toplumun siyasi vizyonunu, bireylerin siyaset yapma becerilerini geliştiren, kamuyu 

ilgilendiren sorunlarn daha rahat bir şekilde anlaşlmasn sağlayan ve vatandaşlarn birlikte 

hareket etmelerinde öncü rolü oynayan toplumsal araçlar olarak alglandklar ve işlev 

gördükleri sürece siyasi demokratikleşme sürecine katk yapabilirler. Bu açdan bakldğ 

zaman Sivil Toplum Kuruluşlar demokratik hayatn geliştirilmesinde, yerelleşmenin 

                                                            
161 Özalp, A., (2008),“Sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal ve Siyasal Bakmdan Önemi”, İçişleri Bakanlğ 
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hukuka dayandğ sürece, meşrulaştrc bir gücü bağrnda taşr. Dolaysyla, sivil toplum 
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sağlanmasnda ve yönetişimin hayata geçirilmesinde etkili birer aktör olarak kabul 

edilebilir.163 

2.2.14.2.1. Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarnn Türleri  

Toplum içerisinde idarenin bir parças olmayan ve sivil toplum alannda etkinlik 

gösteren her örgütlenme Sivil Toplum Kuruluşlarn oluşturmaktadr. Siyasi gruplar, esnaf ve 

isçi sendikalar, dini kurum ve kuruluşlar, loncalar, spor kulüpleri, sanat ve kültür dernekleri, 

birlikler, odalar, küçük ve büyük özel sektör girişimleri de sivil toplum kurulusu kapsamna 

girmektedir.164 

Her ne kadar sivil toplum alan ile siyasal toplum alan içerisinde bu kategorilerin 

hepsinin uzantlar bulunsa da çağdaş sivil toplum anlayşn bugünkü yasal zeminde 

yanstabilen dört ana kategori olarak dernekler, vakflar, sendikalar ve mesleki kuruluşlar ele 

almann, günümüz sivil toplumunu değerlendirmenin bir ölçütü olarak Sivil Toplum 

Kuruluşlarn tanmak açsndan önemli ölçüde yeterli olacaktr. 165 

2.2.14.2.2. Sivil Toplum Kuruluşlarnn İşlevleri ve Özellikleri 

Dernek, vakf, yurttaş girişimi, sendika gibi gönüllü ve ara örgütlenmeleri çağrştran 

Sivil Toplum Kuruluşlarnn örgütlenme biçimi ve etkinlik alanlar farkllk 

gösterebilmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlar yerel boyutta örgütlenebilecekleri gibi, ulusal ve 

uluslararas bir örgütsel yaplanmaya da gidebilmektedirler. Sivil Toplum Kuruluşlarnn 

etkinlik alanlar eğitim, çevre, kentsel-krsal kalknma, sağlk, sosyal hizmetler, teknik yardm 

ve danşmanlk, barşn sağlanmas ve insan haklarnn korunmas gibi geniş bir yelpazeye 

yaylabilmektedir. Özel hastaneler, spor kulüpleri, okullar gibi kar amac gütmeyen kuruluşlar 

ile kooperatifler, ticari birlikler ve yerel toplum kuruluşlar ise Sivil Toplum Kuruluşu 

kapsamna girmemektedir.166 

Sivil Toplum Kuruluşlarnn etkinlik alanlar dikkate alndğnda Sivil Toplum 

Kuruluşlarnn başlca işlevleri, kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dile 

                                                            
163 Bedük, A., Usta, S. ve Kocaoğlu, M., (2006), “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Sivil Toplum 
Kuruluşlari ve Demokratikleşme Sürecindeki Misyonlari”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 
Haziran, S.10, Yl.9, s.55 
164Arslan, O., (2001), “ Kuramsal ve Tarihsel Aşamalaryla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği” İstanbul: Bayrak 
Yaynlar., s.120 
165Özalp, A., (2008),“Sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal ve Siyasal Bakmdan Önemi”, İçişleri Bakanlğ 
Dernekler Dairesi Başkanlğ, Dernekler Denetçiliği Yeterlilik Tezi, Ankara, s.19 
166 Şahin, A. ve Emini, F. T., Yönetişim Ekseninde Sivil Toplum Kuruluşlarnn Politika Belirlemedeki Rolü, 
http://tdcif.org/2008/sunulmayanbildiriler/110038.doc, 05.01.2008. 
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getirilmesine yardmc olmak, çoğulcu toplum yapsnn sağlanmasna katkda bulunmak ve 

devlet tüzel kişiliğinin gerçekleştirdiği uygulamalar ile Pazar ekonomisinin dayattğ baz 

mekanizmalara kars koruyucu tampon işlevi görmek şeklinde sralanabilir. Sivil Toplum 

Kuruluşlarnn varlğ ayrca siyasal partiler üzerine bask kurduklar için siyasal ve toplumsal 

hayatn zenginlik kazanmasn da sağlamaktadr.167 

Sivil Toplum Kuruluşlarnn işlevlerini özetle şu şekilde sralayabiliriz; 

− Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacyla yasal düzenlemelerin yaplmasn 

sağlamak. 

− Toplum içinde çalşmalaryla ön plana çkmş kişilere ve kurumlara maddi ve bilimsel 

destek yaratmak. 

− Kamu kurum ye kuruluşlaryla ortak projeler yapmak, akademik çevreyle birlikte 

aydnlatc kongre, konferans, seminer, toplant gibi aktiviteler gerçekleştirmek. 

− Ülkenin öncelikli hedeflerine ulaşmasnda kamuoyu desteği sağlamak için medya vb. 

iletişim araçlaryla gündem oluşturmak. Yayn ve yaymlar yapmak. 

− Uluslararas gönüllü kuruluşlarla belirli bir konuda ittifak yaparak insanlk ve tabiat 

yararna çalşmak. Olağanüstü durumlara hazr olmak, bu durumun aslmasnda gerekli 

kaynaklarn seferber olmasn mümkün klmak. 

− Dünya Bankas, UNESCO, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarn mali kaynaklarndan 

milli platformda yaralanmak için bu kuruluşlarla düzenli ilişkiler yürütmek. Gerektiğinde 

yapsal reform ve mevzuat uyum çalşmalarn gerçekleştirmek. 

− Yurt içi ve yurt dş fon ve desteklerden yararlanmak için araştrma ve geliştirme 

merkezi kurarak sürekliliğini sağlamak. 

Sivil toplum örgütlerinin amaçlar birçok yönden sosyal politikann amaçlaryla 

benzerlikler gösterir. Birçok ülkede sivil topum örgütlerinin gelişmesi sosyal politikaya 

önemli katklar sağlamştr. Sivil toplum örgütleri sosyal politika açsndan o kadar önemli 

hale gelmiştir ki, geleneksel sosyal politikada devletin sosyal hayata müdahale araçlar olarak 

yasalar ve kamu kuruluşlar yannda yer alacak pozisyona ulaşmştr. Dolaysyla günümüzde 

birçok ülkede sivil toplum örgütlerinin sosyal politikann sosyal yapya müdahale 

araçlarndan biri haline geldiklerini söylemek mümkündür.168 
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Dernekler Dairesi Başkanlğ, Dernekler Denetçiliği Yeterlilik Tezi, Ankara, s.31. 
168 A.g.e., s.63 
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Sivil toplum örgütü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sosyal hayata ve 

sosyal değişime önemli katklar sağlamaktadrlar. Sosyal refah, sosyal bütünleşme, toplumsal 

cinsiyet eşitliği, kadna yönelik şiddetin önlenmesi gibi sosyal politikalarn temel baz 

amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. 

2.2.14.2.3. Kadna Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlar 

Bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de kadna yönelik şiddetin nedenlerini anlamak 

ve mücadele etmekte kadn hareketinin deneyim ve birikimi sonucu oluşan kadn odakl 

çalşan Sivil Toplum Kuruluşlarnn yeri çok önemlidir. Kadna yönelik şiddetin kaynağn 

kadnlarla erkekler arasndaki fiili eşitsizlik ve kadnlarn maruz kaldğ her türlü ayrmclk 

olarak ortaya koyan Sivil Toplum Kuruluşlarna göre, içinde yaşanlan erkek egemen sistem 

bu eşitsizliği hem doğurmakta hem de normalleştirmektedir.  

Kadna yönelik şiddeti önlemek amacyla kurulan ve çalşan STK’larn ortak amac; 

kadnlarn sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katlmlarn sağlayarak, 

kadnlarn demokratik haklarnn bilincinde olmalarn desteklemek, mesleki gelişimlerine 

yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmek, araştrma, inceleme ve yayn çalşmalarn 

teşvik etmek, yürütmek ve yaymak, cinsiyetçi sistemin kadn ve çocuklara zarar veren yerel 

uygulamalarn tespit etmek, alternatiflerini geliştirip uygulanabilir olmalarn sağlamak ve 

toplumunda kadnn statüsünü ve önemini vurgulamak, kadna karş her türlü ayrmclğ ve 

her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye çalşmaktr. 

Kadna yönelik şiddeti önleme konusunda çalşan Sivil Toplum Kuruluşlarnn yapmş 

olduklar belli başl çalşmalardan bazlar şunlardr: 

Şiddete maruz kalan kadnlarn haklarn savunmak için çalşan bir baroya kadnlar 

ulaşp yardm talep edebilmekte, haklar konusunda danşmanlk alabilmekte, Adli Tp 

Raporu ve psikolojik yönden yardm almalarnda destek hizmetleri verilmektedir. Baronun 

avukatlar tarafndan ücretsiz destek verilerek belirlenen fon ile zor durumda olan kadnlara 

maddi destek sağlamak gibi hizmetleri bulunmaktadr. 

Pek çok Sivil Toplum Kuruluşu tarafndan; kadna yönelik şiddeti önlemek amac ile 

kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde bilinçlendirme faaliyetleri yaplmakta, 

çeşitli eğitimler verilmektedir. Kadn haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yasal prosedürler 

hakknda ayrntl bilgi verilmekte ve 6284 sayl kanunun uygulanmasnda şiddet mağduru 

kadnlarn yönlendirilmesi çalşmalar yaplmaktadr.  
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Şiddet ve kadn cinayetleri davalarnda kabul edilmesi durumunda müdahil olma ve 

davalarn takibi yaplmaktadr.  

Ayrca çeşitli komisyonlar oluşturularak kadna yönelik şiddet hakknda yayn, anket, 

sosyolojik inceleme, bilimsel araştrma, istatistiki çalşmalar, atölye çalşmalar, kurultaylar, 

radyo spotlar ve videolar yaparak şiddeti önlemeye yönelik çeşitli çalşmalar yürütmektedir. 

Dş ülkelerdeki ayn amaca yönelik gönüllü kuruluşlarla, üye derneklerin araclğyla 

veya doğrudan işbirliği ile sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadr.  

Mağdurlarn şiddet sonrasnda korunmas ve rehabilitasyonuna ilişkin uygun tesisler 

kurmak veya kurulmuş tesislere yardmc olmak ile söz konusu tesislerde uzman kişilerin 

gönüllülük esas ile çalşmasn sağlamaktadr. Kadna yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 

önlenmesinde ve erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için çeşitli sloganlar kullanarak 

farkndalk kampanyalar yaplmaktadr. 

2.2.14.3. Medyann Kadna Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Rol ve Sorumluluğu 

2.2.14.3.1. Medyann Toplum Üzerindeki Etkileri ve Sorumluluğu  

Kitle iletişimi alannda ileri derecede gelişmiş teknolojilerin kullanlmas medyaya, 

çok geniş dinleyici ve izleyici kitlelerine ulaşma olanağ ve frsat tanmştr. Medya ulaştğ 

bu gücüyle, bireylerin tutum ve davranşlarn etkileyebilmenin, etkilemekle de kalmayp 

bunlar değiştirebilmenin en etkin yöntem ve araçlarna sahip hale gelmiştir. Bu etki bireyler 

baznda da snrl kalmaz. Toplumun geneli boyutunda da olanca ağrlğyla gözlemlenebilir. 

Medya, toplumun yapsn, kurulu düzenini ve bireyler arasnda cereyan eden toplumsal 

ilişkileri yeniden yaratma, yeniden şekillendirme, yeniden üretme ve yorumlama gücüne ve 

yeteneğine sahiptir. Semboller, işaretler, saylar, sözcükler ve resimlerden ya da bunlarn 

bileşkesinden oluşan iletiler yalnzca mesaj taşmazlar. Ayn zamanda insanlarn dünyasn 

yeniden şekillendirip yorumlar, ona yeni boyutlar kazandrrlar.169  

Çoğu gözlem ve deneye dayanan araştrmalarn sonuçlarna göre medya durum 

belirlemede ve gerçeği şekillendirmede çok etkin bir role ve güce sahiptir.170 Medya, neyin 

                                                            
169 Arslan, A., Medyann Toplumsal Gücü, http://www.ilefarsiv.com/id/yazi_8.htm 
170 Arslan, A., (2004), “Medyann Birey, Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri”, Uluslararas İnsan Bilimleri 
Dergisi, C.1, No:1, s.2, http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/162/162 
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dikkate değer olduğunu ve toplumun neyi duymas ve görmesi gerektiğini belirleyerek önemli 

bir işlev üstlenmektedir.171  

Mülkiyet olarak özel kişi ya da kuruluşlara ait olan medya kuruluşlar yalnzca hedef 

kitle ve medya patronlarna karş değil, geniş oranda topluma karş sorumludur.172 Toplumsal 

sorumluluk kuramna göre kitle iletişim araçlar yaynlarnda, ‘kitle iletişim araçlarnn 

özgürlüğü’, ‘topluma karş görevleri’ ve ‘bireysel özgürlükler’ maddelerinden oluşan üç 

prensibi göz önünde bulundurmaldrlar.173 Bu kurama göre özgür olmakla birlikte kitle ilişim 

araçlarnn topluma karş görevleri de mevcuttur.174 Üç prensibi uzlaştrmaya çalşan kuramn 

temel ilkeleri şu şekildedir:  

− Medya kuruluşlar topluma karş birtakm görevleri olduğunu kabul ederek bunlar 

yerine getirmelidir.  

− Bu görevler yaplrken bilgi verici olma, gerçeklik, doğruluk, nesnellik gibi standartlar 

göz önünde tutulmaldr.  

− Medya kanunlar çerçevesinde kendi kendisini snrlandrc ve düzenleyici olmak 

durumundadr.  

− Medya kuruluşlar suça, şiddete ve toplumsal karşklğa neden olabilecek ya da 

aznlklara saldr niteliği taşyan yaynlardan uzak durmaldr.  

− Medya çoğulcu olmal, toplumsal farkllklar, farkl görüşlere yer vererek ve ayn 

zamanda cevap ve düzeltme hakk tanyarak ortadan kaldrmaldr.  

− Toplum medyadan yüksek bir çalşma temposu bekleme gücüne sahiptir ve medya 

beklentileri yerine getirilmez ise kamu yarar için müdahale kaçnlmaz olmaktadr.  

− İletişimciler ve medya uzmanlar işverenlere ve pazara olduğu gibi topluma karş da 

sorumludurlar.175 

                                                            
171 Erdoğan, M., (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar”, Kadnn 
Statüsü Genel Müdürlüğü, s.17 
172 Akdağ, M., “Medya ve Siyaset Üzerine”, s. 7, 
http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf (Erişim: 28.04.2015) 
173 Mora, N., (2005), “Kitle İletişim Araçlarnda Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Topluma Yansmas”, 
Uluslararas İnsan Bilimleri Dergisi, Mays, C.2, No.1, s.2, http://www.j-
humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/29 (Erişim: 28.04.2015) 
174 Mutlu, M., (2003), “Savaşlarda Kamuoyu Oluşumu”, Okumuş Adam Yaynlar, s. 79 
175 Akdağ, M., “Medya ve Siyaset Üzerine”, s.7, 
http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf (Erişim: 28.04.2015) 
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359 
 

2.2.14.3.2. Medyada Şiddet ve Kadn 

2.2.14.3.2.1. Medyada Şiddete Genel Bir Bakş 

“Kitle iletişim araçlarnn toplumda şiddetin artşnda merkezi bir etkisi olduğu 

görüşü, yirminci yüzyln başndan itibaren sürekli tartşlagelmiştir. Özellikle iletişim 

alannda egemen olan Anglo- Amerikan ana akm araştrma geleneğinde, şiddet olaylarna 

medyada sklkla yer verilmesinin kişi ve toplum açsndan pek çok olumsuz sonuçlar 

olduğunu sergileyen saysz araştrma yaplmştr, yaplmaktadr. Söz konusu araştrma 

külliyat, medyada şiddetin yoğunlukla temsilinin saldrganlğa karş hoşgörüyü arttrdğna, 

şiddetin sorunlar çözmede bir araç gibi alglanmasn güçlendirdiğine, vahşeti izlemenin 

saldrgan davranşlar üzerinde nedensel bir yardmc faktör olduğuna vb... dikkat 

çekmektedir.”176 

“Medya–şiddet ilişkisini inceleyen ve 51.000 katlmc üzerinde gerçekleşmiş 280 ayr 

çalşmann meta analizini yapan bir çalşma, medyada yer alan şiddete aktif veya pasif olarak 

maruz kalmadaki artşn dört ana olumsuz etkiye neden olduğunu ortaya koymaktadr.177 

− Saldrganlğa sevk etkisi (Aggressor Effect): Şiddet içerikli medyann izlenmesindeki 

artş gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde saldrganlk seviyesinde artş, şiddete eğilimde 

artş ve huysuzluk etkileri meydana getirmektedir. 

− Mağduriyet korkusu etkisi (Fear of Victimizaton Effect): Şiddet içerikli medyann 

izlenmesindeki artş gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde çevrelerini ve dünyay daha 

korkulacak bir ortam olarak alglama ve kendini korumaya yönelik tedbirler alma ve/veya 

bunlarn miktarn arttrmaya yönlendirmektedir (örn: silah veya kesici delici alet taşma; ki 

bu durum da mağduriyet orannda artşa sebep olmaktadr). 

− Duyarszlaştrc etki (Desensitizing / bystander effect): Şiddet içerikli medyann 

izlenmesindeki artş gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde çevrelerindeki şiddet olaylarna 

veya şiddet mağdurlarna karş duyarszlaşma ve vurdumduymazlk meydana getirmektedir. 

− İştah etkisi (Appetite effect): Şiddet içerikli medyann izlenmesindeki artş gerek 

çocuklarda gerekse yetişkinlerde daha çok şiddet içerikli materyale ulaşma ve izleme isteğini 

                                                            
176 Dursun, Ç., (2010), “Kadna Yönelik Şiddet Karşsnda Haber Etiği”, Fe Dergi 2, S.1, ss.19-32. 
http://cins.ankara.edu.tr/cdursun.html (Erişim: 28.04.2015) 
177 Donnerstein, E., R. G. Slaby ve L. D. Eron, (1994),. “The Mass Media And Youth Aggression” - D. Eron, J. 
H. Gentry, ve P. Schlegel (Ed.) Reason to Hope: A Psychosocial Perspective on Violence And Youth içinde 
ss.219–250, Washington, DC: American Psychological Association 



‒ 360 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
360 

 

arttrmaktadr. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel çalşmalar genel olarak medyada yer 

alan şiddet içerikli unsurlarn olumsuz etkiler doğurduğu üzerinde hemfikirdirler.178”179 

Gerçekleşen etkinin niteliği ve derecesi kişiden kişiye değişir. Bu durum bireylerin yaş 

ve cinsiyetlerinin yan sra, eğitim ve kültür düzeyleri gibi faktörlerle yakndan ilişkilidir.180 

Medyadaki temsiller, özellikle çocuklar, gençler ve ayn zamanda yetişkinler için örnek teşkil 

etmektedir.181 10/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü 

Türkiye Haberleri Yayn Yönetmeni Ertuğrul CİNGİL medyann çocuklar üzerindeki olumsuz 

etkileri ile ilgili şunlar dile getirmiştir; “…Şiddeti özendiren, cinsel istismar teşvik eden, aile 

yapsn tehdit eden yaynlara medya organlarnda zaman zaman rastlanabilmektedir. Bu 

noktada, önemli bir boyutsa medyann çocuklar üzerine olumsuz etkileridir. Çünkü, 

televizyonlarda işte sevimli kahramanlar araclğyla çocuğun hayatna giren şiddet, aslnda 

kadna yönelik şiddeti de besliyor. Çocuklarn ilişkilerinde yaşadklar sorunlar şiddetle 

çözebilecekleri örtülü mesajlar taşyan bu tür yapmlar, onlarn saf ve temiz zihinlerinde 

şiddetin meşrulaşmasna da neden olabiliyor. Amerikal iletişim kuramcs George 

Gerbner’in araştrmasna göre bir gencin, 18 yaşna gelene kadar TV ekranlarndan 32 bin 

cinayet, 40 bin cinayete teşebbüs olayna tanklk ettiği tespit edilmiş. Buna benzer, kuşkusuz 

çeşitli açklamalar var. Yine, Amerika Psikiyatri Derneğinin araştrmasna göre bir çocuk, 12 

yaşna gelene kadar televizyonlarda 100 bin şiddet sahnesi görebiliyor. Bunlar çoğaltmak 

mümkün. … Çocuklarn, gençlerin zihinlerine ekilen şiddet tohumlar, en yaknlarn, 

annelerini, eşlerini, kardeşlerini, kz arkadaşlarn hedef almaya kadar gidebiliyor 

maalesef.”182 

1992 ylndan itibaren özel televizyon yaynclğyla birlikte, kanallar izlenirliği 

sağlamak üzere cinselliğe, şiddet ve sansasyona dayal popüler çekicilik unsurlarn daha fazla 

kullanmaya başlamşlardr.183 10/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda sunum yapan TRT 

Genel Sekreteri Sibel Arzu YILMAZ VAROL konuya ilişkin şu ifadeleri dile getirmiştir; 

                                                            
178 Bushman, B.J., ve C.A. Anderson, (2001), “Media Violence And The American Public: Scientific Facts 
Versus Media Misinformation”. American Psychologist, C.56, ss.477-489. 
179 Dolu,O., Büker, H. ve Uludağ, Ş., (2010), “Şiddet İçerikli Video Oyunlarnn Çocuklar ve Gençler Üzerindeki 
Etkileri: Saldrganlk, Şiddet ve  Suça Dair Bir Değerlendirme”, Adli Bilimler Dergisi C.9, S.4, ss.58- 59 
http://www.gear.pol.tr/OSMAN%20DOLU/%C5%9E%C4%B0DDET%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KL
%C4%B0%20V%C4%B0DEO%20OYUNLARININ.pdf (Erişim: 28.04.2015) 
180 Arslan, A., “Medyann Toplumsal Gücü”, http://www.ilefarsiv.com/id/yazi_8.htm (Erişim: 28.04.2015) 
181 Erdoğan, M., (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar”, Kadnn 
Statüsü Genel Müdürlüğü, ss.17,18 
182 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1221, s.19 (Erişim: 
28.04.2015) 
183 Toker Erdoğan, M., (2010), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü”, 
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.19 
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178 Bushman, B.J., ve C.A. Anderson, (2001), “Media Violence And The American Public: Scientific Facts 
Versus Media Misinformation”. American Psychologist, C.56, ss.477-489. 
179 Dolu,O., Büker, H. ve Uludağ, Ş., (2010), “Şiddet İçerikli Video Oyunlarnn Çocuklar ve Gençler Üzerindeki 
Etkileri: Saldrganlk, Şiddet ve  Suça Dair Bir Değerlendirme”, Adli Bilimler Dergisi C.9, S.4, ss.58- 59 
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180 Arslan, A., “Medyann Toplumsal Gücü”, http://www.ilefarsiv.com/id/yazi_8.htm (Erişim: 28.04.2015) 
181 Erdoğan, M., (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar”, Kadnn 
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28.04.2015) 
183 Toker Erdoğan, M., (2010), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü”, 
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“…Gözetilmesi en elzem ahlaki snrlar, toplumun belli kesimlerinde kabul edilemez görülüp 

eleştirilse dahi “her şeye rağmen reyting ve tiraj” anlayşna sahip kurumlarca göz ard 

edilmiştir.”184  

2.2.14.3.2.2. Medyada Kadnn Tek Tipleştirilmesi 
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184 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1221, s.15 (Erişim: 
28.04.2015) 
185 Mora, N., (2005), “Kitle İletişim Araçlarnda Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Topluma Yansmas”, 
Uluslararas İnsan Bilimleri Dergisi, Mays, C.2, No.1, s. 4, http://www.j-
humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/29 (Erişim: 28.04.2015) 
186 A.g.e., s.6 (Erişim: 28.04.2015)  
187 Erdoğan, M., , (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar, 
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü”, s.19 
188 Kuruoğlu, H. Ş., “Kadn Medyada Nasl Yer Alyor”, 
http://www.kazete.com.tr/arsiv/2000/19/yazarlar/huriye.htm  (Mora, N., (2005), “Kitle İletişim Araçlarnda 
Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Topluma Yansmas”, Uluslararas İnsan Bilimleri Dergisi, Mays, C.2, No.1, 
ss.5,6, http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/29) (Erişim: 28.04.2015) 
189 Toker Erdoğan, M., (2010), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü”, 
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.16 
190 Berger, J., (2006), “Görme Biçimleri”, İstanbul Metis Yaynlar, s. 64 
191 Toker Erdoğan, M., (2010), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü”, 
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, s.16 
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imgeler araclğ ile tanmlanmasn kadnn sembolik olarak karalanmas olarak 

görmektedir.”192  

2.2.14.3.2.3. Haberler, Diziler, Kadn Programlar, Reklamlar ve Şiddet İçerikli Video 

Oyunlarnda Kadn ve Şiddet 

A. Haberler 

A.1.  Haberlerde Kadnn Yönetici, Haberci ve/veya Uzman Olarak Yer Almas 

Kadnlarn medyada sektöründe, diğer sektörlerde de olduğu gibi, yönetici 

pozisyonlara yükselmelerinde, örgütsel önyarglar ve kalplar tarafndan yaratlan, kadnlarn 

üst düzey yönetim pozisyonlarna gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engeller olarak 

tanmlanan193 ‘cam tavan sendromunun’ gözlendiği bir çok uzman görüşünde 

vurgulanmaktadr. 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler DURSUN, 

11/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda kadn ve erkeklerin habercilik sektöründe nasl yer 

bulduklarna ilişkin şunlar dile getirmiştir: “‘soft haber’ dediğimiz sağlk, kültür, eğlence, 

magazin, toplum haberlerine kadn muhabirler gönderiliyor ama ekonomi, dş politika, iç 

politika, gibi ciddi, “hard news” denilen haberlere erkek haberciler gönderiliyor çünkü bu iki 

haber türünün mesaisi farkl. … Diğerinde çok ani gelişmeler olabiliyor ve çabucak 

muhabirlerin intikal etmesi gerekiyor. …Orada kalabilmek için de kendi özel yaşantnzdan, 

aile yaşantnzdan feragat etmeniz gerekiyor … Kadnlarn aileyle ilgili, çocukla, eşle ya da 

kendi özel hayatlaryla ilgili angajmanlar bu “hard news” dediğimiz haber üretim pratikleri 

içerisinde uzun süreli kalabilmelerini zorlaştryor. …Bunun üstesinden gelecek bir takm 

çalşma koşullarnn yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” 194 

Ayn tarihli Komisyon Toplants’nda Radikal Gazetesi yazar Oral ÇALIŞLAR, 

medyadaki kadn saysna ve önemine ilişkin şu tespitlerde bulunmuştur: “…Medyada kadna 

şiddetle mücadele edebilmeniz için önce medya kurumlarnn gerçekten kadnlarn temsil 

edildiği, kadnlarn etkili olduğu bir hâle getirilmesi gerekir… İkincisi: RTÜK’te hiç kadn 

                                                            
192 Erdoğan, M., (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar”, Kadnn 
Statüsü Genel Müdürlüğü, s.21 
193 Örücü, E., Klç, R. ve Klç, T., (2007), “Cam Tavan Sendromu ve Kadnlarn Üst Düzey Yönetici 
Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller:Balkesir İli Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C.14, S.2, s.118, 
http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C14S22007/EORKTK.PDF (Erişim: 28.04.2015) 
194 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, s.19 (Erişim: 
28.04.2015) 
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yok. Peki, medya sahipleri içinde hiç kadn var m? Orada da yok. Medya yönetimi içinde ne 

kadar kadn var? Yüzde 10 … Medyada çalşan kadnlarn oran nedir diye bakarsanz, 

2005’ten 2015’e kadar on yllk süre içinde yüzde 18,5’ten yüzde 19’a çkmş.”195 

Komisyon’a iletilen sunum notlarnda Milliyet Gazetesi yazar Belma AKÇURA’nn 

konuyla ilgili “Kadna yönelik şiddet olaylarnn medyada neden bu kadar sorunlu olduğu 

sorusuna yant ararken gördük ki medyada bu haberler erkek ağrlkl yaz işlerinden 

çkyor.” ifadeleri yer almaktadr.196 

Prof. Dr. Çiler DURSUN ise Karen Ross’un “Gazetecinin cinsiyeti, onun eşitliği öne 

çkaran duygu ve görüşleri benimsemesi ya da eşitlikçi pratikleri desteklemesini sağlayacak 

belirli değerler ve inançlar için herhangi bir garanti vermez.” sözünü destekler nitelikte 

konuya ilişkin farkl bir bakş açs sunarak, 11/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda şunlar 

ifade etmiştir; “Bat’da ve Türkiye’de yaplan araştrmalarla geçersizliği kantlanmş 

önermelerin üzerinde durmak istiyorum. … Bunlardan bir tanesi şu: Medyada ne kadar çok 

kadn says artarsa o kadar şiddet dilinden uzaklaşr. Yaplan bütün çalşmalar şunu 

göstermiştir ki kadn çalşanlarn saysnn artmas alt düzeyden üst düzeye doğru 

düşündüğümüz zaman hiçbir bir biçimde şiddet dilinin, kadna yönelik, şiddetin dşnda onu 

ikincilleştiren, talileştiren, onun itibarn, kişilik bütünlüğünü, yapsal bütünlüğünü degrade 

eden hiçbir anlam üretimine engel olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü “çalşma ortam” ya da 

“haber ofisi” dediğimiz o ortamn kendine has bir iklimi ve kültürü var ve haberin de kendine 

has bir dili ve anlatm özellikleri var. Onu değiştiremediğiniz sürece en tepeye kadar çkan 

kadn yöneticiler bile, genel yayn yönetmenleri bile -açn bakn bütün kadn genel yayn 

yönetmenleriyle yaplan röportajlara- erkek egemen dil ve anlayş içinde, onlarn bakş açs 

ve onlarn dünyas içerisinde bakyorlar habere ve medya ortamna.”197 

Uzman görüşü istendiği zaman yine kadnlarn değil erkeklerin uzman kişi olarak 

programlara çağrldğ ve erkeklerin bilgi ve görüşüne önem verildiği görülmektedir. 

Programlara kadnlar konuk olduklarnda ise sunucusuyla birlikte söyleşiyi ilerletenler erkek 

konuklar olmaktadrlar.198 Prof. Dr. Çiler DURSUN Komisyon toplantsnda konu ile ilgili 

                                                            
195http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, s.2, (Erişim: 
28.04.2015) 
196 Millyet Gazetesi Yazar Belma AKÇURA’nn 11/02/2015 tarihinde Komisyon’a Yaptğ Sunumunun 
Notlarndan 
197http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, s.19 (Erişim: 
28.04.2015) 
198 Çelik, N. B., (2000), “Giriş: Televizyon, Kadn ve Şiddet” – Çelik, N. B. (Derl.),Televizyon, Kadn ve Şiddet 
içinde (1-21), Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştrma Vakf KİV Yaynlar, s.169 
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194 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, s.19 (Erişim: 
28.04.2015) 

363 
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şunlar dile getirmiştir: “İtibarl kaynaklar erkeklerdir yani yaplan araştrmalar gösteriyor ki 

en fazla sözüne itibar edilen haberlerdeki kaynaklar erkekledir. … Çünkü haberin tüketicisi 

de erkeklerdir aslnda. O srada kadnlarn genellikle sofray hazrladğ veya çocukla, 

aileyle, ev içindeki birtakm şeylerle ilgilendiği vb. saptanyor. Erkekler oturur haberin 

başna, ondan sonra onlara da erkekler tarafndan anlatlan bir dünyadan söz ediyoruz haber 

dediğimiz zaman…”199 

A.2. Kadna Yönelik Şiddet Haberlerinin Sunumu 

Medyada kadnlarn temsili ile ilgili yaplan çok sayda içerik çözümlemesinde, 

medyada kadnlarn erkeklere oranla çok az sayda yer aldğ belirlenmiştir.200 Tüm dünyada 

kadnlar nüfusun %52’sini oluştururken medya haberlerinin %21’ine konu olabilmektedirler. 
201  

MEDİZ temsilcisi Hatice KAPUSUZ 04/03/2015 tarihli Komisyon toplantsnda 

yaptğ sunumda; gazetelerde kadnn ya arka sayfa mankeni, şarkc ya da güzel kadn olarak 

ya da üçüncü sayfalarda kurban ya da cani olarak sunulduğunu ifade etmiştir.202 Kitle iletişim 

araçlarnda kadna yönelik şiddet, şiddete maruz kalan kadna yöneltilen ikinci bir şiddet 

olarak yanstlmaktadr.203 

Şiddet gören kadn için haberlerde çoğu kez; evini terk eden anne, evli abla, kötü yola 

düşen kz kardeş, töre kurban, gönlünü kaptran abla, evden kaçan eş gibi ifadeler 

kullanlmaktadr. Bu türden ifadeler, yaplan eylem ve hareketi kadnn toplumsal konumuna 

aykr, onunla çelişen veya onu yerinden eden eylem ve hareket olarak işaret etmektedir. 

Kadn da dolays ile toplumsal konumunu yitirmiş gibi belirtilmektedir. Şiddeti uygulayan 

kişi ise; çlgn koca/baba, işsiz koca/baba, bunalma giren koca/baba, sakin biri olmas, öfkeli 

ağabey, aile meclisi, akrabalarn basks, mahallenin dedikodusu gibi ifadeler ile bir arada 

kullanlmaktadr. 204 10/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda TRT Genel Sekreteri Sibel 
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202 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1239, s.26 (Erişim: 
28.04.2015) 
203 Mora, N., (2005), “Kitle İletişim Araçlarnda Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Topluma Yansmas”, 
Uluslararas İnsan Bilimleri Dergisi, Mays, C.2, No.1, s.5, http://www.j-
humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/29 (Erişim: 28.04.2015) 
204 Dursun, Ç., “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet İle İlgili Alternatif Bir Haber Dili Geliştirmek”, 11.02.2015 
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Arzu YILMAZ VAROL konuya ilişkin şunlar dile getirmiştir;“…Kadn konulu şiddet 

haberlerinin dili, haklarn korunmas noktasnda son derece dikkatsiz ve özensizdir. Pek çok 

haberde şiddete maruz kalan kadna ilişkin, şiddeti uygulayan mazur görmeye ve gösterme 

dayal bir anlatm benimsenmektedir. Kadnn hayat biçimine, toplumsal rollerine uyum 

düzeyine, giyim kuşamna ilişkin vurgular, uygulanan şiddetle illiyet bağ kurularak 

haberleştirilmektedir. Şiddeti uygulayan taraf, anlatm içinde belirsizleştirilmekte, bir anlk 

öfke, namus, cinnet, aşk gibi ifadeler ile cinayet meşrulaştrlmakta ve 

normalleştirilmektedir… Bu bakş açsyla esas mağdur olan kadn, bir hikayesi ve sebebi 

olan erkeğin şiddetini bir anlamda hak etmiş konumuna düşürülmektedir...”205.  

Kadna yönelik aile içi şiddet haberlerinin %81’i fotoğrafl olarak verilmektedir. 

Genellikle şiddet gören kadnn fotoğraflarna daha çok yer verilmektedir. Bu haberlerde 

kurban konumundaki kadnn geçmişte çektirdiği fotoğraflar (aile albümünden çktğ 

anlaşlan) kullanlmaktadr. Fail erkeğin ise olayn scaklğnda çekilmiş fotoğraf 

kullanlmaktadr.206 

Milliyet Gazetesi yazar Belma AKÇURA’nn 11/02/2015 tarihli toplantda 

Komisyon’a yaptğ sunumda baz haberler üzerinden örnekler verilerek kadna yönelik 

şiddetin haberlerde nasl yer aldğ anlatlmştr.  

− 2002 ylnda Adana’da A. K. adnda bir şahsn imam nikâhl iki çocuk annesi A. P.’u 

oğlunun gözleri önünde, sokak ortasnda 52 yerinden bçaklanmas olaynn haber yaplma 

biçimi ile ilgili şu eleştiriler dile getirilmiştir; “… Kadnn yaşadğ olayn sonras önemliydi 

ama sonrasnda hiçbir muhabir ve gazeteci takip etmedi. Kadna devlet sahip çkt m?, 

annesi gözleri önünde öldüresiye bçaklanrken travma geçiren bu çocuk bugün ne durumda?, 

bu çocuklara bugün ne oldu? Kadnn kocasyla barştğ yazld ama o kadar… Bu hikâyenin 

sonunu bilmiyoruz. Onlar yaşadklar travma ile kald, medya ise işi magazin haline 

getirmekle… Türk medyasnn hatas burada başlad…” 

− 2004 ylnda Adana’da H. B. adnda bir şahsn on yl birlikte yaşadğ üç çocuk annesi 

bir kadn bçaklayarak öldürmesi olaynn haber yaplma biçimi ile ilgili şu eleştiriler dile 

getirilmiştir: “…Bu haberde de medya inanlmaz hatalar yapt. Kullandğ dil sorunluydu, 

pornografik bir dildi. Öldürülen kadnn başka erkeklerle yan yana çektirdiği fotoğraflar 

yaynlanmş spota da ‘kucak kucağa’ ifadesi kullanlmşt. Haberin içeriği (sunumu) 
                                                            
205 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1221, Sayfa 15  (Erişim: 
28.04.2015) 
206 Dursun, Ç., “Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet İle İlgili Alternatif Bir Haber Dili Geliştirmek”, 11.02.2015 
Tarihli Komisyon Toplants Sunum Notlar, s. 28 
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sorunluydu çünkü cinayete gerekçe üretilmişti. Bu fotoğraflarla kadnn zaten kötü bir kadn 

olduğu algs yaratlmşt. Bu bir katil adamn iddiasyd. Ama iddia gerçek gibi verildi. … 

Öldürenin fotoğraf yok ama ölenin üç fotoğraf var. … (öldürüldüğünden dolay) kendini 

savunamayacak birine yeniden yeniden mağdur ediyoruz… Öldürülen kadn bu çocuklarn 

annesidir. “başka erkeklerle kucak kucağa” ifadesini kullanarak bu çocuklara travma 

yaşatamazsnz.” 

− “Manisa’da 38 yaşndaki Ş. E. kocas İ. E. tarafndan banyoda srtndan bçaklanarak 

öldürüldü. …Habertürk Gazetesi sürmanşetinde kadnn srtndan bçaklanmş, yar çplak 

halini gösteren fotoğraf kulland. Fotoğrafta ‘buzlama’ yaplmamşt. … Çarpc olsun diye 

bu tür fotoğraflar kullanmak, kadn istismar etmenin en çirkin yoludur. Şiddet içeren bir 

görüntü kadna yönelik şiddeti engellenmiyor. Aksine bu tip görüntüler insanlar travmatize 

ediyor, ac, dehşet duygusu yarattğ için çocuk ve ergenlerde ruhsal yaralanmalara sebep 

oluyor. Daha da önemlisi çocuklarda şiddeti normal olarak alglamaya yol açyor. Basn 

şiddet pornografisini seviyor…”207 

Haberlerde kadna yönelik şiddetin reyting sağlayc unsur olarak görülmesi sorununa 

ilişkin 10/02/2015 tarihli Komisyon toplantsnda sunum yapan TRT Genel Sekreteri Sibel 

Arzu YILMAZ VAROL konuya dair eleştirisini “…Şiddet olaylar verilerken olayn 

senaryolaştrlp bölümler halinde işlenmesinin, izleyici kitlesini haberde yahut programda 

uzun soluklu olarak tutuğu düşüncesi, üzerinde durulmas gereken bir diğer sorundur.” 

sözleri ile sunmuştur. VAROL, bir diğer eleştiri olarak haber bültenlerinde kadna yönelik 

şiddet haberlerinin dolgu malzemesi olarak kullanlmasn dile getirmiş ve “Haber 

bültenlerinde takip edilen akş düşünüldüğünde, şiddet haberlerinin daha az öneme sahip 

gündem dâhilinde verilmesi, bu büyük gerçeğin magazinsel boyutuyla alglanmasna sebep 

olmakta ve dolaysyla bu yaklaşm şiddeti âdeta sradanlaştrmaktadr.” 208 demiştir. 

Kadna yönelik şiddet haberlerinin gazetelerde toplumsal olaylarn sunulduğu birinci 

sayfada değil, genellikle adli vakalarn ve bireysel olaylarn sunulduğu üçüncü sayfada yer 

almas da üzerinde durulmas gereken bir diğer konudur. Gazetelerde kadna yönelik şiddet 

olaylarnn üçüncü sayfa haberi olarak yanstlmas konun önemini hafifletmekte ve 

okuyucularn akllarnda bu tür haberlerin münferit, bireysel olaylar olarak yer etmesine 

neden olmaktadr. Hâlbuki kadna yönelik şiddet olaylar çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu 
                                                            
207 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, ss.11-25, (Erişim: 
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nedenle gazetelerde siyaset, ekonomi konular gibi hak ettiği ciddiyeti görmesi ve buna göre 

yerini bulmas gerekmektedir. 

B. Diziler 

Dizilerde kadnlar daha çok ev, erkekler ise dşar ve kamusal alan ile 

özdeşleştirilmektedirler. Bu temsil ile erkekler daha dşa dönük ve girişken olarak 

gösterilirken kadnlar daha içine kapank ve iş hayatndan soyutlaştrlmş olarak 

konumlandrlmaktadrlar. 

“Şiddet yerli dizilerin kurucu öğelerinden biridir ve şiddet eylemleri daha çok 

kadnlara yöneliktir. Fiziksel şiddete, çoğunlukla erkekler tarafndan başvurulmaktadr.209 

Güldürü dizilerinde bile bu durum değişmemekte; kadnlarla karşlaştrldğnda erkekler 

şiddete daha fazla başvurmaktadr210. Televizyon dizi söyleminde kadna yönelik şiddet 

temsillerini dilsel ve ideolojik açdan değerlendirme kapsamna alan Şerife ÇAM’a göre, 

televizyon dizilerinde kadna yönelik şiddet toplumsal bir sorun olarak değil, bireysel bir 

sorun olarak ele alnmakta; kadnlar “canilerin eline düşmüş kurbanlar” olarak 

konumlandrlmakta ve güç/iktidar sahibi bir veya birkaç erkeğin yardm ve yol göstericiliği 

ile sorunun üstesinden gelebilmektedir. Mücadeleci ve bağmsz kadn tasarmlar şu veya bu 

şekilde kurtarc erkek tasarmyla birlikte inşa edilmektedir.211”212 

Hürriyet Gazetesi’nin 27 Kasm 2014 tarihli haberine göre; Gazi Üniversitesi Tp 

Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin KAYA, baz Türk ve 

yabanc dizilerin ruh sağlğna olumsuz etkileri bulunduğunu, şiddet içeren dizilerin gerçek 

hayatta yaşanan şiddeti içselleştirdiğini belirtmiştir. Şiddet içeren dizilerin insanlar 

duyarszlaştrdğn vurgulayan KAYA, “Yine dizilere bakarsanz boyun eğen, sorgulamayan, 

itiraz etmeyen, şiddeti içselleştiren tipler var. Ciddi şekilde şiddet içeren ve çok izlenen diziler 

bulunuyor. Özellikle ergenler bazen herhangi bir zihinsel işleme tabi tutmadan bu rol 

modelleri kopya ediyor. İzleyenlerin eleştirmediği, her eylemi onayladğ bir dramatik 

anlayşla kurulunca oradaki yanlşlar doğru geliyor, şiddet onaylanyor. 

                                                            
209 Çelenk, S. ve Timisi N., (2000), “Güldürü Yerli Dramalarda Kadn Temsili ve Şiddet”, Çelik, N. B., (Derl.), 
“Televizyon, Kadn ve Şiddet” içinde ss.23-64,.Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştrma Vakf Yaynlar. s. 49 
210 Alankuş, S. ve  İnal , A. (2000), “ Güldürü Programlarnda Kadnn Temsili ve Kadna Yönelik Şiddet” Çelik 
N. B., (Derl.), Televizyon, Kadn ve Şiddet içinde ss.65-109, Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştrma Vakf 
Yaynlar, s. 76 
211 Çam, Ş., (2009), “Televizyon Dizilerinin Kadna Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil Rejimin İdeolojisi. 
Kültür ve İletişim”, C.12, S.2, ss. 108, 128 
212 Toker Erdoğan, M., (2010), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasnda Medya Okuryazarlğnn Rolü”, 
Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, ss.20, 21 
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sorunluydu çünkü cinayete gerekçe üretilmişti. Bu fotoğraflarla kadnn zaten kötü bir kadn 
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207 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1215, ss.11-25, (Erişim: 
28.04.2015) 
208 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1221, s.15, (Erişim: 
28.04.2015) 
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209 Çelenk, S. ve Timisi N., (2000), “Güldürü Yerli Dramalarda Kadn Temsili ve Şiddet”, Çelik, N. B., (Derl.), 
“Televizyon, Kadn ve Şiddet” içinde ss.23-64,.Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştrma Vakf Yaynlar. s. 49 
210 Alankuş, S. ve  İnal , A. (2000), “ Güldürü Programlarnda Kadnn Temsili ve Kadna Yönelik Şiddet” Çelik 
N. B., (Derl.), Televizyon, Kadn ve Şiddet içinde ss.65-109, Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştrma Vakf 
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Dizilerde izliyoruz, bir adam iyilik adna 3 kişiyi öldürüyor ama biz, 'iyi adam kötüleri 

öldürüyor' diye onu onaylyoruz. Dizilerde şiddet onaylanyor." diyor. KAYA, "Şiddet 

sahnelerinin iki önemli etkisi var; bireyi örseliyor ve duyarszlaştryor. Kişi önce diziyi, 

ardndan haberlerde IŞİD şiddetini izliyor fakat film izler gibi, duyarsz. İnsanlarn 

öldürülmesi, kafalarnn kesilmesi sradan geliyor. İnsanlarn ne kadar ac çektiğini 

hissedemiyoruz, çünkü duyarszlaştk" sözleri ile durumun ehemmiyetini vurguluyor.213 

Uzman Pedagog Sevil YAVUZ, dizilerdeki şiddet ve cinselliğin çocuklara etkileri ile 

ilgili “Şiddet ve cinsellik içeren görseller çocuklarn gelişimlerini ve psikolojilerini olumsuz 

etkiler.  Çocuğun yaşna göre bu olumsuz etkiler daha da artabilir. Özellikle küçük yaşlardaki 

çocuklarda soyut düşünce becerisi gelişmediği için gerçek ile hayal dünyasn ayrt edemezler. 

Bu dizilerde izledikleri şiddeti model alarak arkadaşlarna uygulayabilirler. Dizi 

kahramanlarn rol model olarak seçebilir, onlarn davranşlarn ve kullandklar argo 

kelimeleri taklit edebilirler. Dizilerde çocuklarn yaşlarna uygun olmayan cinsel içerikli 

görsellere maruz kalmas çocuklarn gelişimlerini olumsuz etkileyecektir. Ebeveynler 

çocuklarn bu dizileri izlemelerine engel olmaldr.” demektedir.214 

C. Kadn Programlar 

“Kadn program” öncelikle televizyon kanallarnn kullandklar bir kategoridir. Bu 

kategoriye sabah ve gündüz kuşağndaki eğlence, tartşma ve konuşma programlar dâhildir. 

Programlar snflandrlrken bir cinsiyet kategorisi olarak “kadnn” vurgulanmas ve “kadn 

program” gibi bir türleştirmeye gidilmesi hem olumlu hem de olumsuz yönüyle 

değerlendirilebilir. Olumsuz yönü medyann genelinin erkek izleyiciye yönelik tasarlanmas 

ve arta kalan alanlarn kadnlar (ve çocuklar) için düzenlenmesi anlayşdr. Önüne “kadn” 

tanm getirilerek sunulan seçeneklerle kadnlar eğlence, trajedi, güzellik, mutfak, aile, ev 

ekonomisi gibi belli temalarn içine ve klişelere skştrlmaktadr. Olumlu yönü ise ayr bir 

kadn kategorisinin ayn zamanda kadna yönelik bir pozitif ayrmclk yönünde evrilebilmesi 

potansiyelidir.”215 

                                                            
213 http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/27662999.asp (Erişim: 28.04.2015) 
214 http://www.milliyet.com.tr/dizilerdeki-siddet-ve-cinsellik-pembenar-yazardetay-aile-1449360/ (Erişim: 
28.04.2015) 
215 Çayli Rahte, E., (2010), “Aile İçi Şiddet Ve Medya: Gündüz Kuşağ Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü 
ve Yeniden Üretimi”, İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi, S. 30, ss.189, 190, 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjA
A&url=http%3A%2F%2Filet.gazi.edu.tr%2Fposts%2Fdownload%3Fid%3D13457&ei=LfgWVeK5A9DgaICag
NAB&usg=AFQjCNESvcRUaAoKXy7UrKFu2_2FPDOLiw&bvm=bv.89381419,d.d2s (Erişim: 28.04.2015) 
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 “Yaplan izleme çalşmalar ve stüdyodaki katlmc gözlemlerden yola çkarak kadn 

programlarnda şiddetin üretilmesinde kamera önü ve kamera arkas olmak üzere 2 ayr 

kategori oluşturulmuştur:  

Kategori 1-Kamera Önü:  

Şiddet söyleminin üretildiği 4 farkl konumdan söz edilebilir. 

1. Sunucular: Programn sunucusunun program yönetmek, konuyu irdelemek, sorumlu 

kişileri uyarmak ve izleyici ilgisini canl tutmak için tansiyonu yükseltmesi, sert bir karakter 

sergilemesi ve yarglayc bir tutum taknmas. Kurma ve konumlandrma ediminin kendisinin 

şiddet olduğunu söyleyen Derrida’ya dayanarak (aktaran Çelik, 2000)216 sunucularn bu 

anlamda şiddetin üreticisi olduklar söylenebilir.  

2. Konuklar: Programa öz-hikâyeleriyle katlan konuklarn şiddet dolayml 

deneyimlerinin seyirlik hale getirilmesi, dramatize edilmesi.  

3. İzleyiciler: Stüdyo izleyicilerinin stüdyoda bulunan, telefon ile yayna katlan ya da 

yaynda bulunmayan kişilere yönelik yarglayc ve cezalandrc bir tutum içinde olmalar.  

4. Dolayl katlmclar: Telefon ile yayna bağlanan izleyici ya da programda ele alnan 

meselenin taraf konumunda olan kişilerin kendilerini savunma, yorum yapma amacyla sank 

ya da tank kimliğine bürünmeleri.  

Kategori 2- Kamera Arkas: 

1. Yapmclar: Programn yapmclarnn programn dinamizminin artrlmas yönünde 

müdahaleleri ve “adrenalin talepleri”.  

2. Prodüksiyon ekibi: Program koordinatörleri, senaristler ve cast sorumlularnn dâhil 

olduğu bu grup, ele alnacak konunun tartşma biçimini belirleyerek, gerek programa çkacak 

konuklara verilen taktikler, gerekse canl yayn bağlantlar öncesi telefonla arayan kişilerle 

kurulan diyaloglarda şiddetin üretimine katkda bulunurlar.”217 

TRT Genel Sekreteri Sibel Arzu YILMAZ VAROL kadn programlarna ilişkin 

şunlar söylemektedir; “…Hedef kitlesi ev hanmlar olan gündüz kuşağ programlarnda 

                                                            
216 Çelik, N B., (2000), “Talk Show’larda Kadna Yönelik Şiddet ve Kadn İmgesi”, Televizyon Kadn ve Şiddet, 
Çelik, N. B. (Der.), Ankara: KİV Yaynlar 
217 Çayli Rahte, E., (2010), “Aile İçi Şiddet ve Medya: Gündüz Kuşağ Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü ve 
Yeniden Üretimi”, İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi, S. 30, ss. 194, 195 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjA
A (Erişim: 28.04.2015) 
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Dizilerde izliyoruz, bir adam iyilik adna 3 kişiyi öldürüyor ama biz, 'iyi adam kötüleri 

öldürüyor' diye onu onaylyoruz. Dizilerde şiddet onaylanyor." diyor. KAYA, "Şiddet 
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olduğu bu grup, ele alnacak konunun tartşma biçimini belirleyerek, gerek programa çkacak 
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TRT Genel Sekreteri Sibel Arzu YILMAZ VAROL kadn programlarna ilişkin 

şunlar söylemektedir; “…Hedef kitlesi ev hanmlar olan gündüz kuşağ programlarnda 

                                                            
216 Çelik, N B., (2000), “Talk Show’larda Kadna Yönelik Şiddet ve Kadn İmgesi”, Televizyon Kadn ve Şiddet, 
Çelik, N. B. (Der.), Ankara: KİV Yaynlar 
217 Çayli Rahte, E., (2010), “Aile İçi Şiddet ve Medya: Gündüz Kuşağ Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü ve 
Yeniden Üretimi”, İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi, S. 30, ss. 194, 195 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjA
A (Erişim: 28.04.2015) 
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kadnn maruz kaldğ fiziksel ve psikolojik şiddetin, izlenirliği artrdğ düşüncesiyle, yoğun 

olarak işlenmesi birincil sorun olarak karşmza çkmaktadr…”218 

Gündüz kuşağnda gösterilen ve ‘kadn programlar’ olarak adlandrlan programlarda 

şiddet ya istisnai bir vaka gibi sunulmakta ya da ‘hakl bir nedene dayandrlarak’ 

meşrulaştrlmakta ve olağanlaştrlmaktadr.219 

D. Reklamlar 

Uçan Süpürge Kadn İletişim ve Araştrma Derneği tarafndan, dernek tarafndan 

kurulan “Yerel Kadn Muhabirler Ağ”na başvuran 600 muhabir için “Demokrasi 

Yaynda/Democracy on Air” Projesi kapsamnda ‘ana akm medyaya cinsiyet eşitliği 

perspektifinden alternatif geliştirmek ve yerel haberciliği güçlendirmek üzerine bilgi ve 

alştrmalarn’ yer aldğ uzaktan eğitimler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen eğitimlerin 

sonuçlar arasnda; reklamlarda kadnlarn iki grupta temsil edildiği tespiti yer almaktadr. 

Yaplan tespite göre kadnlarn reklamlarda temsilinde ilk grubu sürekli temizlik vb. ev işleri 

ile ilgilenen ve bu nedenle çkaramadğ lekeler için mutsuz olan ve hediye olarak ev eşyas 

alnnca mutlu olan kadnlar oluştururken, ikinci grubu cinsel obje olarak sunulan, 

metalaştrlan ve sadece moda, güzellik vb. konular ile ilgilenen, diğer konulara duyarsz 

kalan kadnlar oluşturmaktadr.220 

Proje kapsamnda gerçekleştirilen eğitime katlan muhabirlerin kendi seçtikleri 

reklamlara ilişkin tespitleri arasnda reklamlarda; övgüyü hak eden davranş kriterlerinin 

erkeklik ile özdeşleştirdiği,  ev işlerinin yalnzca kadnlarn görevi olarak sunulduğu, 

kadnlarn güçsüz ve erkeğe bağml olarak gösterildiği, kadnlarn cinsel obje olarak 

sunulduğu, evdeki huzurun kadnnn olumsuzluklar kabul edip susmasna bağl olduğu gibi 

örnekler yer almaktadr.221 

04/03/2015 tarihli Komisyon toplantsnda MEDİZ temsilcisi Hatice KAPUSUZ, 

kadnlarn reklamlarda mutfaktan çkmayan ve olağan üstü yemek yapan kadnlar olarak yer 

bulduğunu belirtmiştir ve bu durumu “Bir kadn figürü tanmlanyor, işte, çantasndan 

                                                            
218 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1221, s.15, (Erişim: 
28.04.2015) 
219 Erdoğan, M., (2011), “Medyada Cinsiyete Dayal Ayrmclkla Mücadelede Medya İzleme Gruplar”, Kadnn 
Statüsü Genel Müdürlüğü, s.23 
220 http://www.ucansupurge.org/TR,671/ucan-supurge-muhabirleri-son-yillarin-en-cinsiyetci-rek-.html  (Erişim: 
28.04.2015) 
221 http://www.ucansupurge.org/TR,671/ucan-supurge-muhabirleri-son-yillarin-en-cinsiyetci-rek-.html  (Erişim: 
28.04.2015) 
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çamaşr suyu çkan, sürekli temizlik yapan. Bu neden önemli? Günün birinde kadnn birisi 

“Sen evi temizlemiyorsun.” diye kocasndan şiddet gördüğünde ya da “Yemeği düzgün 

yapmadn.” diye kocas tarafndan öldürüldüğünde aslnda bunlar arasnda ciddi bir bağlant 

olduğunu görüyoruz. Çünkü aslnda, birçok kadn cinayetinin altnda bu tür “Sen kadnlğn 

yapmadn, kadnlğn bilmedin, kadn şöyle olur” gibi şeyler söz konusu” sözleri ile 

değerlendirmiştir.222 

E. Şiddet İçerikli Video Oyunlar (ŞİVO) 223* 

 “Şiddet içerikli video oyunlar” (ŞİVO) kavram daha önce gerçekleştirilen bilimsel 

araştrmalardan hareketle: içerisinde yer alan karakterlerin kendilerine ve/veya diğer öğelere 

bilerek ve isteyerek fiziksel ve psikolojik zarar verici nitelikte gerçek veya muhtemel (tehdit 

içeriği dâhil) davranşlar sergiledikleri video oyunlar olarak tanmlanmaktadr. Günümüzde 

pek çok popüler video oyununda esas amaç bir başka karaktere şiddet uygulayp zarar vererek 

rakibin “işini bitirmek”tir. 224 

Gentile ve Anderson (2003) ŞİVO’nn şiddet unsurlarnn etkilerinin diğer medya 

unsurlarna göre daha fazla olabileceğini alt nedene bağlamştr: 

− Video oyunlarnda kendini bir saldrganla bağdaştrma ve karakterin kendisi olarak 

oyunda yer alabilme,  

− Video oyunlarnda sanal olarak da olsa oyuncunun bir davranş bizzat aktif olarak 

gerçekleştirebilmesi/tecrübe edebilmesi, 

− Video oyunlarnn bir davranşn tüm aşamalarn (tasar, hazrlk, uygulama) 

gerçekleştirmeye izin veriyor olmas,  

                                                            
222 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1239, s.27  (Erişim: 
28.04.2015) 
223 Dolu,O., Büker, H. ve Uludağ, Ş., (2010), Adli Bilimler Dergisi C.9, S.4,ss.54-75 
http://www.gear.pol.tr/OSMAN%20DOLU/%C5%9E%C4%B0DDET%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KL
%C4%B0%20V%C4%B0DEO%20OYUNLARININ.pdf  
224 1- Anderson, C.A. ve B.J. Bushman (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, 
aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of 
the scientific literature. Psychologial Science,12, 353-359.    2- Dünya Sağlk Örgütü (WHO) (2002). World 
report on violence and health. Erişim adresi: 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf Erişim tarihi:02 Nisan 
2010.    3-   Gentile, D. A. ve C. A. Anderson (2003). Violent video games: The newest media violence hazard. 
Gentile D.A. (Ed.), Media Violence and Children: A Complete Guide For Parents and Professionals içinde (131-
152). Westport, Conn. [u.a.] Praeger. 
*Bu bölüm Osman DOLU, Hasan BÜKER ve Şener ULUDAĞ (Suç Önleme Araştrma Merkezi Polis 
Akademisi Anttepe Ankara) tarafndan kaleme alnan ve 2010 ylnda ‘Adli Bilimler Dergisi’nde yaynlanan, 
“Şiddet İçerikli Video Oyunlarnn Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Saldrganlk, Şiddet ve Suça Dair 
Bir Değerlendirme” adl makaleden ilgili (Rapor’da yer alan) bölümler direkt alnarak hazrlanmştr. Bölüm 
içinde verilen kaynaklar, yazarn makalesindeki kaynakça ksmndan doğrudan alnarak, okuyuculara ek 
bilgi/kaynak vermek amac ile bu Rapor’da da sunulmuştur. 
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28.04.2015) 
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28.04.2015) 
223 Dolu,O., Büker, H. ve Uludağ, Ş., (2010), Adli Bilimler Dergisi C.9, S.4,ss.54-75 
http://www.gear.pol.tr/OSMAN%20DOLU/%C5%9E%C4%B0DDET%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KL
%C4%B0%20V%C4%B0DEO%20OYUNLARININ.pdf  
224 1- Anderson, C.A. ve B.J. Bushman (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, 
aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of 
the scientific literature. Psychologial Science,12, 353-359.    2- Dünya Sağlk Örgütü (WHO) (2002). World 
report on violence and health. Erişim adresi: 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf Erişim tarihi:02 Nisan 
2010.    3-   Gentile, D. A. ve C. A. Anderson (2003). Violent video games: The newest media violence hazard. 
Gentile D.A. (Ed.), Media Violence and Children: A Complete Guide For Parents and Professionals içinde (131-
152). Westport, Conn. [u.a.] Praeger. 
*Bu bölüm Osman DOLU, Hasan BÜKER ve Şener ULUDAĞ (Suç Önleme Araştrma Merkezi Polis 
Akademisi Anttepe Ankara) tarafndan kaleme alnan ve 2010 ylnda ‘Adli Bilimler Dergisi’nde yaynlanan, 
“Şiddet İçerikli Video Oyunlarnn Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Saldrganlk, Şiddet ve Suça Dair 
Bir Değerlendirme” adl makaleden ilgili (Rapor’da yer alan) bölümler direkt alnarak hazrlanmştr. Bölüm 
içinde verilen kaynaklar, yazarn makalesindeki kaynakça ksmndan doğrudan alnarak, okuyuculara ek 
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− Video oyunlarnda şiddetin süreklilik arz ediyor olmas (bir takm oyunlarda şiddet 

unsurlar oyunun amacn ve başarnn gereğini oluşturmaktadr) 

− Video oyunlarnda şiddet içeren davranşlarn sürekli tekrar ediliyor olmas, 

− Video oyunlarnda şiddet içeren davranşlarn ödüllendiriliyor olmas. 

Son dönemde yaplan içerik analizleri oyunlarn yaklaşk %89’unun en az bir çeşit 

şiddet içeren öğeye yer verdiğini225 ve yardan fazlasnn da ciddi fiziksel şiddet veya ölüm 

içeren unsurlar bulundurduğunu ortaya koymuştur.226 Bununla birlikte, pek çok oyunun cinsel 

veya etnik ayrmclk ögeleri içerdiği yaplan çalşmalar ile ortaya konulmuştur.227 Akgündüz 

ve arkadaşlarnn228 Türkiye’de bir grup üzerinde yaptğ çalşma en sk oynandğ beyan 

edilen oyunlarn büyük ölçüde şiddet içerdiğini ancak bu oyunlar oynayan bireylerin bu 

durumun farknda bile olmadklarn ortaya koymuştur.229 Buchman ve Funk230 ve Funk231 

tarafndan yaplan çalşmalar ABD’de 4, 5, 6, 7 ve 8. snflarda okuyan öğrencilerin 

yarsndan fazlasnn insana karş veya fantezi düzeyinde şiddet içeren video oyunlarn tercih 

ettiklerini ortaya koymuştur. ABD’de yaplan bir diğer çalşmada ise çocuklarn üçte ikisinin 

şiddet içeren oyunlar en sevdikleri oyun olarak belirttikleri ve ayn çocuklarn anne 

babalarndan sadece %30’unun çocuklarnn en sevdiği oyunun ne olduğunu bildiği ortaya 

konulmuştur.232 Benzer şekilde 8, 9, 10, 11 ve 12. snflarda okuyan öğrencilerden %90’ 

ebeveynlerinin video oyunlarn satn almadan önce bunlarn uygunluğuna ilişkin 

derecelendirme işaretlerini kontrol etmediklerini ve %89’u da ebeveynlerinin video oyunlar 

ile geçirdikleri zaman kstlamadklarn ifade etmişlerdir.233  Ülkemizde bu konuda yaplan 

snrl çalşmalardan birinde de savaş oyunlarnn en tercih edilen oyunlar olduğu ortaya 

konulmuştur.234 Benzer şekilde Çelikkaya235 tarafndan İstanbul’da 100 internet kafe 

                                                            
225 Children Now (2001). Fair play? Violence, gender and race in video games. Los Angeles, CA: Children Now. 
226 Thompson, K. ve K. Haninger (2001). Violence in e-rated video games. JAMA, 286, 591–598. 
227 1- Children Now (2001). Fair play? Violence, gender and race in video games. Los Angeles, CA: Children 
Now. 2- Dietz, T. L. (1998). An examination of violence and gender role portrayals in video games: Implications 
for gender socialization and aggressive behavior. Sex Roles, 38, 425-443 
228 Akgündüz, H., B. Oral ve Y. Avonoslu (2006). Bilgisayar oyunlar ve internet sitelerinde sanal şiddet 
öğelerinin değerlendirilmesi. Milli EğitimDergisi, 35 (171), 67–83 
229 A.g.e. 
230 Buchman, D. D., ve J. B. Funk (1996). Video and computer games in the ‘90s: children’s time commitment 
and game preference. Children Today, 24, 12-16 
231 Funk, J. B. (1993). Reevaluating the impact of video games. Clinical Pediatrics, 32, 86-90 
232 Funk, J., J. Hagan, ve J. Schimming (1999). Children and electronic games: A comparison of parents' and 
children's perceptions of children's habits and preferences in a United States sample. Psychological Reports, 85, 
883–888 
233 Walsh, D. (2000). Interactive violence and children:Testimony submitted to the committee on commerce, 
science, and transportation, United States Senate,March 21, 2000 [On-line]. Erişim adresi: 
http://www.mediaandthefamily.org/press/senateviolence. 
234 Akgündüz, H., B. Oral ve Y. Avonoslu (2006). Bilgisayar oyunlar ve internet sitelerinde sanal şiddet 
öğelerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35 (171), 67–83 
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kullancs çocuk üzerinde gerçekleştirilen çalşma bu çocuklarn %88’inin sklkla 

oynadklar oyunlarn şiddet içerdiğini ortaya koymaktadr. 

Anderson236 tarafndan gerçekleştirilen bir çalşma ŞİVO’nun etkilerini beş ana başlk 

altnda toplamştr: 

− ŞİVO oynamak psikolojik uyarlmşlk (psychological arousal) halini arttrmaktadr: 

Genel olarak çalşmalar ŞİVO oynama sonucunda şiddet içermeyen oyun oynayanlara oranla 

kalp ritmi ve kan basncnda artş tespit edilmiştir. Bunun yannda ŞİVO oynamann beyinde 

daha fazla dopamin (dophamine) hormonu salglamaya neden olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalşmalar ŞİVO etkisi öncesi husumet duygularna veya şiddet eğilimine sahip çocuklar ve 

yetişkinlerde ŞİVO oynama sonras şiddet içerikli davranşa yönelme ihtimalinin daha büyük 

olduğunu göstermiştir. 

− ŞİVO oynamak saldrgan bilişselliği (aggressive cognition) arttrmaktadr: ŞİVO 

oynama sonras alg ve bilişsellik düzeyini ölçen deneysel ve korelasyona dayal bilimsel 

çalşmalar ŞİVO oynamann şiddet içermeyen video oyunlar oynamaya oranla çalşmalara 

katlan erkek, kadn, çocuk ve yetişkinlerde saldrgan düşüncelerde artş meydana getirdiği 

sonucunu ortaya koymuştur. 

− ŞİVO oynamak saldrganlk duygularn (aggressive emotions) arttrmaktadr: ŞİVO 

oynama sonras duygusal tepkileri ölçen deneysel ve korelasyona dayal bilimsel çalşmalar, 

ŞİVO oynayan erkek, kadn, çocuk ve yetişkinlerde şiddet içermeyen video oyunu 

oynayanlara oranla saldrgan duygu ve düşüncelerin daha fazla arttğn göstermiştir. 

− ŞİVO oynamak saldrgan davranşlar (aggressive behaviors) arttrmaktadr: ŞİVO 

oynama sonras davranşlar ölçen deneysel ve korelasyona dayal bilimsel çalşmalar, ŞİVO 

oynayan erkek, kadn, çocuk ve yetişkinlerde şiddet içermeyen video oyunu oynayanlara 

oranla saldrgan davranşlarn arttğn göstermiştir. Bu tip bir etkinin uyarlmşlk veya ani ve 

tepkisel karar verme davranşndan bağmsz olarak ortaya çktğ da belirlenmiştir. Daha 

spesifik olarak, Gentile ve arkadaşlar237 yaptklar çalşmada ŞİVO oynamadaki artşn 

gençlerin öğretmenleri ile sözlü tartşmaya girme ve fiziksel bir kavgaya karşma ile pozitif 

                                                                                                                                                                                          
235 Çelikkaya, G. (Yayn tarihi bilinmiyor). Şiddet içeren bilgisayar oyunlarnn ergenlik çağndaki gençler 
üzerindeki etkisi. Kişisel web sitesinde yaynlanan bir yaz. Erişim adresi: 
http://www.guvencelikkaya.com/index.php?paged=2 Erişim tarihi 1 Mart 2010. 
236 Anderson, C. A. (2003). Video games and aggressive behavior. D.Ravitch ve J.P.Viteritti (Ed.), Kid Stuff: 
Marketing Sex and Violence to America’s Children içinde (143–167), Baltimore,MD: Johns Hopkins University 
Press 
237 Gentile, D. A., P. J. Lynch, J. R. Linder ve D. A. Walsh (2004). The effects of violent video game habits on 
adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27, 5–22 
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− Video oyunlarnda şiddetin süreklilik arz ediyor olmas (bir takm oyunlarda şiddet 

unsurlar oyunun amacn ve başarnn gereğini oluşturmaktadr) 

− Video oyunlarnda şiddet içeren davranşlarn sürekli tekrar ediliyor olmas, 

− Video oyunlarnda şiddet içeren davranşlarn ödüllendiriliyor olmas. 

Son dönemde yaplan içerik analizleri oyunlarn yaklaşk %89’unun en az bir çeşit 

şiddet içeren öğeye yer verdiğini225 ve yardan fazlasnn da ciddi fiziksel şiddet veya ölüm 

içeren unsurlar bulundurduğunu ortaya koymuştur.226 Bununla birlikte, pek çok oyunun cinsel 

veya etnik ayrmclk ögeleri içerdiği yaplan çalşmalar ile ortaya konulmuştur.227 Akgündüz 

ve arkadaşlarnn228 Türkiye’de bir grup üzerinde yaptğ çalşma en sk oynandğ beyan 

edilen oyunlarn büyük ölçüde şiddet içerdiğini ancak bu oyunlar oynayan bireylerin bu 

durumun farknda bile olmadklarn ortaya koymuştur.229 Buchman ve Funk230 ve Funk231 

tarafndan yaplan çalşmalar ABD’de 4, 5, 6, 7 ve 8. snflarda okuyan öğrencilerin 

yarsndan fazlasnn insana karş veya fantezi düzeyinde şiddet içeren video oyunlarn tercih 

ettiklerini ortaya koymuştur. ABD’de yaplan bir diğer çalşmada ise çocuklarn üçte ikisinin 

şiddet içeren oyunlar en sevdikleri oyun olarak belirttikleri ve ayn çocuklarn anne 

babalarndan sadece %30’unun çocuklarnn en sevdiği oyunun ne olduğunu bildiği ortaya 
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225 Children Now (2001). Fair play? Violence, gender and race in video games. Los Angeles, CA: Children Now. 
226 Thompson, K. ve K. Haninger (2001). Violence in e-rated video games. JAMA, 286, 591–598. 
227 1- Children Now (2001). Fair play? Violence, gender and race in video games. Los Angeles, CA: Children 
Now. 2- Dietz, T. L. (1998). An examination of violence and gender role portrayals in video games: Implications 
for gender socialization and aggressive behavior. Sex Roles, 38, 425-443 
228 Akgündüz, H., B. Oral ve Y. Avonoslu (2006). Bilgisayar oyunlar ve internet sitelerinde sanal şiddet 
öğelerinin değerlendirilmesi. Milli EğitimDergisi, 35 (171), 67–83 
229 A.g.e. 
230 Buchman, D. D., ve J. B. Funk (1996). Video and computer games in the ‘90s: children’s time commitment 
and game preference. Children Today, 24, 12-16 
231 Funk, J. B. (1993). Reevaluating the impact of video games. Clinical Pediatrics, 32, 86-90 
232 Funk, J., J. Hagan, ve J. Schimming (1999). Children and electronic games: A comparison of parents' and 
children's perceptions of children's habits and preferences in a United States sample. Psychological Reports, 85, 
883–888 
233 Walsh, D. (2000). Interactive violence and children:Testimony submitted to the committee on commerce, 
science, and transportation, United States Senate,March 21, 2000 [On-line]. Erişim adresi: 
http://www.mediaandthefamily.org/press/senateviolence. 
234 Akgündüz, H., B. Oral ve Y. Avonoslu (2006). Bilgisayar oyunlar ve internet sitelerinde sanal şiddet 
öğelerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35 (171), 67–83 
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kullancs çocuk üzerinde gerçekleştirilen çalşma bu çocuklarn %88’inin sklkla 

oynadklar oyunlarn şiddet içerdiğini ortaya koymaktadr. 
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spesifik olarak, Gentile ve arkadaşlar237 yaptklar çalşmada ŞİVO oynamadaki artşn 

gençlerin öğretmenleri ile sözlü tartşmaya girme ve fiziksel bir kavgaya karşma ile pozitif 

                                                                                                                                                                                          
235 Çelikkaya, G. (Yayn tarihi bilinmiyor). Şiddet içeren bilgisayar oyunlarnn ergenlik çağndaki gençler 
üzerindeki etkisi. Kişisel web sitesinde yaynlanan bir yaz. Erişim adresi: 
http://www.guvencelikkaya.com/index.php?paged=2 Erişim tarihi 1 Mart 2010. 
236 Anderson, C. A. (2003). Video games and aggressive behavior. D.Ravitch ve J.P.Viteritti (Ed.), Kid Stuff: 
Marketing Sex and Violence to America’s Children içinde (143–167), Baltimore,MD: Johns Hopkins University 
Press 
237 Gentile, D. A., P. J. Lynch, J. R. Linder ve D. A. Walsh (2004). The effects of violent video game habits on 
adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27, 5–22 
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olarak ilişkili bulmuştur. Bununla birlikte Bartholow ve arkadaşlar238 ile Carnagey ve 

arkadaşlar239 tarafndan yaplan çalşmalar ŞİVO’nun şiddete karş duyarszlaştrc etkisini 

(desensitizing effect) de ortaya koymuştur. 

− ŞİVO oynamak sosyalliği (prosocial behaviors) azaltmaktadr: ŞİVO oynama sonras 

tepkileri ölçen deneysel ve deneysel olmayan bilimsel çalşmalar, ŞİVO oynayan bireylerin 

şiddet içermeyen video oyunu oynayanlara oranla daha az sosyal olduklarn göstermiştir. 

Teknolojik Şiddet (Dijital Şiddet) konusu Rapor’un 1.1.5.5. bölümde yer almaktadr. 

2.2.14.3.3. Medyada Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Yasal Önlemler ve Etik 

İlkeler 

Eşitlik, kadn haklar ve kadna yönelik şiddetin önlenmesi konular ile ilgili olarak, 

medyada yer alan yapmlarn ulusal ve uluslararas mevzuattaki düzenlemelere uygun olarak 

hazrlanmas ve sunulmas gerekmektedir. Ulusal ve uluslararas mevzuatn yan sra konuya 

ilişkin özdenetimi sağlamaya yönelik, gazetecilik meslek örgütleri ve çeşitli basn/yayn 

kuruluşlar tarafndan oluşturulan etik ilkeler de bulunmaktadr. Mevzuatmzdaki ve 

uluslararas mevzuattaki düzenlemeler ile kurum ve kuruluşlar tarafndan düzenlenen etik 

ilkelerden bir kaç aşağda sunulmuştur.  

2.2.14.3.3.1. Ulusal Düzenlemeler 

− Anayasa’da kadn-erkek eşitliği ile kadnlarn çalşma hayatna katlmna ilişkin 

düzenlemeler Anayasa’nn; 

10. maddesinde “Herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fkra: 

7/5/2004-5170/1 md.) Kadnlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alnacak 

tedbirler eşitlik ilkesine aykr olarak yorumlanamaz. (Ek fkra: 7/5/2010-5982/1 md.) 

Çocuklar, yaşllar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 

için alnacak tedbirler eşitlik ilkesine aykr saylmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 

                                                            
238 Bartholow, B. D., Bushman, B. J. ve Sestir, M. A., (2006), “Chronic Violent Video Game Exposure And 
Desensitization To Violence: Behavioral And  Event-Related Brain Potential Data”. Journal of Experimental 
Social Psychology, C.42, ss.532–539 
239 Carnagey, N. L., Anderson, C.A. ve Bushman, B. J., (2007), “The Effect Of Video Game Violence on 
Physiological Desensitization To Real-Life Violence”, Journal of Experimental Social Psychology, C.43, 
ss.489–496. 
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snfa imtiyaz tannamaz. Devlet organlar ve idare makamlar bütün işlemlerinde (…)(1) 

kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadrlar.” 

20. maddesinde “Herkes, özel hayatna ve aile hayatna sayg gösterilmesini isteme 

hakkna sahiptir. Özel hayatn ve aile hayatnn gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle 

mülga: 3/10/2001-4709/5 md.) (Ek fkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili 

kişisel verilerin korunmasn isteme hakkna sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel 

veriler hakknda bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunlarn düzeltilmesini veya silinmesini 

talep etme ve amaçlar doğrultusunda kullanlp kullanlmadğn öğrenmeyi de kapsar. Kişisel 

veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açk rzasyla işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasna ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 

26. maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yaz, resim veya başka yollarla 

tek başna veya toplu olarak açklama ve yayma hakkna sahiptir. Bu hürriyet resmi 

makamlarn müdahalesi olmakszn haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de 

kapsar. Bu fkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yaplan yaymlarn 

izin sistemine bağlanmasna engel değildir. Bu hürriyetlerin kullanlmas, (Ek ibare: 

3/10/2001-4709/9 md.) millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 

nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmas, suçlarn 

önlenmesi, suçlularn cezalandrlmas, Devlet srr olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 

açklanmamas, başkalarnn şöhret veya haklarnn, özel ve aile hayatlarnn yahut kanunun 

öngördüğü meslek srlarnn korunmas veya yarglama görevinin gereğine uygun olarak 

yerine getirilmesi amaçlaryla snrlanabilir.” 

41. maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasnda eşitliğe dayanr. 

(2) Devlet, ailenin huzur ve refah ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile 

planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn sağlamak için gerekli tedbirleri alr, teşkilat kurar. 

(Ek fkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakmdan yararlanma, yüksek 

yararna açkça aykr olmadkça, ana ve babasyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve 

sürdürme hakkna sahiptir. (Ek fkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve 

şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri alr.”  

50. maddesinde “Kimse, yaşna, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalştrlamaz. 

Küçükler ve kadnlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalşma şartlar bakmndan özel 

olarak korunurlar.” hükümleri ile düzenlenmiştir. Ayrca önemi Rapor’un ilgili bölümlerinde 

de vurgulunan CEDAW sözleşmesinin uygulanmasna ilişkin Anayasa’nn 90. maddesindeki 
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"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletleraras 

anlaşmalarla ulusal kanunlarn ayn konuda farkl hükümler içermesi durumunda çkabilecek 

ihtilaflarda milletleraras anlaşma hükümleri esas alnr." hükmü de oldukça büyük önem arz 

etmektedir. 

− “TBMM Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler konulu Araştrma Komisyonu Raporu’nu 

takiben çkarlan 2006/17 Sayl Çocuk ve Kadnlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve 

Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alnacak Tedbirler Konulu Başbakanlk 

Genelgesi’nde medyayla ilgili yükümlülükler belirlenmiştir. Genelgede, RTÜK, yazl ve 

görsel-işitsel medya kuruluşlar, haber ajanslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler ile basn meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerine belirli sorumluluklar 

verilmiştir.  

− 5187 Sayl Basn Kanunu’na göre cinsel saldr, cinayet ve intihar olaylar hakknda, 

haber vermenin snrlarn aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan 

yaz ve resim yaymlayanlar para cezasyla cezalandrlr.  

− 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu’na göre halkn bir kesimini, sosyal snf, rk, din, 

mezhep, cinsiyet veya bölge farkllğna dayanarak alenen aşağlayan kişi, hapis cezas ile 

cezalandrlr. Bu madde doğrudan medya ile ilgili olmasa da medyada gerçekleştirilen 

eylemlerin alenen aşağlama sonucu doğuracağndan yer verilmesi uygun görülmüştür. 

− 6112 Sayl Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda 

Kanun’a ve Yayn Hizmeti Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik’e göre; yayn 

hizmetleri, rk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve 

benzeri nedenlerle ayrmclk yapan ve bireyleri aşağlayan yaynlar içeremez ve teşvik 

edemez. Ayrca, yayn hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadnlara yönelik 

basklar teşvik eden ve kadn istismar eden programlar içeremez. 

− Reklam veren, reklam ajanslar, mecra kuruluşlar ve reklamclk ile ilgili tüm kişi, 

kurum ve kuruluşlarn uymas gereken ilkeler ile bu ilkeler çerçevesinde yaplacak inceleme 

esaslarn belirleme amacn taşyan Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama 

Esaslarna Dair Yönetmelik’e göre ticari reklamlar; insan onurunu zedeleyici biçimde 

yaplmamaldr, şiddet hareketlerine yol açc, göz yumucu, özendirici veya destekleyici 

unsurlar içeremez, dil, din, rk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayal ayrmclk üzerine 

kurulamaz, ayrmclğ destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.” 
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− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat 

ve Görevlerine İlişkin Yönerge’de Genel Müdürlüğe kadn ve medya konusunda çalşmalar 

yapmak görevi verilmiştir.240 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ilişkin bilgiler Raporun 2.2.12. 

bölümünde detayl olarak yer almaktadr. 

2.2.14.3.3.2. Türkiye’de Gazetecilik Meslek Örgütleri ve Çeşitli Basn/Yayn Kuruluşlar 

Tarafndan Geliştirilen Gazeteciliğe/Haberciliğe İlişkin Etik İlkeler241 

A. Basn Konseyi Meslek İlkeleri: 

− 1.md.)Yaynlarda hiç kimse; rk, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançlar nedeniyle 

knanamaz, aşağlanamaz. 

− 4.md.) Kişileri ve kuruluşlar, eleştiri snrlarnn ötesinde küçük düşüren, aşağlayan 

ve iftira niteliği taşyan ifadelere yer verilemez. 

− 5.md.) Kişilerin özel yaşam, kamu çkarlarnn gerektirdiği durumlar dşnda, yayn 

konusu olamaz. 

− 13.md) Şiddet ve zorbalğ özendirici yayn yapmaktan kaçnlr. 

B. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve Sorumluluk 

Bildirgesi) 

− 3. md.) Gazeteci; başta barş, demokrasi ve insan haklar olmak üzere, insanlğn 

evrensel değerlerini, çok sesliliği, farkllklara saygy savunur. Milliyet, rk, etnisite, cinsiyet, 

dil, din, snf ve felsefi inanç ayrmclğ yapmadan tüm uluslarn, tüm halklarn ve tüm 

bireylerin haklarn ve saygnlğn tanr. Gazeteci; her türden şiddeti hakl gösterici, 

özendirici ve kşkrtan yayn yapamaz. 

− 7. md.) Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkn haber alma, 

bilgilenme hakkyla doğrudan bağlantl olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel 

yaşamn gizliliği ilkesini ihlal edemez.  

                                                            
240 TBMM, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyann Rolü Konulu Komisyon Raporu, (2012), Kadn Erkek 
Frsat Eşitliği Komisyonu Yaynlar No: 10, ss. 27, 28 
241 Dursun, Ç., (2010), “Kadna Yönelik Şiddet Karşsnda Haber Etiği,” Fe Dergi 2, S.1, ss.19-32. 
http://cins.ankara.edu.tr/cdursun.html (Erişim: 28.04.2015) 
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benzeri nedenlerle ayrmclk yapan ve bireyleri aşağlayan yaynlar içeremez ve teşvik 
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kurum ve kuruluşlarn uymas gereken ilkeler ile bu ilkeler çerçevesinde yaplacak inceleme 
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Esaslarna Dair Yönetmelik’e göre ticari reklamlar; insan onurunu zedeleyici biçimde 

yaplmamaldr, şiddet hareketlerine yol açc, göz yumucu, özendirici veya destekleyici 

unsurlar içeremez, dil, din, rk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayal ayrmclk üzerine 
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240 TBMM, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyann Rolü Konulu Komisyon Raporu, (2012), Kadn Erkek 
Frsat Eşitliği Komisyonu Yaynlar No: 10, ss. 27, 28 
241 Dursun, Ç., (2010), “Kadna Yönelik Şiddet Karşsnda Haber Etiği,” Fe Dergi 2, S.1, ss.19-32. 
http://cins.ankara.edu.tr/cdursun.html (Erişim: 28.04.2015) 
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B.1. Gazetecinin Doğru Davranş Kurallar: 

− Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldrlarda sank, tank ya da mağdur 

(maktul) olsun, 18 yaşndan küçüklerin açk isimleri ve fotoğraflar yaynlanmamaldr. 

Çocuğun kişiliğini ve davranşlarn etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün 

veya çocuktan sorumlu bir başkasnn izni olmakszn çocukla röportaj yapmamal veya 

görüntüsünü almaya çalşmamaldr. 

− Cinsel saldrlar: Cinsel saldr mağdurlarnn fotoğraflar, görüntüleri veya kimlikleri, 

açk kamu yarar olmadkça yaynlanmamaldr. 

B.2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Medyada Çeşitlilik Klavuzu 

− Cinsiyet ayrmclğna dayal şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilmemeli, şiddetin 

toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak sansasyonel kullanmlardan ve mizah malzemesine 

dönüştürme eğilimlerinden uzak durulmaldr. 

− Cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle şiddete uğrayanlarla ilgili haberlerde 

mağdurlarn onurunun korunmasna gereken özen gösterilmelidir.  

− Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren görsellerin kullanlmasndan 

kaçnlmaldr. 

− Taciz ve tecavüz gibi cinsel suçlarn haberleştirilmesinde kullanlan dile özen 

gösterilmelidir. Bu haberlerde kullanlan görsel malzeme ile anlatm biçiminin pornografik ve 

özendirici çağrşmlar yaratmamasna dikkat edilmelidir.  

B.3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yaynclar Derneği Yaynclk 

Etik İlkeleri Sözleşmesi 

− Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştrmamaya özen göstermek, kadnlarn 

sorunlarna duyarl olmak ve kadnlar nesneleştirmekten kaçnmak, yaynlarda rk, renk, dil, 

din ve cinsiyet ayrmclğna, aşağlama ve önyarglara yer vermemek  

C. Uluslararas Düzenlemeler242 

Birleşmiş Milletler Kadna Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW), taraf devletleri “her iki cinsten birinin aşağlğ veya üstünlüğü fikrine veya kadn 

ile erkeğin kalplaşmş rollerine dayal önyarglarn, geleneksel ve diğer bütün uygulamalarn 

                                                            
242 TBMM, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyann Rolü Konulu Komisyon Raporu, (2012), Kadn Erkek 
Frsat Eşitliği Komisyonu Yaynlar No: 10, ss.29-32 
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ortadan kaldrlmasn sağlamak amacyla kadn ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranş 

kalplarn değiştirmek” için önlem almakla sorumlu tutmuştur.  

1995 ylnda Pekin’de yaplan Dördüncü Dünya Kadn Konferans’nda kadnlarla 

ilgili belirlenen 12 kritik alandan biri medyadr. Konferans sonunda kabul edilen Eylem 

Platformu’nda “Medya ve yeni iletişim teknolojileri içinde kadnlarn karar alma ve 

kendilerini ifade etme konumlarna katlmn ve ulaşabilirliğini artrmak”; “Medyada 

kadnlarn dengeli ve klişeleşmiş olmayan görüntülerini yaygnlaştrmak” stratejik hedefleri 

belirlenmiştir. Bu hedefler çerçevesinde hükümetlere ve kadnn ilerlemesine yönelik ulusal 

mekanizmalara sorumluluklar yüklenmiştir. 

1995 ylnda gerçekleştirilmiş olan Dördüncü Dünya Kadn Konferansndan sonraki 

beş yllk sürecin değerlendirmesi amacyla 2000 ylnda New York’ta özel bir oturum 

düzenlenmiştir. Oturum sonrasnda oluşturulan Sonuç Belgesi’nde “Kadnlar ve Medya” 

konusu da ele alnmştr. 

Avrupa Snr Ötesi Televizyon Sözleşmesi,  program hizmetlerinin insan onuruna ve 

temel insan haklarna saygl olmasndan yayncy sorumlu tutmuştur.  Avrupa Snr Ötesi 

Televizyon Konvansiyonu Açklayc Raporu’nun 1. paragrafnda “ayn zamanda kadn ile 

erkek arasndaki eşitlik de dâhil olmak üzere tüm insanlarn doğal saygdeğerliği ve eşitliğine 

ilişkin Evrensel İnsan Haklar Bildirisi’nin önsözünde yer alan unsurlarn da bir yansmas” 

olduğu belirtilmektedir. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kararlar da kadn ve medya konusunu 

çeşitli yönleriyle ele almştr: 

1555 sayl “Medyada Kadn İmaj” adl Tavsiye Karar’nda pek çok Avrupa ülkesinde 

gözle görülür birçok ilerleme olmasna rağmen, medyada kadn imajnn olumsuz, klişeleşmiş 

ve cinsiyetçi olarak sunumuna devam edildiği belirtilmektedir. Yine 2007 ylnda “Reklamda 

Kadn Imaj” adl 1557 sayl bir Karar alnmştr. Karar’da, reklamlarda kadnn, çağdaş 

toplumun gerçek rollerinden bambaşka bir şekilde sunulduğuna vurgu yaplmaktadr. 1557 

sayl Karara göndermede bulunan 1799 sayl Tavsiye Karar’nda Bakanlar Komitesi’nden, 

reklamlardaki kadn ve erkek imajnn derinlemesine çalşmasn yapacak bir uluslararas 

uzmanlar komitesi tayin etmesi istenmektedir.  

2010 ylnda Parlamenter Meclisi tarafndan alnan 1751 sayl Karar’da yaplan 

tespitlere göre kadnlar, kalplaşmş yarglarn kurban olarak medyada çok az temsil 
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B.1. Gazetecinin Doğru Davranş Kurallar: 

− Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldrlarda sank, tank ya da mağdur 

(maktul) olsun, 18 yaşndan küçüklerin açk isimleri ve fotoğraflar yaynlanmamaldr. 
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ortadan kaldrlmasn sağlamak amacyla kadn ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranş 
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ilişkin Evrensel İnsan Haklar Bildirisi’nin önsözünde yer alan unsurlarn da bir yansmas” 

olduğu belirtilmektedir. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kararlar da kadn ve medya konusunu 

çeşitli yönleriyle ele almştr: 

1555 sayl “Medyada Kadn İmaj” adl Tavsiye Karar’nda pek çok Avrupa ülkesinde 

gözle görülür birçok ilerleme olmasna rağmen, medyada kadn imajnn olumsuz, klişeleşmiş 

ve cinsiyetçi olarak sunumuna devam edildiği belirtilmektedir. Yine 2007 ylnda “Reklamda 

Kadn Imaj” adl 1557 sayl bir Karar alnmştr. Karar’da, reklamlarda kadnn, çağdaş 

toplumun gerçek rollerinden bambaşka bir şekilde sunulduğuna vurgu yaplmaktadr. 1557 

sayl Karara göndermede bulunan 1799 sayl Tavsiye Karar’nda Bakanlar Komitesi’nden, 

reklamlardaki kadn ve erkek imajnn derinlemesine çalşmasn yapacak bir uluslararas 

uzmanlar komitesi tayin etmesi istenmektedir.  

2010 ylnda Parlamenter Meclisi tarafndan alnan 1751 sayl Karar’da yaplan 

tespitlere göre kadnlar, kalplaşmş yarglarn kurban olarak medyada çok az temsil 
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edilmektedir. Kadn temsil edildiğinde de ya evdedir ya cinsel bir nesnedir. Buna karşn erkek 

ise profesyonel ve politik hayatta, yetenekli ve güçlü bir lider olarak temsil edilmektedir. 

Kadn ve erkeği geleneksel kabul edilmiş rollere hapseden medyadaki bu kalplaşmş cinsel 

yarglarn sürekliliği, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasna engel olmaktadr. 

Avrupa Birliği’nin İlgili Düzenlemeleri’nde de kadn ve medya konusu ele 

alnmştr: 14 Ekim 1987’de Avrupa Parlamentosu; kadnn siyasi, sosyal ve mesleki hayattaki 

rollerini geliştiren, frsat eşitliğini sağlamaya yönelik medyann, reklam ajanslarnn, 

hükümetlerin ve sosyo-politik gruplarn almasna yönelik tavsiyeler içeren Medyada Kadnn 

Durumu ve Tasviri Karar’n almştr. Konsey’in 3 Ekim 1989 tarihli ve 89/552/EEC sayl 

Televizyon Yaynlarnn İzlenmesine Dair Üye Devletlerde Kanun, Tüzük ve İdari Uygulama 

ile Getirilen Kurallarnn Koordinasyonu Direktifi (Snr Tanmayan Televizyon Direktifi), 

televizyon reklamlarnn insan haysiyetini zedelememesini ve cinsiyet ayrmclğn 

içermemesini öngörmektedir. Ekim 1995 tarihinde Avrupa Birliği tarafndan Kadn ve 

Erkeğin Reklam ve Medyadaki İmaj Konsey ve Konsey Bünyesinde Toplanan Üye Devletler 

Hükümetlerinin Temsilcileri Sonuç Karar alnmştr. Bu karara göre medya ve reklamlardaki 

cinsel klişeler, kadn erkek eşitliğini olumsuz etkilemekte; reklamclk ve medya, kadn erkek 

arasndaki sosyal, mesleki ve ailevi sorumluluklarn dengeli paylaşmnda önemli rol 

oynamaktadr. Dolaysyla reklamclk ve medya, insan haysiyetine saygy zedelememeli ve 

cinsiyete dayal ayrmclk içermemelidir.  

Avrupa Birliği çerçevesinde özellikle görsel-işitsel medya alannda kadn temsiline 

dair baz düzenlemeler içeren bir metin de Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’dir. 

Yönerge’de bütün görsel-işitsel medya hizmetlerine uygulanabilecek hükümler arasnda “üye 

devletler, uygun araçlarla kendi yarg yetkileri altndaki sağlayclar tarafndan sağlanan 

görsel-işitsel medya hizmetlerinin rk, cinsiyet, din veya milliyete dayal nefrete kşkrtma 

içermemesini sağlayacaklardr” hükmü yer almaktadr.  

Kadnlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde kadn erkek eşitliği, 

kalplaştrlmamş toplumsal cinsiyet rolleri, karşlkl sayg, kişisel ilişkilerde şiddet 

içermeyen çatşma çözümleri, kadna yönelik toplumsal cinsiyete dayal şiddet ve kişisel 

bütünlük hakk gibi konularn medyada desteklenmesi amacyla gerekli admlarn atlmas 

gereği belirtilmektedir. 
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Reklamclk sektöründe de kararlaştrlan ilkeler yoluyla düzenlemelere gidilmiştir. 

Avrupa Reklamclk Standartlar Otoritesi (The European Advertising Standards Alliance 

- EASA) Avrupa’da reklam özdenetim kurullarnn da üyesi olduğu bir üst özdenetim 

kuruluşudur. Reklamclk alannda özdenetim ile ilgili olarak belirledikleri 9 temel alandan 

birisi toplumsal cinsiyettir. EASA’nn kullandğ tüm Avrupa için ortak bir ilkeler 

bulunmamaktadr. Her ülkenin kendi yerel kültürüne, toplumuna ve ekonomisine uygun 

kurallar bulunmaktadr. Bununla birlikte bu kurallar genel olarak ICC Reklam Uygulama 

Esaslar’na dayanmaktadr. Buna göre, pazarlama iletişimi rka, ulusal kökene, dine, cinsiyete, 

yaşa, zihinsel ya da bedensel özre veya cinsel tercihlere dayal ayrmclğ desteklememeli, 

yaplan ayrmclğ görmezden gelmemeli, insanlk onuruna sayg göstermelidir. 

2.2.14.3.4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 

TRT; 15 televizyon, 16 radyo kanal, 3 yazl, 4 dijital dergisi ve 38 dilde web 

yaynyla dünyann en büyük yaync kuruluşlar arasnda yer almaktadr. 

TRT, Türkiye’nin en büyük medya kuruluşu olarak elli yl aşkn süredir yaynlarn 

“kamu sorumluluğu” ilkesiyle yerine getirmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle ülkemizin en 

büyük sorunlarndan biri olan kadna yönelik şiddet TRT’nin üzerinde durduğu önemli 

konulardan biridir. 

Bir kamu tüzel kişisi olan ve kamu yaynclğ yapan TRT, bu konuda üzerine düşen 

görevi fazlasyla yerine getirmektedir. Gerek kendisine intikal eden kadna şiddeti engelleyen 

kamu spotlarn TRT’nin tüm kanallarnda uygun aralklarda yaynlayarak gerekse sk 

aralklarla kadna şiddet konularnda kamuoyunu bilinçlendirici programlar ve tartşma 

programlar yaynlayarak bu toplumsal vakaya dikkatleri çekmektedir.  

TRT, kamu yaynclğnn gereğini usule ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun 

bir şekilde yerine getirmektedir.  

TRT, kanallarnda yaynlanmakta olan dizi ve sinema senaryolarnda en ufak bir 

kadna şiddet ögesinin yer almamasna özellikle dikkat etmektedir. 

2.2.14.4. Özel Sektör 

Kadna yönelik şiddet, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK’lar ve özel 

sektörün işbirliğini gerektiren çok boyutlu bir sorun alandr. Bu anlamda kadna karş şiddetle 

mücadelede devlet, STK, yerel yönetimler ve üniversitelerin işbirliğine özel kuruluşlarnda 
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vereceği destek, katk ve katlm önem taşmaktadr. Nitekim ülkemizde 2007-2010 ve 2012-

2015 dönemlerinde Kadna Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarnda özel 

sektörle işbirliği çalşmalarna yer verilmekte olup, söz konusu Eylem Planlar kapsamnda 

pek çok özel sektörün konuya katksnn bulunduğu bilinmektedir.  

Ayrca 25 Kasm 2004 tarihinden itibaren KSGM ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA) işbirliği ile yürütülen “Kadna Karş Şiddete Son Kampanyas” çerçevesinde kamu 

kurum ve kuruluşlar, özel sektör, medya kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar ve yerel 

yönetimlerle işbirliği yaplarak özellikle erkeklerin bilinçlendirilmesi ve farkndalk 

kazandrlmasna özel önem verilmekte olduğu görülmektedir.  

Kadna yönelik şiddetin izlenmesi, devletlerin bu konuda aldklar önlemlerin takip 

edilmesi için çeşitli mekanizmalar kurulmuştur. Kadna yönelik şiddet artk sadece bir kadn 

sorunu değil kadn ya da erkek tüm insan haklar savunucularnn üzerinde çalştklar bir 

konudur. Bu nedenle kadna yönelik şiddet konusunun bütüncül bir yaklaşmla ve tüm 

sektörlerin işbirliği ile ele alnmas önem taşmaktadr.  

Bununla birlikte 2007-2010 ve 2012-2015 dönemlerinde Kadna Yönelik Aile İçi 

Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarnda da işbirliği yaplacak kurum ve kuruluşlar 

arasnda özel sektöre de yer verilmiştir. 

Ülkemizde kadna yönelik şiddete ilişkin özel sektör kapsamnda özellikle iletişim ve 

otomotiv şirketlerinin geliştirdiği farkndalk çalşmalar ile uygulamalar bulunmaktadr. Özel 

sektör bağlamnda kadna yönelik şiddete ilişkin farkndalğn arttrlmas ve diğer kurumlarla 

işbirliğine yönelik gerçekleştirilen çalşmalar aşağda yer almaktadr.  

− 2012-2015 Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plannda 6284 sayl 

Ailenin Korunmas ve Kadna Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamnda korunan 

kişi ile şiddet uygulayan ve uygulama tehlikesi bulunan kişilere yönelik teknik araç ve 

yöntemler kullanlmas, takibinin sağlanmas, bunlara ilişkin usul ve esaslarn belirlenmesine 

yönelik aktiviteler yer almakta olup, söz konusu aktivitelerin yerine getirilmesinde işbirliği 

kuruluşlar olarak GSM şirketleri belirlenmiştir. 243 Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlğ Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlğ, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasnda imzalanan işbirliği protokolleri ile “Elektronik 

Destek Sistemi Pilot Uygulamas” na Adana ve Bursa illerinde başlanmştr. Pilot uygulama 

                                                            
243 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012), Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan 2012-
2015, s.22 
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243 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012), Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan 2012-
2015, s.22 
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işleyiş sürecine bakldğnda “Teknik Yöntemlerle Takip Karar” ŞÖNİM’ e gönderilmekte 

olup, güvenlik butonu cihazlar mağdurlara ŞÖNİM ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 

tarafndan ŞÖNİM’ de teslim edilmektedir. Güvenlik butonu cihaznn gerekli hallerde 

değiştirilmesi ve tedbir kararlarnn sona ermesini müteakiben cihazlarn geri alnmas da 

ŞÖNİM tarafndan gerçekleştirilmektedir.244 

− Yine 2012-2015 Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plannda kadna 

yönelik şiddetle mücadelede Alo 183 hattnn kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve 

şiddetle ilgili işlevlerinin tantlmas aktivitesi bağlamnda işbirliği kuruluşlar ve acil telefon 

hatlarna erişilebilirliğin artrlmas konusunda GSM şirketleri belirlenmiştir. 245 Bu anlamda 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Turkcell Global Bilgi’nin işbirliği ile 2012 ylnda 

şiddet gören veya töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşyan kadnlara yönelik 

çağrlarn alnmas, kadn konukevleri, aile danşma merkezleri hizmetleri ve 

yararlanabilecekleri diğer hizmet modelleri hakknda bilgi verilmesi amacyla Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ İletişim Merkezi Alo 183 Danşma Hatt açlmştr. Bu hat üzerinden 

gelen çağrnn aciliyeti göz önünde tutularak, vakann bulunduğu ilin acil müdahale ekip 

sorumlusuna yönlendirme yaplmaktadr. Bu kapsamda acil müdahale ekibi vakay 

değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon kurup, olaya ksa 

bir süre içerisinde müdahale etmektedir.246 

− Ayrca toplumda farkndalk kazandrma ve bilinçlendirme çalşmalar kapsamnda da 

Turkcell 2012 ylnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ortaklğnda “Kadna Yönelik 

Şiddete Sfr Tolerans” kampanyas başlatmştr. Slogann tantm stratejisi sayesinde 

toplumun çok büyük bir kesimine ulaşlmas sağlanmştr. Bununla birlikte kamuoyunda 

farkndalk yaratmak amacyla Türkiye'nin her kesiminden öncü ve ünlü insanlarn katldğ 

"Beyaz Kurdele" Gala gecesi düzenlenmiştir.247 

− Yine Turkcell tarafndan toplumda farkndalk sağlamak amacyla 25 Kasm Kadna 

Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamnda ulusal ve yerel gazetelerde kadna yönelik 
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244 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2015), Elektronik Destek Sistemi Süreç Değerlendirme Raporu  
245 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012), Kadna Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan 2012-
2015, s.29 
246 http://medya.turkcell.com.tr/alo183-7-ayda-toplam-1345-siddet-magduru-kadina-yardim-etti-
bulten_4098.html ,(Erişim: 27.03.2015) 
247 http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/sosyal-sorumluluk/dezavantajli-gruplara-destek, (Erişim: 27.03.2015) 
248 Kadnn Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012), 2006/17 Sayl Başbakanlk Genelgesi Kapsamnda; Kadnn 
Statüsü Genel Müdürlüğüne Sorumlu/İlgili Kurum Ve Kuruluşlar Tarafndan İletilen Yirmi Altnc Üç Aylk 
Döneme İlişkin Faaliyet Raporlarnn Özeti 
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− Vodafone,  kozmetik markas Avon ile iş birliği çerçevesinde ‘Krmz Işk’ isimli bir 

telefon uygulamas geliştirmiştir.  Söz konusu uygulama ile  şiddet gören kadnlarn acil bir 

durumda kolayca yardm isteyebilmesi ve bu durumdan kurtulabilmeleri 

hedeflenmektedir. Krmz Işk uygulamas şiddet uygulayan kişinin fark etmemesi için bir el 

feneri uygulamas gibi çalşmaktadr. Uygulamann ana ekrannda, şiddet mağduru butonu 

yukar kaydrdğnda kolayca ulaşabileceği Alo 183, 155, 112 ve 156 gibi acil durum 

numaralar yer almaktadr. Şiddet mağduru kadn, isterse acil durumlar için, telefon 

rehberinden üç kişiyi bu uygulamaya yükleyebilmekte ve istediği zaman tek tuşla ona 

ulaşabilmektedir. Geliştirilen programda ayrca ‘Acil SMS Salla Uyar’ özelliğinin devreye 

sokulmasyla mağdur sadece telefonunu sallayarak yardma ihtiyac olduğunu belirtip, 

konumunu ksa mesaj (SMS) olarak gönderebilmektedir. 249 

− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Avrupa Birliği işbirliğinde şiddet mağduru ve 

risk altnda olan kadnlarn etkin bir şekilde korunmas amacyla kadn konukevleri ile 

ŞÖNİM’ lerin hizmet sunum kapasitesinin arttrlmas ve daha etkin şekilde korunmas için 

IPA- I “Şiddete Maruz Kalan Kadnlarn Güçlendirilmesi: Elektronik Takip ve Mal 

Alm Projesi” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje kapsamnda Bakanlğa bağl kadn 

konukevleri ve ŞÖNİM hizmetlerinde kullanlmak üzere Ford Transit marka 135 adet aracn 

dağtm gerçekleştirilmiştir.250  

− Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğ 

işbirliği ile sanayide kadn istihdamnn arttrlmasn ve kadnn güçlendirilmesini 

desteklemek amacyla 2013 – 2017 dönemini kapsayan “Annemin İşi Benim Geleceğim” 

projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 10 ildeki (Adyaman, Afyonkarahisar, Malatya, 

Şanlurfa, Ordu-Fatsa, Karaman, Balkesir, Çorum, Mardin, Diyarbakr)  10 organize sanayi 

bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikas” adyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve 

gündüz bakm evleri açlmaktadr. Borusan Neşe Fabrikalar'nn, çocuklarnn bakm 

nedeniyle çalşma imkan bulamayan kadnlarn hayatn kolaylaştrmas ve bu çerçevede 

Türkiye ekonomisinde nitelikli kadn işgücünün katksnn artrlmas hedeflenmektedir.251 

− Kadn yoksulluğunun önlenmesi, kadn istihdamnn arttrlmas, kadnlara yönelik 

şiddetin önlenmesi, toplumsal dşlanma ile mücadele,  kendine güvenli genç kadnlar, sivil 

toplum/kamu/özel sektör ortak çalşmalarnn artrlmas amacyla Boyner Holding; Aile ve 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye 

                                                            
249 http://www.webtekno.com/vodafone/vodafone-kirmizi-isik-h3898.html, (Erişim: 27.03.2015) 
250 http://kadininstatusu.aile.gov.tr/faaliyetler/projelerimiz/ab-projeleri (Erişim: 30.03.2015) 
251 http://www.borusan.com.tr/Contribution_AnneminIsi.aspx (Erişim: 30.03.2015) 
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Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), ortaklğnda 2009 ylnda yetiştirme yurtlarnda 

yetişmiş 18–24 yaş aras genç kadnlara yönelik  “Nar Taneleri Güçlü Genç Kadnlar Mutlu 

Yarnlar Projesi” başlatlmştr. Söz konusu proje kapsamnda Kadn Dayanşma Vakf, 

Sosyal Kalknma ve Cinsiyet Eşitliği Politikalar Merkezi, Kadn Adaylar Destekleme ve 

Eğitim Derneği, Sağlk Bakanlğ, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlğ Ana Bilim Dal’ndan 

uzman desteği de alnmştr. Projenin hedefleri arasnda Kamu, Özel Sektör,  STK ortaklğ ve 

bu ortaklğn yaratacağ sosyal diyalog, genç kadnlarn eğitime devam etmeleri ve istihdama 

katlmalar, yoksulluk, erken evlilik ve çocuk annelikle mücadele, genç kadnlarn insan 

kaynaklar yöneticileri başta olmak üzere özel sektör yöneticilerinde ayrmclk yapmama yer 

almaktadr. Proje faaliyetlerini eğitim çalşmalar, rol modeli sistemi, toplumsal farkndalk 

çalşmalar ile meslek elemanlarnn eğitimi oluşturmaktadr.252 

− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Intel Teknoloji Hizmetleri Limitet Şirketi ve 

Türkiye Kadn Girişimciler Derneği arasnda 27 Aralk 2012 tarihinde “Genç Fikirler Güçlü 

Kadnlar Projesi” işbirliği Protokol imzalanmştr. Türkiye’de kadnlarn konumlarnn 

güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalknmaya katlmlarna yönelik bilinç ve frsat 

yaratmay amaçlayan proje kapsamnda; 18-30 yaş aras kadnlar araclğyla özellikle 

kaynaklara erişimin snrl olduğu kesimlerde kadnlarn konumlarnn güçlendirilmesi ve 

kadna karş ayrmclğn önlenmesine yönelik olarak teknoloji kullanm ile yenilikçi çözüm 

önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projelerinin üretilmesi öngörülmektedir. Proje 

kapsamnda Kütahya, Erzurum, Gaziantep, Sakarya, Trabzon ve Adana’da 18-30 yaş aras 

gençlerin katlm ile “Fikir Kamplar” gerçekleştirilmiştir.  

                                                            
252 http://www.nartaneleri.com/tr/nar_taneleri.asp,( Erişim: 30.03.2015) 



‒ 385 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 717)
384 

 

− Vodafone,  kozmetik markas Avon ile iş birliği çerçevesinde ‘Krmz Işk’ isimli bir 

telefon uygulamas geliştirmiştir.  Söz konusu uygulama ile  şiddet gören kadnlarn acil bir 

durumda kolayca yardm isteyebilmesi ve bu durumdan kurtulabilmeleri 

hedeflenmektedir. Krmz Işk uygulamas şiddet uygulayan kişinin fark etmemesi için bir el 

feneri uygulamas gibi çalşmaktadr. Uygulamann ana ekrannda, şiddet mağduru butonu 

yukar kaydrdğnda kolayca ulaşabileceği Alo 183, 155, 112 ve 156 gibi acil durum 

numaralar yer almaktadr. Şiddet mağduru kadn, isterse acil durumlar için, telefon 

rehberinden üç kişiyi bu uygulamaya yükleyebilmekte ve istediği zaman tek tuşla ona 

ulaşabilmektedir. Geliştirilen programda ayrca ‘Acil SMS Salla Uyar’ özelliğinin devreye 

sokulmasyla mağdur sadece telefonunu sallayarak yardma ihtiyac olduğunu belirtip, 

konumunu ksa mesaj (SMS) olarak gönderebilmektedir. 249 

− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Avrupa Birliği işbirliğinde şiddet mağduru ve 

risk altnda olan kadnlarn etkin bir şekilde korunmas amacyla kadn konukevleri ile 

ŞÖNİM’ lerin hizmet sunum kapasitesinin arttrlmas ve daha etkin şekilde korunmas için 

IPA- I “Şiddete Maruz Kalan Kadnlarn Güçlendirilmesi: Elektronik Takip ve Mal 

Alm Projesi” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje kapsamnda Bakanlğa bağl kadn 

konukevleri ve ŞÖNİM hizmetlerinde kullanlmak üzere Ford Transit marka 135 adet aracn 

dağtm gerçekleştirilmiştir.250  

− Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğ 

işbirliği ile sanayide kadn istihdamnn arttrlmasn ve kadnn güçlendirilmesini 

desteklemek amacyla 2013 – 2017 dönemini kapsayan “Annemin İşi Benim Geleceğim” 

projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 10 ildeki (Adyaman, Afyonkarahisar, Malatya, 

Şanlurfa, Ordu-Fatsa, Karaman, Balkesir, Çorum, Mardin, Diyarbakr)  10 organize sanayi 

bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikas” adyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve 

gündüz bakm evleri açlmaktadr. Borusan Neşe Fabrikalar'nn, çocuklarnn bakm 

nedeniyle çalşma imkan bulamayan kadnlarn hayatn kolaylaştrmas ve bu çerçevede 

Türkiye ekonomisinde nitelikli kadn işgücünün katksnn artrlmas hedeflenmektedir.251 

− Kadn yoksulluğunun önlenmesi, kadn istihdamnn arttrlmas, kadnlara yönelik 

şiddetin önlenmesi, toplumsal dşlanma ile mücadele,  kendine güvenli genç kadnlar, sivil 

toplum/kamu/özel sektör ortak çalşmalarnn artrlmas amacyla Boyner Holding; Aile ve 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye 

                                                            
249 http://www.webtekno.com/vodafone/vodafone-kirmizi-isik-h3898.html, (Erişim: 27.03.2015) 
250 http://kadininstatusu.aile.gov.tr/faaliyetler/projelerimiz/ab-projeleri (Erişim: 30.03.2015) 
251 http://www.borusan.com.tr/Contribution_AnneminIsi.aspx (Erişim: 30.03.2015) 

385 
 

Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), ortaklğnda 2009 ylnda yetiştirme yurtlarnda 

yetişmiş 18–24 yaş aras genç kadnlara yönelik  “Nar Taneleri Güçlü Genç Kadnlar Mutlu 

Yarnlar Projesi” başlatlmştr. Söz konusu proje kapsamnda Kadn Dayanşma Vakf, 

Sosyal Kalknma ve Cinsiyet Eşitliği Politikalar Merkezi, Kadn Adaylar Destekleme ve 

Eğitim Derneği, Sağlk Bakanlğ, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlğ Ana Bilim Dal’ndan 

uzman desteği de alnmştr. Projenin hedefleri arasnda Kamu, Özel Sektör,  STK ortaklğ ve 

bu ortaklğn yaratacağ sosyal diyalog, genç kadnlarn eğitime devam etmeleri ve istihdama 

katlmalar, yoksulluk, erken evlilik ve çocuk annelikle mücadele, genç kadnlarn insan 

kaynaklar yöneticileri başta olmak üzere özel sektör yöneticilerinde ayrmclk yapmama yer 

almaktadr. Proje faaliyetlerini eğitim çalşmalar, rol modeli sistemi, toplumsal farkndalk 

çalşmalar ile meslek elemanlarnn eğitimi oluşturmaktadr.252 

− Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Intel Teknoloji Hizmetleri Limitet Şirketi ve 

Türkiye Kadn Girişimciler Derneği arasnda 27 Aralk 2012 tarihinde “Genç Fikirler Güçlü 

Kadnlar Projesi” işbirliği Protokol imzalanmştr. Türkiye’de kadnlarn konumlarnn 

güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalknmaya katlmlarna yönelik bilinç ve frsat 

yaratmay amaçlayan proje kapsamnda; 18-30 yaş aras kadnlar araclğyla özellikle 

kaynaklara erişimin snrl olduğu kesimlerde kadnlarn konumlarnn güçlendirilmesi ve 

kadna karş ayrmclğn önlenmesine yönelik olarak teknoloji kullanm ile yenilikçi çözüm 

önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projelerinin üretilmesi öngörülmektedir. Proje 

kapsamnda Kütahya, Erzurum, Gaziantep, Sakarya, Trabzon ve Adana’da 18-30 yaş aras 

gençlerin katlm ile “Fikir Kamplar” gerçekleştirilmiştir.  

                                                            
252 http://www.nartaneleri.com/tr/nar_taneleri.asp,( Erişim: 30.03.2015) 


