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DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI 

2014 yılında da erkek Ģiddetine karĢı kadın dayanıĢması ile güçlenmeyi sürdürdük.  Mor 

Çatı’ya, 2014 yılı içerisinde, erkek Ģiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk baĢvurdu. Mor 

Çatı DayanıĢma Merkezi’ndeki sosyal çalıĢmacılar, baĢvuran kadınlarla,  telefonla, e-posta ile 

ve yüz yüze olmak üzere, toplam 2043 görüĢme gerçekleĢtirdi.  BaĢvuran kadınların büyük 

çoğunluğu ile birden fazla kez görüĢüldü. GörüĢmelerin  %79’u telefonla, %10’u yüz yüze, 

%11’i ise e-posta yoluyla gerçekleĢtirildi. GörüĢmelerin %78’i kadınların kendisiyle 

gerçekleĢtirildi. Bu görüĢmelerde, kadınların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm 

olabilecek seçenekler birlikte değerlendirildi. 

 

 

 

 

Mor Çatı’ya baĢvuran kadın ve çocukların yaĢ aralığı 0-90 arasında değiĢmektedir. 

BaĢvuranların %6’sı 15 yaĢından küçük çocuklardır.   En fazla  25-34 yaĢ aralığındaki 

kadınlar  baĢvurdu.   
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Maruz Kalınan ġiddet Biçimleri 

Kadına yönelik Ģiddet,  cinsiyetleri nedeniyle  kadınlara ev içinde ve dıĢında uygulanan 

sistematik Ģiddet davranıĢlarıdır. Erkeklerin Ģiddetinin ardında, toplumun her alanında görülen 

egemenlikleri ve cinsler arasındaki eĢitsizlikler yatar. ġiddetin amacı güç göstermek, kontrol 

etmek, cezalandırmak ya da öfke boĢaltmaktır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital 

Ģiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir. Sistematik olarak uygulanan bu Ģiddet biçimleri  

kadının sürekli korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde yaĢamasına neden olur. Mor Çatı’da 

erkek Ģiddetine karĢı kadın dayanıĢmasıyla güçlenmenin yollarını bulabilmek için, kadınların 

farklı Ģiddet hikâyeleri ve Ģiddetten kurtulmak için ne tür mücadele yöntemleri geliĢtirdiği 

dinlendi. Erkek Ģiddetinin birçok formu olmakla birlikte, en sık psikolojik, fiziksel, cinsel ve 

ekonomik Ģiddet biçimlerinin uygulandığı görülmektedir. Kadınlar çoğu zaman bu Ģiddet 

biçimlerinin birden fazlasına aynı anda maruz kalmaktadırlar.  
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2014 yılı içinde Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların maruz kaldıkları en yaygın Ģiddet biçiminin 

psikolojik Ģiddet olduğu görüldü. Duygusal gücün veya ihtiyaçların Ģiddet aracı olarak 

kullanıldığı durumları kapsayan psikolojik Ģiddet, fiziksel Ģiddete oranla 

tanımlanması/tanınması daha güç bir Ģiddet biçimidir. Psikolojik Ģiddet en sık rastlanan Ģiddet 

biçimi olduğu gibi çoğu zaman diğer Ģiddet türlerine de eĢlik eder 2014’te Mor Çatı’ya 

baĢvuran kadınların %44’ü psikolojik Ģiddete maruz kaldığını paylaĢtı. 

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency For Fundamental Rights-

FRA)
1
’nın 2014 yılında, Avrupa genelinde, kadınlarla görüĢerek yaptığı  ve yayımladığı 

kadına yönelik Ģiddet araĢtırmasına göre  psikolojik Ģiddeti tanımlayan davranıĢlar Ģunlardır:  

ArkadaĢlarla görüĢmeyi engellemek, aile veya akrabalarla iliĢkiyi sınırlamak, nerede 

olduğunu kontrol etmek, baĢka erkeklerle konuĢtuğunda öfkelenmek, sadakatsiz olduğu 

konusunda Ģüpheci olmak, evden çıkmayı yasaklamak, kilit altında tutmak, baĢkalarının 

önünde aĢağılamak ve küçük düĢürmek, özel yaĢantıda aĢağılamak ve küçük düĢürmek, 

bağırmakla ya da vurmakla korkutarak bir Ģeyleri yaptırmak, isteği dıĢında pornografik 

görüntüleri izlemeye ya da bakmaya zorlamak, çocukları almakla tehdit etmek, çocukları 

incitmekle tehdit etmek, çocukları incitmek, önemsediğin birini incitmek ya da öldürmekle 

tehdit etmek, fiziksel Ģiddetle tehdit etmektir. 

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların deneyimlerine göre, en sık görülen psikolojik Ģiddet 

biçimlerinin, hakaret, aĢağılama, küçük düĢürücü söz söyleme ve küçük düĢürücü 

davranıĢlarda bulunma olduğu görüldü. Ayrıca sakat bırakmakla, yüzüne kezzap atmakla, 

cinsel yaĢantısını dijital ortamda paylaĢmakla, çocukları ya da kadının ailesinden kiĢileri 

                                                           
1
 http://fra.europa.eu/en 
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öldürmekle veya onlara zarar vermekle, kendini öldürmekle, kiralık katil tutup kadını 

öldürtmekle, kadını akıl hastanesine kapatmakla, iftira atmakla tehdit eden erkekler oldu. 

Birçok kadın, tehdit edilmekten nasıl korunacağını öğrenmek için Mor Çatı’ya baĢvurdu. 

Erkekler, kadınları en çok öldürmekle tehdit ettiler. Bunu yaparken medyadaki ya da 

çevrelerindeki kadın cinayetlerini ve cezasızlığı bir araç olarak kullanan çok sayıda erkek 

olduğu görüldü.  

Erkekler kadınların ne giyip giymeyeceğini, kiminle görüĢüp  görüĢmeyeceğini, evden çıkıp 

çıkamayacağını, çalıĢıp çalıĢmayacağını, nasıl güleceğini, çocuklarıyla nasıl iliĢkileneceğini, 

eğitim hayatına devam edip etmeyeceğini, telefon, bilgisayar gibi iletiĢim araçlarını kullanıp 

kullanmayacağını, bedeninin nasıl görüneceğini kontrol ederek de  psikolojik Ģiddet 

uyguladılar.   

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların maruz kaldığı psikolojik Ģiddet biçimlerine  bir diğer örnek, 

kadını intihara zorlamak ve hatta kadının kendini öldürmesi için yöntem göstermek oldu. 

Bunun yanı sıra, istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için yasal kürtaj hakkından 

faydalanamayan kadınlar, hem bu haklarından yararlanamayarak hem de sağlık kurumunda 

çalıĢanların yargılayıcı ve aĢağılayıcı davranıĢlarından dolayı  psikolojik Ģiddete maruz 

kaldılar. Bunun yanı sıra gebeliğini sürdürmek istediği halde, eĢleri tarafından kürtaj 

yaptırmaya zorlanan kadınlar da oldu.  

Kadınların maruz kaldığı bir diğer Ģiddet biçimi ise fiziksel Ģiddettir. Fiziksel Ģiddet, bir araç 

(bıçak, ip, vazo vs) aracılığıyla ya da doğrudan bedensel temas içererek uygulanabildiği gibi, 

fiziksel üstünlüğün bir araç olarak kullanıldığı durumları da (bağırmak, dövmekle tehdit 

etmek, korkutucu bakmak, eĢyaları kırmak ya da zarar vermek gibi) kapsar. Mor Çatı’ya 

baĢvuran kadınların %25’i fiziksel Ģiddete maruz kaldığını paylaĢtı. 

FRA’nın araĢtırmasında yer alan sorularda, fiziksel Ģiddeti tanımlayan davranıĢlar Ģöyle 

sıralanmıĢtır: itmek, tokatlamak, sert bir cisim fırlatmak, saçını çekmek, tekmelemek, 

yakmak, boğmaya çalıĢmak, kesmek, bıçaklamak, baĢını bir yerlere vurmak. (FRA:2014) 

Mor Çatı’dan destek alan kadınlar vurmak, itmek, boğazını sıkmak, yumruklamak, balkondan 

atmak,boğazı kesilerek, iple boğmak, bıçaklamak, baltayla kafasına vurmak, ateĢli silahla 

saldırmak, yakmak, üzerine eĢya fırlatmak, vücudunda sigara söndürmek, üzerine kaynar su 

dökmek, kafasına çuval geçirmek, bağlamak gibi fiziksel Ģiddet biçimlerine maruz kaldılar. 

Çocukların da ev içinde sıklıkla fiziksel Ģiddete maruz kaldığı görüldü. BaĢvuran kadınların 

bir kısmı, hamilelikte de Ģiddet gördüklerini belirttiler. Fiziksel Ģiddetin hamilelik sonrasında 
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baĢlaması ya da artmasının sıklıkla görülen bir olgu olduğu görüldü. Kadınlar maruz 

kaldıkları fiziksel Ģiddet nedeniyle kalıcı ya da geçici sakatlıklar yaĢadılar.   

Evlilik içinde ve dıĢında  cinsel Ģiddete maruz kalan kadınlar da Mor Çatı’dan destek aldı. 

Cinsel Ģiddet kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düĢürmek, aĢağılamak, cezalandırmak 

amacıyla cinselliğin bir araç olarak kullanılmasıdır. 2014’te Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların 

%12’si cinsel Ģiddete maruz kaldığını paylaĢtı. Kadınların yanı sıra kız ve erkek çocuklarının 

da  cinsel Ģiddete maruz kaldığı görüldü. 

FRA’nın araĢtırmasında, cinsel Ģiddeti tanımlayan davranıĢlar; istemediği halde ve/veya 

istemediği biçimlerde cinsel iliĢkide bulunmak, istemediği halde ve/veya istemediği 

biçimlerde cinsel iliĢkide bulunmaya teĢebbüs etmek, cinsel iliĢkiye girmeyi reddettiği 

durumda olacaklardan korktuğu için cinsel iliĢkiye girmek zorunda kalmak Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. (FRA:2014)  

Evlilik içi ve dıĢı tecavüz, taciz, mastürbasyon yapmaya zorlamak, istemediği cinsel 

pozisyonlara zorlamak,  bedenini ve cinselliğini aĢağılamak,  seks iĢçiliği yapmaya zorlamak,  

baĢkalarıyla birlikte olmaya zorlayıp bunu kamerayla kaydetmek ve bu adamlarla ne yaptığını 

zorla bir günlüğe yazdırmak sonra da günlüğü kullanarak  kadını tehdit etmek, sıklıkla 

aldatmak,  evin ve çocukların ihtiyaçlarını cinsel birliktelik karĢılığında karĢılamak, kadını 

çocuk yapmaya mecbur bırakmak için sistematik bir Ģekilde tecavüz emek, cinsellik yoluyla 

bulaĢan hastalığı olduğunu  kadına söylemeyerek bu hastalığı bulaĢtırmak, çocukların yanında 

cinsel iliĢkiye zorlamak gibi cinsel Ģiddet biçimlerine maruz kalan kadınlar Mor Çatı’dan 

destek aldı. 

Bir diğer Ģiddet biçimi de, maddi güç ve imkânların kadını kontrol etmek ve denetlemek 

amacı ile kullanılması olan ekonomik Ģiddettir. Kadının çalıĢmasına engel olmak, çalıĢıyorsa 

kazancına el koymak, çok küçük miktarda para verip bununla evin tüm ihtiyaçlarını 

karĢılamasını bekleyip beklentisi olmayınca fiziksel Ģiddet uygulamak, maddi ihtiyaçları keyfi 

ve tutarsız bir Ģekilde karĢılamak, kadının adına kredi çekip kadını borçlandırmak, gibi tutum 

ve davranıĢlar ekonomik Ģiddet biçimlerinin en sık görülenlerdir. Mor Çatı’ya baĢvuran 

kadınların %16’sı ekonomik Ģiddete maruz kaldığını paylaĢtı. BaĢvuran kadınların paylaĢtığı 

bazı ekonomik Ģiddet biçimleri Ģunlardı: kadının adına kredi çekip kadını borçlandırmak, 

ĠĢyerinin kadının üzerine açmak ve  vergi, sigorta, malzeme bedellerinin ödememek,nafakayı 

ödememek, nafakayı ödememek için gelirini olduğundan az göstermek, iĢ yerinde patronuna 

kadını kötüleyerek, sıkça arayıp rahatsız ederek, iĢ yerini basarak ya da sosyal medyadan 

kadın hakkında olumsuz Ģeyler söyleyerek iĢten atılmasına neden olmak, kadınla ortak 
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birikimleriyle edinilen mülkü kadının haberi olmaksızın satmak ve parayı harcamak, kadından 

devamlı para isteyip vermeyince cezalandırmak.  

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların %1’i  ise dijital Ģiddet maruz kaldığını paylaĢtı. Ġnternet veya 

cep telefonu vasıtasıyla sürekli mesaj göndermek ya da aramak, kadından da yanıt vermesini, 

yer bildirimi yapmasını, internet/telefon operatörleri üzerinden fotoğraf göndermesini 

isteyerek takip etmek ve denetlemek,  çıplak fotoğraflarını çekmek, gizli kamera ile kayıt 

almak, bu fotoğrafları ya da kamera kayıtlarını internet üzerinden yaymak veya yaymakla 

tehdit etmek, e-posta ve sosyal paylaĢım sitelerindeki üyelik Ģifrelerini alıp e-posta kutusunu 

ve sosyal paylaĢım sitesindeki profilini karıĢtırmak ve buradaki bilgilerle kadını denetlemek, 

tehdit etmek, sosyal paylaĢım sitelerinde kadını küçük düĢüren, hakaret ve nefret içeren 

yorumlarda bulunmak sıklıkla karĢılaĢılan dijital Ģiddet biçimleri oldu. 

Tanımladığımız bu  Ģiddet biçimlerinin yanı sıra, Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların tek taraflı 

ısrarlı takip, zorla evlendirme, mobbing, zorla madde kullandırmak gibi Ģiddet biçimlerine de 

maruz kaldıkları görüldü.  

 

ġiddet Uygulayanlar 

BaĢvuran kadınların çoğu resmi nikâhla evliydi. GörüĢme yapılan kadınlardan medeni halini 

belirtenlerin %60’ı resmi nikâhlı, %2’si dini nikâhlı, %19’u boĢanmıĢ, %15’i hiç evlenmemiĢ, 

%3’ünün ise eĢi ölmüĢtür. Evli kadınların %22’si 6-10 yıllık evliydi. Bir yıldan kısa süredir 

evli olan kadınlar ise en az baĢvuranlar oldu.   
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Kadınlara en çok eĢleri Ģiddet uyguladı. BaĢvuran kadınların %54’ü eĢinden, %6’sı eski 

eĢinden Ģiddet gördüğünü belirtti. 

 

 

ġiddet uygulayan erkeklerin, birkaç istisna dıĢında hepsinin “normal” erkekler olduğu ve 

çoğunlukla kimsenin tanık olmayacağı ev gibi kapalı alanlarda Ģiddet uyguladıkları görüldü. 

Meslekleri, finansal durumları ve  eğitim seviyeleri birbirinden farklı olan erkeklerin  bu 

farklı bahaneleri kullanarak Ģiddet uyguladıkları görüldü. Erkekler, kadının kendisinin istediği 

gibi davranmaması, tek çeĢit yemek yapması, telefonu istediği zaman açmaması, kapıyı geç 

açması, ayrılmak istemesi, hakaret edilirken yanıt vermesi, elbisesinin dar olması, ailesindeki 

diğer bireylere bakmak istememesi, cinsel birliktelik yaĢamak istememesi, lezbiyen olması, 

daha fazla çocuk yapmak istememesi, eğitimine devam etmek istemesi, evde görünmez 

olması istendiği halde göz önünde olması, çalıĢması, perdeleri açması, baĢka biriyle iliĢkisi 

olması, çıplak poz vermek istememesi gibi nedenleri bahane ederek ya da etmeden kadınlara 

Ģiddet uyguladılar. 

 

ġiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri 

ġiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalıĢırken her kadının maruz kaldığı 

Ģiddetten aynı Ģekilde ve aynı derecede etkilenmeyeceğini akılda tutmak gerekmektedir. 

Kadınlar maruz kaldıkları Ģiddet nedeniyle kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek fiziksel 

ve ruhsal sarsıntı ile baĢ etmek durumunda kalır. Aldıkları fiziksel ve ruhsal darbeler 

nedeniyle, kadınlar Ģiddet ortamından çıktıktan yıllar sonra ciddi bedensel rahatsızlıklar, kalp, 

beyin gibi hayati fonksiyonlarında bozulmalar yaĢayabilir.  



8 

 

Fiziksel olarak görülür olan bu ağır sonuçlar yanında kadınlar ruhsal yaĢamlarında ne zaman 

geleceği belli olmayan bu korkunç saldırı karĢısında kendilerini korku, Ģok, öfke ve duygusal 

donmuĢluk gibi hisler içinde bulabilirler. Uyku ve yemek düzeninde bozulmalar, tekrarlayan 

kâbuslar, ani seslere karĢı aĢırı tepki, zaman zaman titreme krizleri ve öfke patlamaları 

görülebilir.  Tekrarlayan saldırılar içinde kadınlar kendilerine duydukları saygılarını yitirebilir 

önemsiz hissedebilir, bu Ģiddeti kontrol altına alabilmek için sorunu kendinde arayabilir ya da 

ürkek bir ruh haliyle savunmasız ve çaresiz hissedebilirler.  Elbette uygulanan fiziksel Ģiddet 

yanında “çirkin, aptal, beceriksiz, kötü anne, pasaklı, geri zekâlı” gibi sözlerle kadına 

püskürtülen psikolojik Ģiddet bu ruh halini pekiĢtirebilir ve içinden çıkılmasını zor bir hale 

getirebilir. ġiddete maruz kalan kadın, çocuklarının veya yakınlarının güvenliği için sessiz 

kalmayı tercih edebilir. Kendini böyle bir durumda bulduğu için duyduğu en yoğun 

duygulardan biri de utançtır. Genellikle saldırgan, kadını yavaĢ yavaĢ sosyal çevresinden 

uzaklaĢtırdığı için de, kadın bu utanç ve yalnızlıkla baĢ baĢa kalır. Halsizlik, bitkinlik, baĢ 

dönmesi gibi bedende ortaya çıkan duygular yanında, unutkanlık, geleceğe yönelik planlar 

yapamama, karar verme güçlüğü gibi sıkıntılar da yaĢanır. Duygu durumunda ani iniĢ çıkıĢlar 

(gülerken ağlamaya baĢlama, ağlarken öfke patlaması gibi) deneyimlenebilir. YaĢama karĢı 

ilgi kaybı, kendine zarar verme düĢünceleri ortaya çıkabilir.  

ġiddet gören kadınların saldırgan yakınlarıyla ilgili karmaĢık duyguları olabilir. Saldırgan eĢ 

her zaman saldırmayabilir ve uzun aralıklarla sevecen, ilgili, mahcup tavırlar sergileyerek 

kadında karmaĢık duygulara yol açabilir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik Ģartların 

getirdiği zorluklar nedeniyle kadın için iliĢkiden çıkmak hiç kolay değildir. Sıkça dile 

getirildiği gibi kadınlar istedikleri ya da zevk aldıkları için iliĢkinin içinde kalmaya devam 

etmezler, onların yaptıkları ya da yapmadıkları bir Ģey nedeniyle Ģiddet görmezler, saldırgan 

erkeklerin Ģiddetinden sorumlu olmadıkları gibi bu davranıĢları kontrol edebilme gücüne de 

sahip değildirler. Sorulması gereken soru kadının neden evde kalmaya devam ettiği değil, 

adamın neden evden uzaklaĢtırılmadığıdır.  

Daha önce de belirtildiği gibi bütün bu etkiler her kadında farklı Ģekilde görülebilir ve bunlar 

kadının edilgen ya da zavallı bir halde olduğunun göstergeleri değildir. Bunlar, zaman zaman 

kadınların kendilerine de sordukları gibi normal olmadıklarının göstergeleri değil, yaĢadıkları 

ağır saldırı karĢısında verdikleri son derece doğal tepkilerdir.  

Yapılan görüĢmeler bize açıkça gösteriyor ki, yaĢadıkları yoğun yıkıcılığa rağmen kadınlar, 

sınırsız yaratıcılıkları ile buldukları farklı yollarla hayatta kalmayı baĢarıyor. Yok edilmeye 

çalıĢıldıkları halde kendileri ve hayatta önem verdikleri kiĢilerle kurdukları iliĢkileri 
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sürdürebiliyor, kendilerine ve iliĢkilerine bakabilme cesaretini gösterebiliyor, aldıkları hasarı 

onarmak için kaybettiklerini sandıkları gücü yeniden keĢfederek, hayatlarını ve kendilerini 

kurmayı baĢarabiliyorlar.  

 

ġiddete KarĢı Güçlenme 

Kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek gibi desteklerle güçlenmeleri mümkündür. 

ġiddete karĢı mücadele eden kadının kendi hayatına iliĢkin ne istediği, içinde bulunduğu 

durumdan çıkmak için çizdiği plan ve Mor Çatı’daki sosyal çalıĢmacının kadının ihtiyaçları 

doğrultusunda gösterdiği kaynaklar, nasıl bir yol izleyebileceğini gösterir. Kadınlar Mor 

Çatı’daki dayanıĢmayla, devlet kurumlarından ya da diğer kaynaklardan alınabilecek 

destekler neler olduğu, Ģiddetle mücadele ederken hangi haklardan faydalanılabileceklerini, 

bu konuda hukuki süreçlerin nasıl olduğu ve bu süreçlerde karĢısına hangi zorlukların 

çıkabileceğine iliĢkin bilgi aldılar. Yapılan ilk görüĢmenin ardından, kadının ihtiyaç duyduğu 

hukuksal ve psikolojik desteği Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlar  verdi. Sosyal 

çalıĢmacılar kadının ihtiyaç doğrultusunda düzenli bir Ģekilde görüĢmeye devam etti.  Sığınak 

ihtiyacı  olan kadınlar  Mor Çatı sığınağında yer varsa sığınağa yerleĢtirildi.  
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2014 yılında, Mor Çatı’ya baĢvuran  kadınların  %28’inin sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu 

görüldü. YaĢadıklarını paylaĢmak için Mor Çatı’ya ulaĢan kadınlar, sosyal çalıĢmacıların 

verdiği sosyal destek ile Ģiddetten uzaklaĢmak için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaĢabildiler ve  

Ģiddete maruz kalıyor olmalarının kendi  suçları olmadığını gördüler. Kadınların güçlenmesini 

odağına alan  yaklaĢım kadınlar Ģiddetin yarattığı olumsuzluklar ile mücadele etmesini 

kolaylaĢtırdı.  

Kadınların %23’ü hukuki desteğe ihtiyaç duyduğu için baĢvurdu. Mor Çatı gönüllüsü 

avukatların dayanıĢmasıyla, yasal haklarına iliĢkin ayrıntılı bilgi almanın yanı sıra hukuki 

süreçlerde yaĢanan zorlukların üstesinden  gelmek için de destek aldılar.  

Kadınların %7’si psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu için baĢvurdu. Bu taleplerin bir kısmı, 

Mor Çatı gönüllüsü psikologlar tarafından karĢılandı “ġiddete uğramanın tedavi edilecek bir 

hastalık olmadığı”, terapi desteğinin Ģiddete maruz kalan kadını güçlendirecek araçlardan 

sadece biri olduğunu göz ardı etmeyen bir yaklaĢım ile  psikolojik destek verildi Kadınların 

yanı sıra  Ģiddete maruz kalan ya da tanık olan çocuklara da psikolojik destek verildi.  

Kadınları %3’ü ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu için baĢvurdu. ġiddetten uzak ve yeni bir 

hayat kurmak isteyen kadınlar Ģiddet uygulayandan uzaklaĢmayı baĢarsa bile ekonomik 

güçlükler nedeniyle Ģiddetsiz bir yaĢam kurmakta zorlanıyorlar.  Ekonomik destek talebiyle 

baĢvuran kadınlar, bu desteği alabilecekleri kurumlara yönlendirildi. Bu kurumlar destek 

vermek konusunda sorun çıkardıklarında da Mor Çatı ilgili kurum yetkilileri ile görüĢerek ya 

da kadına sahip olduğu haklara sahip çıkması konusunda güçlendirerek de destek verdi.  

Kadınların %10’u ise sığınak desteğine ihtiyaç duyduğu için baĢvurdu.  29 kadın, çocukları ile 

birlikte Mor Çatı sığınağına yerleĢtirilirken diğer kadınlara sığınak desteğine ulaĢmaları için 

nasıl bir yol izleyeceğinin bilgisi paylaĢıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

SIĞINAK ÇALIġMALARI: 

Mor Çatı, 20 kiĢi kapasiteli sığınak faaliyetini, 5 yıldır ġiĢli Belediyesi’nin finansal desteği ile 

sürdürüyor. ġiĢli Belediyesi ile yapılmıĢ olan protokol Kasım 2014’te yeniden düzenlenerek 

iĢbirliği süresi uzatıldı.  

Mor Çatı, 2014 yılında, yaĢları 19-62 arasında değiĢen, 29 kadın ve 31 çocuğa, toplam 60 

kiĢiye sığınak desteği verdi.  Sığınakta kalan kadınlar arasında, yaĢ, dil, din ve ırk ayrımı 

yapılmadan bir çalıĢma yürütülmesine özen gösterildi. Ayrıca çocuklarla cinsiyet 

ayrımcılığına maruz kalmaması yönünde bir çalıĢma yürütüldü.  Anneleriyle birlikte gelen her 

yaĢtan erkek çocuk sığınakta kalabildi.  

Sığınak desteği alan kadınların 5’i üniversite, 6’sı lise, 6’sı ortaokul mezunu, diğerleri ise 

okur –yazardı.  

Kadınların sığınakta kalma süresi ihtiyaç ve hedeflerine göre belirlendi. Bu sebepten kadınlar 

farklı sürelerde sığınak desteği aldılar.  

Kadınların Ģiddetten uzaklaĢıp, yeni bir hayat kurmak için verdikleri mücadelede,  yaĢadıkları 

ekonomik zorluklar ve yasaların öngördüğü desteklere eriĢememeleri çok büyük engeller 

oluĢturduğu görüldü.     

 

Sığınakta Kalan Kadınların Mor Çatı’ya BaĢvurma Nedenleri:   

18 kadın evlilik içinde kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik Ģiddet gördüğü 

için, 

Yedi kadın, boĢandıkları eĢlerinden cinsel, ekonomik ve psikolojik Ģiddet gördüğü için, 

Babasının Ģiddetine maruz kalmıĢ ve ASPB’na bağlı bir sığınakta kalan bir kadın, buradan 

çıkarıldığı için, 

Çocukluğundan itibaren babasının cinsel istismarına maruz kalan bir kadın, kocasından da 

cinsel, psikolojik ve ekonomik Ģiddet gördüğü için, 

Sevgilisinin psikolojik ve ekonomik Ģiddetine maruz kalmıĢ olan hamile bir kadın doğacak 

çocuk düĢünülmeksizin terk edildiği için, 

Bir kadın, niĢanlısı ailesine ve kedisine Ģiddet uyguladığından dolayı kalacak güvenli bir yere 

ihtiyaç duyduğu için Mor Çatı Sığınağı’nda kaldılar.   
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Sığınakta kalan 29 kadından üçü yabancı uyrukluydu; cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik 

Ģiddete maruz kalmalarına rağmen devlet sığınaklarına kabul edilmediler. BeĢ kadın, oğulları 

12 yaĢından büyük olduğu ve bir kadın da 62 yaĢında olduğu için devlet sığınaklarına kabul 

edilmediler ve Mor Çatı Sığınağı’nda kaldılar.  Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların 

çocuklarının, ulusları ya da yaĢları nedeniyle kamu kurumlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları 

görüldü.  

Bir kadın, babasının Ģiddetine maruz kalıyordu. Babası annesini nerdeyse öldürmek 

üzereyken annesi ile birlikte evden kaçmıĢtı.  

Sığınağımızda kalan kadınlardan birinin çocuğu yıllarca dedesi tarafından cinsel istismara 

uğramıĢtı.  

Bir kadın çok varlıklı olduğu halde eĢinin yıllarca süren Ģiddetine katlanmak zorunda kalmıĢtı, 

bu Ģiddetten uzaklaĢacak gücü bulduğunda 50’li yaĢlarda bulunuyordu.  

 

Sığınakta Güçlenme: 

Bir yıllık süre içerisinde 21 kadın beraberlerindeki 22 çocukla birlikte sığınaktan ayrıldılar:  

11 kadın çocuklarının velayetini alarak boĢandı, iĢe girdi, yeni ve bağımsız yaĢam kurdu. 

 Dört kadın Ģiddet yaĢantısından uzaklaĢarak kendi anne-babasıyla yaĢamaya baĢladı.  

 Ġki kadın baĢka bir kente taĢındı, Ģiddetten uzaklaĢtı.  

Bir  kadın daha önce yaĢadığı ülkeye geri döndü; eski kocası tarafından kaçırılan çocuklarına 

ulaĢmak için hala mücadelesine ve dayanıĢma merkezimizden destek almaya devam ediyor. 

BeĢ kadın ise daha güçlü olduklarını, Ģiddete “dur” diyebileceklerini belirterek Ģiddet 

uygulayanla yaĢadıkları eve geri döndüler.   

En önemli ihtiyacı barınma olan 1 kadın bu sorununu çözemeden ayrıldı. 

Ġki kadın ve çocuklarının kimlikleri değiĢtirildi ve kısa sürede eski kimlik verilerinin yeni 

kimliklerine aktarımı tamamlandı.  

Sığınakta kalmaya devam eden kadınlardan 1 tanesi çocuğun velayetini alarak boĢandı.  

Üç kadının boĢanma davası devam ediyor  

Dört kadın ise yeni bir iĢe baĢladı.  

 

Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara Verilen Destekler:  

Sığınakta kaldıkları süre içinde kadınlara,  hukuksal bilgi verme, Baro aracılığı ile avukat 

tayini, gerektiğinde tıbbi ya da psikolojik-psikiyatrik destek, iĢ bulma, dil öğrenme,  
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meslek edinme,  giysi ve hastane giderlerinin karĢılanması gibi destekler sağlandı.. 

Ayrıca okuma-yazma bilmeyen, yaralı olan, can güvenliği olmayan kadınlara resmi 

iĢlemler sırasında Mor Çatı gönüllüleri refakat etti. 

15 kadın, 6284 sayılı yasadan yararlanarak koruma kararı çıkardı ve barodan adli yardım aldı. 

17 kadına psikolojik destek sağlandı. Bazı kadınlar sığınaktan ayrıldığı halde psikolojik 

destek almaya devam etmekte.  dört kadına talepleri doğrultusunda homeopati desteği 

sağlandı. Bir  kadın ilçe belediyesinin desteğiyle, ayrı kaldığı çocuklarıyla birlikte tatil yapma 

fırsatına kavuĢtu.  

BoĢandığı eĢinden çocukları için iki yıldır nafaka alamayan  bir kadın, Mor Çatı’nın avukat 

desteği ile hem birikmiĢ nafakalarını aldı, hem de bundan sonrası için nafakaların düzenli 

ödenmesini sağladı.  

Bir kadın, özel durumu nedeniyle Mor Çatı dostu bir avukattan, sadece danıĢmanlık desteği 

değil, tüm davanın yürütülmesi yönünde destek aldı.  

Bir kadın, Çapa Tıp Fakültesi hastanesinden, kocası tarafından uğradığı cinsel, fiziksel ve 

psikolojik Ģiddeti kanıtlayan kapsamlı bir rapor aldı.  

Bir kadının kızı, babasının gece uyguladığı Ģiddet nedeniyle polise ihbar edilerek evden alındı 

ve sığınağa annesinin yanına getirildi. 

Sığınakta kalan üç kadın, üç ay boyunca, Mor Çatı bağıĢçıları tarafından maddi olarak 

desteklendi. 

Üç kadın, Mor Çatı dostu olan diĢ hekimlerinin desteği ile tedavi oldu.  

Bir yıl içerisinde sığınakta bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin doğumu öncesi ve sonrası 

hastane süreci dahil olmak üzere, annenin ihtiyaç duyduğu destekler gönüllüler ve sığınak 

çalıĢanları tarafından verildi. 

Sığınaktan ayrılan kadınların sadece bir tanesi Ġstanbul Kadın Koordinasyon Merkezi’nden 

eĢya desteği alabildi. Ev kuran kadınların eĢya ihtiyaçları çoğunlukla Mor Çatı gönüllüleri ve 

dostları tarafından karĢılandı.  

Çocuklar ve ergenler için pedagojik ve psikolojik destek, ders desteği, eğitim ihtiyaçları için 

malzeme ve maddi destek, burs desteği, giysi desteği, aĢı, homeopati vb sağlık desteği,  

etkinlikler ve tatil programı yapılması,   okul değiĢtirme iĢlemlerinde refakat edilmesi ya da 

bu iĢlemler için yetkililer ile görüĢülmesi ve çocuk kitaplığından faydalanması gibi destekler 

sağlandı.  
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Sığınakta kalan çocukların ve ergenlerin eğitim ve oyun ihtiyaçlarından bazıları Mor Çatı 

dostlarının desteği ile karĢılandı. Mor Çatı gönüllüleri çocuklara yeterince baĢarılı 

olamadıkları derslerle ilgili yardımcı oldular, eğitim materyali sağladılar, tiyatro, konser, 

yaratıcı drama, kültür ve deniz gezileri organize ettiler.  Ergen bir öğrenciye, Mor Çatı 

dostları tarafından burs ve 11 çocuğa psikolojik destek sağlandı.  

Bazı sivil toplum örgütleri ile yapılan iĢbirliği sığınakta kalan kadın ve çocukların 

yaĢamlarında önemli değiĢimler olmasına katkı sağladığı görüldü.     Bir drama derneği 

sığınakta kalan dört çocuk için kontenjan ayırarak, drama eğitimlerinden yararlanmalarını 

sağladı. BahçeĢehir Üniversitesi’nden bir öğrenci grubu, sığınakta kalan çocuklar için etkinlik 

programı gerçekleĢtirdi.  

Kadın ve çocukların aynı evi paylaĢmaları dayanıĢma olanağı yaratsa da kimi zaman 

güçlüklere de neden oldu. Bu güçlükler, karĢılıklı diyalog yönteminin benimsendiği 

toplantılar yapılarak  aĢılmaya çalıĢıldı.  Yapılan toplantılar, kadın ve çocuklar için Ģiddetsiz 

yöntemlerle sorun çözme becerilerinin geliĢtirmesine de katkı sundu. Ayrıca, sığınak 

çalıĢanları tarafından, evin günlük akıĢını planlamak ve evdeki kolektif yaĢamı güçlendirmek 

için çocuklar ve yetiĢkinlerle ayrı ayrı haftalık toplantılar da düzenlendi. 

 Sığınakta yapılan düzenli toplantıların yanı sıra kadınların güçlenmelerinde ve kendi 

aralarındaki dayanıĢma iliĢkisi kurmalarında büyük önem taĢıyan, katılımı zorunlu olmayan 5 

atölye çalıĢması gerçekleĢtirildi. Bu atölye baĢlıkları ve uygulayıcıları aĢağıdaki gibidir:     

 BulaĢıcı Hastalıklar ve HĠV Pozitif- Demet Can Yolaç  

 ġiddetsiz ĠletiĢim Yolları -BüĢra Yalçın & Anıl Özge Üstünel  

 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı -Listag desteği ile “Benim Çocuğum” filminin 

izlenmesi ve söyleĢi  

 Beslenme Atölyesi -Olcay Bingöl 

 Kadın DayanıĢması -Açelya Uçan & Seda ÇavuĢoğlu 

 Yin yoga -Martina Gaidzik (Haftada iki kez düzenli yapılmakta) 

 

Annelerin güçlenmesinin çocukları da olumlu etkilediği görüldü. Sığınakta, kadın ve 

çocuklarla birlikte çalıĢılan konular arasında anne-çocuk iletiĢimini güçlendirmek de yer aldı. 

Bunun için annelerle grup çalıĢmaları düzenlendi. Ancak bu grup çalıĢmalarının amacı, 

toplumun kadınlara dayattığı “annelik” modelini daha da güçlendirmek değil, anne ve çocuk 

olarak karĢılıklı sorumlulukları belirlemek, aralarındaki iĢbirliğini artırmak, anne ve çocuğun 

Ģiddetle mücadeleyi bir “ekip” olarak yürütebilmelerini, kuracakları yeni hayatta 
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karĢılaĢabilecekleri sıkıntıları birlikte aĢabilmelerini, birlikte geçirecekleri zamanı eğlenceli 

hale getirebilmelerini sağlamaktır.  

Kadın ve çocuklara doğrudan verilen desteklerin yanı sıra Mor Çatı gönüllüsü ve dostlarının 

destekleriyle, sığınak binası boyandı ve eski mobilyalar değiĢtirildi. 

 

KADINA YÖNELĠK ġĠDDET VAKALARINDA UYGULAMALAR VE 

KARġILAġILAN SORUNLARI  

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınlara ve beraberindeki çocuklara doğrudan verdiğimiz psikolojik, 

hukuki ve sosyal desteklerin yanı sıra  ihtiyaç duydukları desteklere eriĢebilmeleri için baĢka 

kurumlara da yönlendirdik.  Kadınların Ģiddet yaĢantısından çıkmalarının önündeki en önemli 

engellerden birinin, yasal haklarına rağmen,  uygulamada karĢılaĢtıkları zorluklar olduğunu 

bir kez daha gördük.  

ġiddete maruz kalan kadınlar kendilerine Ģiddet uygulayan kiĢiler ile mücadele ettikleri kadar,  

gerekli desteği vermeyen kurum ve kiĢilere karĢı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Pek 

çok kadın, kurumlardan ve yetkili kiĢilerden ihtiyaç duyduğu destekleri alamadığı için Ģiddet 

yaĢantısına geri dönmek zorunda kaldı ya da yoksulluk içinde yaĢamaya mahkum oldu.  

Kurumların ve yetkili kiĢilerin, az sayıdaki  kadından yana uygulaması ise, kötü 

uygulamaların aksine, kadınları, Ģiddet yaĢantısından kurtulabilmeleri için adım atmaları için 

cesaretlendirdi.  

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınları yönlendirdiğimiz kurumlar ve uygulamaları aĢağıdaki gibidir.  

ġiddet Önleme Ve Ġzleme Merkezi 

 6284 Sayılı Kanun ile kurulması öngörülen ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezleri (ġÖNĠM) 

2012 yılının Kasım ayından itibaren pilot illerde hizmet vermeye baĢladı. Pilot uygulamanın 

baĢladığı tarihten günümüze kadar ġÖNĠM  hala sadece 14 ilde
2
 faaliyet gösterebilmektedir. 

ġÖNĠM’in nasıl çalıĢacağına iliĢkin yönetmelik ise hala yürürlüğe girmedi. 

Bu merkezlere iliĢkin, 6284 Sayılı Kanunu’nun 14. Maddesi, ġiddet Önleme ve Ġzleme 

Merkezlerinin Kurulması’nı Ģu Ģekilde düzenlemiĢtir:   

“Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu 

tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir 

                                                           
2
 Adana, Ankara, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, 

Şanlıurfa, Trabzon 
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biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, 

rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman 

personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, 

çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM‟i 

kurar.” 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın web sitesinde
3
  ġÖNĠM’in sunacağı temel 

destekler ise  Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:  

- Aile içi şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yaşadığı şiddet sonrasında 

gereken tedavi hizmetlerini koordine etmek 

- Şiddet mağduru kadınlara, varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaç durumunda barınma 

yeri sağlamak 

- Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak 

- Geçici/sürekli maddi yardımlar yapmak 

- Hukuki destek vermek, dava takipleri yapmak 

- İş edindirmeye yönelik destek vermek 

- Küçük çocuklar için kreş yardımı yapmak 

- Çocuklar için burs, eğitim-öğretim desteği vermek 

- Şiddet uygulayanlara eğitim ve danışmanlık desteği vermek 

ġÖNĠM’in vermeyi vaat ettiği bütün bu desteklere karĢın, Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların 

neredeyse tamamı ġÖNĠM’den sığınak desteği dıĢında hiçbir destek alamadıklarını aktardı. 

ġÖNĠM’den sistematik bir Ģekilde alınabilen tek destek, sığınak desteği oldu fakat bu 

desteğinin verilmesinde de sorunlar yaĢandı. Sığınak desteği için baĢvuran bir kadına, 

sığınakta kaldığı süre boyunca hiçbir Ģekilde çalıĢamayacağı söylendi. Oysa sığınakta kalan 

kadınların çalıĢamayacağına yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Sığınak desteği için baĢvuran baĢka bir kadına ise, “Sen tam olarak karar verememiş 

görünüyorsun, sığınağa gelebilmen için psikologdan rapor alman gerek” denildi. Oysa 

sığınağa yerleĢme talebi olan bir kadının, bu destekten yararlanabilmek için herhangi bir rapor 

almasına gerek yoktur. Eğer kadın, sığınağa gelip gelmeme konusunda kararsızsa, ġÖNĠM’de 

görevli olan sosyal hizmet uzmanının kadının Ģiddet yaĢantısını dinleyerek, bu yaĢantıdaki 

                                                           
3
 http://ankara.aile.gov.tr/basvurular/koza-siddeti-onleme-ve-izleme-merkezi 
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riskleri analiz ederek ve aynı zamanda sığınak yaĢantısı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi 

yaparak, kadının neden kararsız olduğunu anlaması gereklidir.  

Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların yaĢadığı en önemli sorunlardan bir diğeri de 12 

yaĢında ve 12 yaĢından büyük erkek çocuğu olan kadınların sığınaklara alınmamasıdır. 5 

Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ve sığınak iĢleyiĢini düzenleyen Kadın Konukevlerinin 

Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 13. Maddesi’nde,  “Oniki yaşından büyük 

erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski 

olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna 

istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere 

bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir” denilmektedir.  

Yönetmelik’te yer alan bu maddeye rağmen, 12 yaĢından erkek çocuğu olan hiçbir kadın bu 

haktan yararlanamadı dahası ġÖNĠM görevlileri hiçbir kadına böyle bir hakkı olduğu bilgisini 

dahi vermediler. 12 yaĢından büyük erkek çocuğu olan ve sığınak desteği için karakola ya da 

ġÖNĠM’e baĢvuran kadınlara sundukları tek seçenek,  çocuğunu yetiĢtirme yurduna vermesi 

ve ardından sığınağa gelmesi oldu. Çocuğundan ayrılmak istemeyen kadınlar bu nedenle 

sığınağa gitmekten vazgeçtiler. ġu anda, Türkiye’de, 12 yaĢında erkek çocuğu olup da sığınak 

desteğine ihtiyacı olan kadınların çocukları ile kalabileceği tek sığınak Mor Çatı Sığınağı’dır.  

Sığınakta yer olduğu zamanlarda 12 yaĢında erkek çocuğu olan kadınlar çocukları ile birlikte 

Mor Çatı sığınağına yerleĢtirildi.  

Kadınlar sığınak desteğini ġÖNĠM’den de alabilecekken, ġÖNĠM kadınları bu desteği  

alabilmeleri için  karakola yönlendirmeye  devam etti.  Oysa daha önce de defalarca 

belirttiğimiz gibi Ģiddete maruz kalan kadınların çoğu, özellikle de akut Ģiddet durumlarında, 

polisle karĢılaĢmak istemiyorlar ve bazıları sırf bu yüzden sığınağa gitmekten vazgeçiyorlar. 

Bu yüzden, kadınların karakola baĢvurmak zorunda kalmadan sığınak desteği alabilecekleri, 

kolayca eriĢebilecekleri yaygın merkezlerin olduğu bir sistem kurulmalıdır.   

Karakola gitmek istemediğini ifade etmesinin ardından kadına, ġÖNĠM’e gelebileceği 

söylenen durumlarda da sorunlar yaĢandı. Birçok kadın yol parası olmadığı için YeĢilköy’de 

bulunan ġÖNĠM’e gidemedi.  ġÖNĠM bu durumdaki kadınlara, “otobüs şoförüne sizden para 

almamasını söyleyin”, “bir şekilde bir yol bulun gelin” gibi kadınlar için çözüm olmayan 

yollar önerdi.  Hiç parası olmayan bir kadının bu bilgiyi Mor Çatı’ya aktarmasının ardından 

ġÖNĠM ile yapılan görüĢmede, görevli “Peki tamam tekrar bizi arasın, ne yapabiliriz 

bakalım” yanıtını verdi.  
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Bunun yanı sıra 6284 sayılı Kanun’a göre ġÖNĠM’in 7-24 çalıĢması öngörüldüğü halde, 

sosyal hizmet uzmanları sadece mesai saatleri içinde çalıĢtıkları için ġÖNĠM uygulamada 7-

24 hizmet verememektedir. Mesai saatleri dıĢında Ģiddete maruz kalan kadının gidebileceği 

tek yer ise karakoldur.  

Kasım 2012 tarihinde faaliyette baĢlamıĢ olan ġÖNĠM personelinin hala, hem kendi yetki ve 

sorumlulukları hem de baĢvuran kadınların haklarının neler olduğuna dair yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları görülmektedir. Bu bilgisizliklerinden dolayı da baĢvuran kadınları yanlıĢ 

yönlendirmektedirler. Bu yanlıĢ yönlendirme sonucunda Ģiddet yaĢantısından çıkmak isteyen 

kadınlar, atmak istedikleri adımları atamamaktadırlar. ġÖNĠM personeli, baĢvuran kadınlara 

sıklıkla sadece acil durumdaki kadınlara destek verildiğini söylediler. Oysa yukarıda da 

belirtildiği gibi “Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak”  ġÖNĠM’in 

vermesi gereken desteklerden sadece biridir.  

Ġstanbul’da, hala sadece YeĢilköy’de, bir tane ġÖNĠM bulunmaktadır.  Ġstanbul’un coğrafi 

geniĢliği ve nüfusu düĢünüldüğünde tek bir ġÖNĠM’in, az sayıda personelle Ģiddete maruz 

kalan bütün kadınlara, vaat ettiği hizmetleri veremediği ve veremeyeceği açıkça 

görülmektedir. Haziran 2014 tarihinde yayımladığımız 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları 

Ġzleme Raporu’muzun
4
 ġÖNĠM izleme bölümünde yer verdiğimiz deneyimlerin 2014 yılı 

içerisinde de aynı Ģekilde tekrar ettiği ve geçen  zamana karĢın, ġÖNĠM uygulamalarında 

herhangi bir iyileĢmenin olmadığı görüldü.  

 

Sığınak Uygulamaları  

6284 Sayılı Kanun’a göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ġl Müdürlükleri ve 

ġÖNĠM’lerin yanı sıra, mülki amirlikler ve karakollar da Ģiddete uğradığını ifade eden kadına 

uygun ve güvenli barınma yeri sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca yine bu kanun kapsamında, 

Kasım 2012’de açılan ġÖNĠM’ler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadının Ģiddetten 

uzaklaĢmak için ihtiyacı olan her türlü hizmeti koordine etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, 

Mor Çatı tarafından, sığınak desteği için ilgili kurumlara yönlendirilen kadınların hemen 

hepsi, sadece karakollar vasıtasıyla bir sığınağa yerleĢebildi; diğer desteklerden 

faydalanamadılar. 

ġu anda Türkiye’de,  ASPB’na bağlı 2585 kapasiteli 95, yerel yönetimlere bağlı 761 

kapasiteli 33 ve sivil toplum örgütlerine bağlı 36 kapasiteli 3 adet olmak üzere toplam  3382 

                                                           
4
 https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/256-erkek-siddetini-onlemede-6284-sayili-kanun 
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kapasiteli 131 adet sığınak bulunmaktadır.
5
 Devlet yetkilileri tarafından çok sık bir Ģekilde 

sığınak kapasitesinin yeterli olduğu ve sığınaklarda boĢ yer olduğu söylenmesine karĢın 

kadınlar uzun süre kalıcı sığınağa yerleĢtirilmeden önce kaldıkları ilk adım 

merkezlerinde/istasyon sığınaklarda bekletilmektedirler. Sığınak desteğine ihtiyacı olan 

kadını polis, geçici süre kalacağı ilk adım merkezine/istasyon sığınağa yerleĢtirmektedir. Ġlk 

adım merkezinde kalma süresinin ne kadar olacağı, kalıcı sığınaklarda uygun yerin olmasına 

bağlı olduğu için kadınların ilk adım merkezinde kalma süreleri belirsizdir. Bu belirsizlik 

kadınların en fazla Ģikâyet ettiği durumlardan biridir.  Bunun yanı sıra ilk adım merkezindeki 

kötü uygulamalardan (görevlilerin küçük düĢürücü ve emir verir Ģekilde konuĢmaları,  

yemeklerin kötülüğü, dıĢarı çıkma izninin olmaması, cep telefonlarına el konuluyor olması, 

iĢe gitmelerine izin verilmemesi, çocukların okula gidememesi vb.)  dolayı kalıcı sığınağa 

geçene kadar bekleyememekte ve ilk adım merkezinden ayrılmaktadır.  Bu uygulamalardan 

dolayı birçok kadın ilk adım merkezini bir tür hapishane gibi tarif etmektedir:  

“Pencerelerde parmaklıklar var, yemek yemek istemesen bile uyanmak 

zorundasın, yemekhaneye inmek zorundasın deniliyor, telefonlarımıza el 

konuluyor "hapishane gibiydi."  

“….sığınma evine yerleştirildim. Aslında ara istasyonmuş. Bir yere yerleşene 

kadar kadınların geçici olarak tutulduğu yer. Memurlar mı görevliler mi nedir 

bilmiyorum kahvaltı verirken bile insanları aşağılıyorlar. Benim kaydımı alan 

kadın, adını bilmiyorum, aynen şöyle diyor „senin ne işin var burada. Babanla 

zorun ne? Bekarlar da düşmeye başladı buraya. Otel sanıyorlar burayı.‟ 

İstasyon, cezaevi gibi bir ortam. Her şey demirden… Telefon yok, dışarıyla 

iletişim yok. Annemi merak ediyorum. Konuşabilmek için son paramı bizim 

yanımızda duran kadın görevliye veriyorum. Ancak o zaman telefonumu 

kullanmama izin veriyor. Merkeze yeni bir kadın geldiği zaman görevlilerin 

yaptığı telefon görüşmesi aynen şu: „yeni bir paketiniz var. Hediye yolluyorum 

sana‟. Ya biz insanız. Hiçbir zaman bu muameleyi göremesek de insanız.  Üç 

günün sonunda daha fazla ortama dayanamadım ve çıktım.” 

Kadınlar ilk adım merkezinde kaldıkları süre içinde, dıĢarı çıkma yasağından dolayı, 

normal hayat akıĢları sekteye uğramaktadır. Bu anlamda en sık dile getirdikleri sorunlar; 

çalıĢırken sığınağa gelmek zorunda kalmıĢ olması ve iĢe gidememesinden dolayı iĢini 

                                                           
5
  Güncel sığınak rakamları, 2 Mart 2015 tarihinde KSGM ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda edinilmiştir. 



20 

 

kaybetmiĢ olması ya da iĢsiz iken iĢ arayamıyor oluĢudur. Bir diğeri ise, ilk adımda 

kaldıkları süre içerisinde çocukların okula gidemiyor oluĢudur.  

Kalıcı sığınaktaki yasakların sayısı geçici sığınağa göre daha az olsa da uygulamaların 

hapishane uygulamasından yurt uygulaması düzeyine geçtiği görülmektedir. Kadınlar sadece 

belli saat aralıklarında dıĢarıya çıkabilmekte ve telefonlarını kullanabilmektedirler. Görevliler 

sürekli olarak kadınların neyi yapıp yapmayacaklarına müdahale etmekte,  kadınların kendi 

kararlarını verebilecek kapasitede yetiĢkinler olduklarını görmezden gelmektedir.   

Devlet,  sığınak yerine Ģiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçlarını ve Ģiddetin failini 

görünmez kılan “konukevi” adlandırmasını kullanmaktadır. Oysa baĢta Ağustos ayında 

yürürlüğe giren ve Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi 

ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Ġstanbul 

SözleĢmesi)’si olmak üzere uluslararası sözleĢmelerde Ģiddete maruz kalan kadınların geçici 

süre kaldıkları ve destek aldıkları kurumların adı “sığınak” olarak yer almaktadır. 

Anayasa’nın 90. Maddesi’ne göre ise,  uluslararası sözleĢmeler ile iç hukukun çeliĢmesi 

durumunda uluslararası sözleĢmelerin hükümleri geçerlidir. Buna göre Sığınak iĢleyiĢini 

düzenleyen Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’te geçen 

“konukevi” ifadesi bir çeliĢki barındırmaktadır.  Mor Çatı olarak, bu değiĢiklik için Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’na baĢvuruda bulunduk.
6
 Bakanlık ise        “ …Bakanlığımızca 

kurumsal hizmetler ve 6284 sayılı Kanun‟un uygulanması kapsamında yürütülmekte olan 

araştırma projelerinin sonuçlanmasının ardından ilgide kayıtlı yazınızda yer alan taleplere 

ilişkin mevzuat değerlendirmesi ayrıca değerlendirilecektir”  Ģeklinde bir yanıt verdi. Bu 

yanıtın ardından, Mor Çatı olarak Yönetmelik’in 3.Maddesi’nin 1.Fıkrasının(i) bendinde yer 

alan, konukevi tanımının, sığınak, sığınmaevi olarak değiĢtirilmesi talebiyle idari dava açtık. 
7
 

Sığınak iĢleyiĢini düzenleyen Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında 

Yönetmelik’te, kadının ilk kabul birimine kabul süresinden itibaren sığınakta kalma süresi 6 

ay olarak düzenlenmiĢtir.  Fakat, yine aynı Yönetmelik’te, kadınların güçlenme süreci 

gözetilerek, sosyal çalıĢmacı ve çocuk geliĢimcinin de görüĢü alınarak bu sürenin 

uzatılabileceği de düzenlenmiĢtir. Sığınak uygulamalarında, kadınların sığınakta kalıĢ 

sürecine dair bu tür bu değerlendirmeyi mümkün kılacak bir sığınak çalıĢmasının 

yürütülmediği görüldü. Kadınlar, sığınakta kaldıkları süre içerisinde kalacak yer ve yemek 

                                                           
6
  Konukevi  İfadesinin Sığınak Olarak Değiştirilmesine İlişkin  ASPB’na Yapılan Başvuru’yu, EK-1’de görebilirsiniz. 

7
 Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 3.Maddesi’nin 1.Fıkrasının(i) bendinde yer 

alan, konukevi tanımının, sığınak, sığınmaevi olarak değiştirilmesi talebini içeren dava dilekçesini EK-2’de 
görebilirsiniz.  
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dıĢında, sığınak sonrası hayatlarını kurabilmek için ihtiyaç duydukları desteklerin (psikolojik, 

sosyal, istihdam, hukuki)  neredeyse hiç birini alamamaktadırlar. Bu yüzden, kadınlar yasal 

kalma süresinin dolduğu gerekçesi ile sığınaktan çıkarıldıklarında tekrar baĢladıkları noktaya 

dönmektedirler.  Sığınaktan çıkarıldığı gerekçesi ile Mor Çatı’ya baĢvuran bir kadının, 

sığınaktaki sosyal çalıĢmacısı ile neden çıkarıldığına iliĢkin yapılan telefon görüĢmesi de bunu 

kanıtlar niteliktedir. Sosyal çalıĢmacı, kadının bir yıldır sığınakta kaldığı ve bu süreç 

içerisinde sığınaktan çıkmak için hiçbir çaba harcamadığı bilgisini verdi.  Sosyal çalıĢmacı ile 

yapılan görüĢmenin ardından kadın ile tekrar görüĢüldüğünde, bu süreç içerisinde çok ağır bir 

trafik kazası geçirdiğini ve ancak yeni iĢ bulabildiği öğrenildi. Sığınakta kaldığı süre 

içerisinde de psikolojik destek ya da kendi hayatını kurabilmesi için iĢ desteği almadığını 

söyledi.  

 Kadınlara, sığınakta kaldıkları süre içinde sığınaktan çıkmalarına yönelik gerekli destekler 

verilmediği gibi sığınak sonrası yaĢamları için de hiçbir destek verilmemektedir. Mor Çatı 

sığınağında kalmıĢ olan bir çok kadın da kendi belirledikleri hedefler doğrultusunda 

sığınaktan ayrılma  kararı vermiĢ olmalarına rağmen, yeni yaĢamlarında büyük ekonomik 

zorluklarla karĢılaĢtılar.  Çoğunluğu nafaka ya da devlet kurumlarından herhangi bir destek 

alamadan çocuklarıyla birlikte zorlu yaĢam koĢullarının üstesinden gelmeye çalıĢıyorlar. ĠĢe 

giren kadınlar sığınakta ve sığınak sonrasında kreĢ desteğine eriĢimde büyük sorunlar 

yaĢıyorlar. Tam gün kreĢ, anaokulu ve etüd desteği alınabilecek kurum sayısı son derece az,  

var olanlara ulaĢmak ise oldukça zordur. 0-3 yaĢ arası çocuklar için ise kreĢ yok denecek 

kadar azdır. Yerel yönetimlerin kreĢleri sadece 3 yaĢ üstü çocuklar içindir. Sosyal hizmetlerin 

yönlendirdiği az sayıdaki özel kreĢ ise sığınakta kalan çocukları, önyargılı davranarak, kabul 

etmeyebiliyor.  Mor Çatı sığınağında kalan bir kadın 18 aylık çocuğu için kreĢ bulmakta çok 

zorlandığı için iĢ bulduğu halde çalıĢmaya baĢlayamadı. 

Sığınak sonrası gerekli desteklerin olmaması, Ģiddetten uzaklaĢmıĢ kadın ve çocukların son 

derece kötü koĢullarda yaĢamlarını sürdürmek zorunda kalmalarına yol açıyor. Bazı kadınlar 

hem yaĢadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle hem de diğer destekleri alamadıkları için 

yeniden Mor Çatı DayanıĢma Merkezi’ne baĢvurmak zorunda kaldılar.  

 

Kolluk  Uygulamaları 

 Kadınlar Ģiddete maruz kalıp bir kuruma baĢvurmaya karar verdiklerinde, genellikle ilk 

aradığı telefon numarası 155 Polis Ġmdat, ilk baĢvurduğu kurum ise karakoldur.  Kadının 

ilk ulaĢtığı yerde karĢılaĢtığı muamelenin nasıl olduğu Ģiddet yaĢantısından çıkabilmek 



22 

 

için atacağı adımlar için hayati önem taĢır.  Bu yüzden 155’te ve karakolların aile içi 

Ģiddet birimlerinde görevli olan polislerin kadınlara davranıĢları çok önemlidir. 6284 

Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun da, bu 

önemi dikkate alır Ģekilde kolluk görevlilerine (polis ve jandarma) kadına yönelik Ģiddet 

vakalarını önleyebilmek ve Ģiddete maruz kalan kadınları koruyabilmek için önemli yetki 

ve sorumluluk vermiĢtir.  

6284 sayılı Kanun’a göre, kolluk görevlileri kadına yönelik Ģiddet vakalarının gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde (acil durumlarda) mahkeme veya mülki amir kararı aramadan 

Ģiddete karĢı tedbir almakla yükümlüdür.  Buna göre,  kolluk görevlileri, acil durumlarda, 

Ģiddete maruz kalmıĢ kadına uygun barınma yeri sağlanması, geçici yakın koruma altına 

alınması, Ģiddet uygulayanın hakaret içeren söz ve davranıĢlarda bulunmasının engellenmesi, 

Ģiddet uygulayanın konuttan derhal uzaklaĢtırılması, Ģiddet uygulayanın Ģiddete maruz kalan 

kiĢiye, çocuklara ve yakınlarına yaklaĢmaması kararlarını alabilir. 

Kanun ile kolluk görevlilerine verilen bu önemli görevlere rağmen, uygulamada görevlilerin 

yetki ve sorumluluklarını bilmedikleri, kadınları 6284 sayılı Kanun kapsamındaki haklarıyla 

ilgili bilgi vermedikleri, kadınlara Ģikayetçi olmalarını caydıracak Ģekilde davrandıkları, 

Ģiddete maruz kaldıkları için kadınları suçladıkları ve kötü muamelede bulundukları görüldü.  

Kolluk görevlilerinin Kanun’da sıralanan bu yetki ve sorumluluklar arasından,  en yaygın 

biçimde, uygun barınma yeri sağlanması, yani sığınak desteği verilmesini yerine getirdiğini 

söyleyebiliriz. Kolluk görevlileri, sığınağa yerleĢmek isteyen kadınları Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’na bağlı ilk kabul birimlerine yönlendirmektedir.  GörüĢme yapılan 

kadınlardan sığınak desteğine ihtiyaç duyanların çoğunun, kolluk görevlileri tarafından ilk 

kabul birimine yerleĢtirildiği görüldü. Buna rağmen, sığınak talebini ilettiği halde herhangi bir 

sığınağa yerleĢtirilmeyen, karakolda gördüğü kötü muameleden dolayı sığınağa gitmekten 

vazgeçen ve Ģiddet gördüğü eve  geri gönderilen kadınların sayısı da  oldukça fazlaydı.   

Kolluk görevlilerinin Kanun ile sıralanan yetki ve sorumluluklarını bilmedikleri ve bu 

bilgisizliğin sonucunda Ģiddete maruz kalan kadınları yanlıĢ yönlendirdikleri görüldü.   Bu 

yanlıĢ yönlendirmelerin baĢında ise sığınak desteği için ya da Ģikayetçi olmak için  baĢvuran 

kadınlara,  ikametgahının olduğu bölgedeki karakola baĢvurmak zorunda olduğu  bilgisinin 

verilmesi geliyor. Kadınların ikametgâhlarının olduğu karakolun genellikle Ģiddet uygulayan 

kiĢinin yaĢadığı bölgede olduğu düĢünüldüğünde, bu yanlıĢ yönlendirmenin ardından bir çok 

kadının Ģikayetçi olmaktan ya da sığınağa gitmekten vazgeçeceği aĢikardır.  Oysa, 6284 sayılı 
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Kanun’a göre Ģiddete maruz kalan kadın ihtiyaç duyduğu destekleri almak ya da Ģikayetçi 

olmak için Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir karakola baĢvurabilir.  

Polisin kendi yetki ve sorumluluklarını bilmediğinin bir diğer önemli göstergesi de sığınağa 

gitmek istediğini söyleyen kadınlardan darp raporu istemesi, önce boĢanma davası açması 

gerektiğini söylemesi, Ģikâyetçi olmak zorunda olduğunu söyleyerek aksi halde iĢlem 

yapmaması ve kadınlara 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki haklarının bilgisini vermemesidir. 

KasımpaĢa Kulaksız Karakolu’na baĢvurarak, darp eden kocasından kaçmak için sığınağa 

gitmek istediğini söyleyen kadını polis darp raporu olmadığı gerekçesi ile eve gönderdi ve 

6284 bilgilendirmesi yapmadı. Aynı Ģekilde kocası darp ettiği için Çekmeköy Polis 

Karakolu’na baĢvuran bir kadının kocası ifadeye çağrıldıktan sonra, delil yetersizliği 

gerekçesi ile hiçbir iĢlem yapılmadığı gibi kadına 6284 bilgilendirmesi de yapılmadı ve kocası 

ile eve dönmesine göz yumuldu.  Oysa Kanun’a göre,  bir kadının sığınağa yerleĢebilmesi için 

hiçbir kanıt ya da tanığa ihtiyacı yoktur; bunun için Ģiddet gördüğünü ve sığınağa gitmek 

istediğini görevli polise ifade etmesi yeterlidir. Polisin bilgisizliğinin bir diğer göstergesi de 

sığınak ihtiyacı olduğu için karakola baĢvuran kadınları ilk adım birimine yerleĢtirmek yerine,  

kadının sığınak ihtiyacının nasıl karĢılayabileceklerini Mor Çatı’ya sormaları ya da kadınları 

doğrudan Mor Çatı’ya  yönlendirmeleridir.  

Polisin bilgisizliğinin yanı sıra, sığınağa gitmek isteyen kadınlara, sığınak koĢullarının ne 

kadar kötü olduğu, çocuklarını yanına alamayacağı, sığınakta çalıĢamayacağı vb. gibi yanlıĢ 

bilgiler vermesi kadınların sığınağa gitmekten vazgeçmesine neden oldu.   Polis, sığınağa 

gitmek istediğini söyleyen bir kadına,  giderse 6 ay boyunca dıĢarı çıkmasının yasak olduğunu 

ve 6 aydan sonra da Ģehir dıĢına gönderileceğini söyledi, bu söylenenlerden korkan kadın 

sığınağa gitmekten vazgeçti. 

Polis korumakla yükümlü olduğu kadınların yaĢadığı Ģiddeti ciddiye almayarak görevini 

ihmal etti. ġiddet uygulayan eski eĢinin ev ve iĢ yerine yaklaĢmama yönünde koruma kararı 

olan, annesi ile yaĢayan bir kadın,  annesinin Ģiddet uygulayan eski kocasını evin etrafında 

gördüğünü söylemesi üzerine Gültepe Polis Karakolu’nu aradı. Karakoldaki polis “ Siz şu 

anda iştesiniz size bir şey yapamaz ki, bir şey olursa kadına yönelik şiddet bürosunu arayın” 

dedi. Bu görüĢmenin ardından kadın 155’i aradı. 155 ise  “Şahsın kesin olarak orada olup 

olmadığını bilmeden gidemeyiz” Ģeklinde yanıt verdi. Bu görüĢmelerin ardından Mor Çatı’yı 

arayan kadın, polisin bu muamelesi karĢısında “Bir şey yaparsa, kadına yönelik şiddet 

bürosunu arayın, diyorlar. Nasıl yani beni korumaları için illa beni öldürmeye mi kalkması 

gerekiyor, ancak o zaman mı gelecekler?” diye sordu. Mor Çatı’nın Gültepe Polis Karakolu 
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ile telefon görüĢmeleri sonucunda 155, kadının mahallesine bir polis ekibi gönderdi ama bu 

ancak 2 gün sonra gerçekleĢti ve kadın bu süreçte evine gidemedi.  Yine Gültepe Polis 

Karakolu’na madde bağımlısı kocasından Ģiddet gördüğü için baĢvuran kadına polisler, alay 

eder bir Ģekilde “ Onu nesini şikâyet ediyorsun, etsen ne olacak” gibi laflar sarfederek 

anlattıklarını ciddiye almadılar ve koca hakkında hiçbir iĢlem yapmadılar. ġiddet uygulayan 

eski kocanın iĢyerine ve evine yaklaĢmaması için koruma kararı olan bir kadın, eski kocanın 

bu kararı her ihlal ettiğinde Avcılar Polis Karakolu’na baĢvurmasına rağmen, polis bu Ģikâyeti 

ciddiye alıp zorlama hapis kararı alınması için savcıya yönlendirmek yerine  “ Senin kocan 

psikopat ben ne yapabilirim” dedi.   Silahla tehdit edilip, darp edilirken 155’i aramayı 

baĢarabilen bir kadın, polisin olay yerine tam 1,5 saat sonra geldiğini ve polislerin adamların 

ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığını aktardı.  Kadın polisin ihmalkârlığını Ģu Ģekilde 

ifade etti:“ Polis geldiğinde ölmüş olabilirdim.”  Gece yarısı saat 2’de polisi arayan kadına,   

olay yerine ekip göndermek yerine karakola gelmesini söylendi. Polis kadınların baĢvurularını 

ciddiye almadığı gibi yaĢadıkları Ģiddete karĢı duruyor olmaları ile de dalga geçiyor. 

Kocasının sistematik Ģiddetine maruz kalan ve hiçbir Ģekilde görüĢemediği kızı için 

endiĢelenip defalarca karakola gidip yardım isteyen bir kadına, polisler “ Sen fazla Arka 

Sokaklar izliyorsun galiba” diyerek dalga geçtiler ve kızı için endiĢeli durumundan dolayı da 

“deli” muamelesi yapıp “Senin tedavi görmen lazım “ dediler.  Esenyurt Kıraç Karakolu’nu 

öldürülmek üzereyken arayan bir kadına, polis “ Polisi karıştırmayın, kendi aranızda çözün”  

Ģeklinde yanıt verdi.    

Polis, Ģiddete maruz kalan kadını korumakla yükümlü olduğu halde, çoğu kez,  Ģikayetçi 

olursa Ģiddet uygulayan kiĢinin daha çok sinirleneceğini ve bu durumda onu  

koruyamayacağını söyleyerek, kadınları Ģiddet uygulayan kiĢiler hakkında iĢlem yapmaktan 

vazgeçirmektedirler.  Polis, kocasından Ģikayetçi olmak isteyen bir kadına, “ġikayetçi olsan 

da, kulağını çekip bırakacağız, sonra sonu daha kötü olacak” dedi.  BaĢka bir kadın da 

avukat ve polislerle birlikte, çocuğunu icra yoluyla almaya gittiğinde, eski kocanın ailesi 

çocuğunu vermemesi üzerine, polisler ve avukattan oluĢan ekip,  kadına bu konuda ısrar 

etmemesi gerektiğini, aksi takdirde eski kocasının onu tavuk gibi öldüreceğini, söyleyerek 

kadını çocuğunu almaktan vazgeçirdiler. Esenler Karakolu’ndaki bir polis ise Ģikayetçi olmak 

isteyen  bir kadına “ Seni gözaltına alırız, GBT‟ne bakalım” diyerek tehdit etti.  

Polis, Ģiddete maruz kaldığı için karakola baĢvuran kadınlara yargılayıcı, suçlayıcı ve 

aĢağılayıcı Ģekilde davrandı.  Gece yarısı sarhoĢken, tanımadığı bir adamın cinsel tacizine ve 

fiziksel Ģiddetine maruz kalan bir kadın, Ģikayetçi olmak için karakola gittiğinde, polisler 

sarhoĢ olduğu ve gece yarısı tek baĢına sahilde oturduğu için, suçlayıcı ve imalı Ģekilde 
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ifadesini aldılar. Kadın, maruz kaldığı bu davranıĢları “ Polislerin bana yaptıkları, yaşadığım 

şiddetten daha ağır geldi” Ģeklinde ifade etti.  Sokakta yaĢadığı taciz üzerine karakola 

baĢvuran  bir kadına polis, “Orada ne işin vardı, teşhir edici bir şey mi giydin, arkanı dön 

bakayım”  diyerek kadını  taciz etti. Mor Çatı Sığına’ğında kalan,   babasının istismar ettiği 9 

yaĢındaki bir  kız   çocuğunun ifadesi alınırken polis, ”Babanı affedecek misin?” diye sordu. 

Karakol aracılığı ile gelen psikolog ise, kadına “ Bu genelde çocuğun velayetini almak için 

yapılıyor, çocuklara yalan söyletiliyor” dedi.  Bir hafta sonra aynı karakol, yeni bir ifade 

almak için kadın ve çocuğu geç saatlerde karakola çağırdı. Sığınak görevlileri, ifadenin mesai 

saatleri içinde alınması gerektiğini belirttiğinde ise, polis, “Madem korkuyor o zaman neden 

şikayet ediyor, korkulacak bir şey yok” Ģeklinde yanıt verdi. 

Polis bir çok Ģiddet suçunu kayıt altına almadı ve bunlarla ilgili herhangi bir iĢlem yapmadı.  

Sokakta tacize uğradığında, Ģikayetçi olmak için karakola baĢvuran bir kadının Ģikayeti 

üzerine polis tutanak tutmadı, sadece sözlü olarak dinledi.  Jandarma, bir korucunun tecavüz 

ettiği kadını kaçırması üzerine, korucunun kadının tecavüzcüsü olduğunu bildiği halde, kendi 

rızası ile kaçmıĢtır diyerek, tecavüzcü hakkında herhangi bir iĢlem yapmadı.   

Kadınlar, polisle deneyimlerinde en sık dile getirdikleri durumlardan biri de, Ģiddet uygulayan 

kiĢiler ile polisler arasındaki “ahbap çavuĢ” iliĢkileri ve bu iliĢkilerden dolayı polislerin 

kadınları korumak yerine Ģiddet uygulayan kiĢileri koruyup kolladıklarıdır. Kadınların 

birçoğu kendi bölgesindeki karakola bu iliĢkiler yüzünden baĢvuramamaktadır. ġiddet 

uygulayan kiĢilerin birçoğu için, karakollarda caydırıcı herhangi bir tutumla 

karĢılaĢmadıklarından dolayı,  Ģikâyeti üzerine karakola gidip ifade verip çıkmak, herhangi bir 

sonucu olmayan, rutin bir iĢleme dönüĢmüĢ durumdadır.  Örneğin,  kocasına karĢı evden 

uzaklaĢtırma kararı almıĢ bir kadın bu kararı uygulatamadı, koca “  Beni kendi evimden kimse 

çıkaramaz” dedi. Bundan önce defalarca 4. Levent Sanayi Karakolu’na baĢvuran baĢka bir 

kadın, karakola giderek hiçbir sonuç alamadığını, çünkü polislerin kocasının arkadaĢı 

olduğunu, ifade vermeye gittiğinde kocasının polislere yemek ısmarladığını söyledi.  Aynı 

Ģekilde, BaĢakĢehir Polis Karakolu’na baĢvuran bir kadın, kocasının arkadaĢları olan 

polislerin, Ģikayetini geri çekmesi için kendisine baskı yaptığını söyledi.  

  

Aile Mahkemesi Uygulamaları 

ġiddete maruz kalan kadını korumaya yönelik, hâkim tarafından verilebilecek  koruyucu 

tedbirler, 6284 sayılı Kanun Madde-4’te, 6284 Sayılı Kanuna ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği 

Madde-12’de aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir:  
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a) İş yerinin değiştirilmesi. 

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. 

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu‟ndaki şartların varlığı hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. 

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer 

tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı 

olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu‟na göre kimlik ve ilgili diğer 

bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi. 

 

Buna göre hakim, kadının talebi, Bakanlık, kolluk görevlileri ya da savcının baĢvurusu 

üzerine veya  kendiliğinden,  somut durumun koĢullar değerlendirilerek yukarıda sıralanan 

tedbir kararlarını alabilir. 

Hâkim tarafından Ģiddet uygulayan kiĢiyi durdurmaya yönelik verilebilecek önleyici tedbirler 

ise Kanun’un 5. Maddesi’nde ve Yönetmelik’in  17. Maddesi’nde aĢağıdaki gibi 

düzenlemiĢtir: 

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi 

içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. 

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi. 

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. 

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması. 

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 

tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 

yaklaşmaması. 

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi. 

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi. 

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. 

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 

bulunan silahı kurumuna teslim etmesi. 
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h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları 

yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 

tedavisinin sağlanması. 

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması. 

 

ġiddete maruz kalan kadının çok yönlü ihtiyaçları gözönünde bulunduran tedbir kararlarının 

yasada yer almasına rağmen hakimler, çoğu zaman, bu ihtiyaçları değerlendirmeden Ģablon 

kararlar vermektedirler. Örneğin, Mor Çatı’ya baĢvuran ve koruma kararı olan  kadınlardan 

hiçbirine, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini mümkün kılan sağlık tedbiri  ve geçici 

maddi yardım kararları  verilmedi. Hakimlerin en sık verdiği tedbir kararlarının ise; Ģiddet 

tehdidi, hakaret, aĢağılama veya küçük düĢürmeyi içeren söz ve davranıĢlarda bulunmama, 

uzaklaĢtırma, yaklaĢmama ve iletiĢim araçlarıyla rahatsız etmeme olduğu görüldü.  

 2014 yılı içerisinde hâkimlerin Ģablon koruma kararları verirken dahi zorluk çıkardıkları 

görüldü. kısa süreli koruma kararı verdikleri ve koruma kararının süresinin uzatılmasına 

genelde olumsuz yanıt verdikleri ya da bu süreci zora soktukları görüldü.  Mor Çatı 

Sığınağı’nda kalan, koruma kararı  olan birçok kadın, güvenlik tehlikeleri devam ettiği halde, 

koruma kararı süresini uzatmakta büyük zorluk yaĢadılar. Bir kadın, eĢinin Ģiddetine maruz 

kaldığı için, Ģiddettin önlenmesine iliĢkin tedbir  karar talebiyle  Yozgat Sorgun Aile 

Mahkemesi’ne   baĢvurdu. Bu baĢvuru üzerine  Aile Mahkemesi,  aile konutunun bağlı olduğu 

kolluğa yazı yazarak, söz konusu ailede Ģiddet uygulanıp uygulanmadığını öğrenmesini talep 

etti. Kolluk tarafından hazırlanan raporda Ģiddet olgusuna rastlanmadığı bildirildi.  Bunun 

üzerine Aile Mahkemesi,  Ģiddete maruz kalan kadının  baĢvurusunu reddetti.  Talebinin 

reddedilmesinin ardından Mor Çatı’ya baĢvuran kadın için Ġstanbul Aile mahkemesine yeni 

bir baĢvuru yapıldı ve aile mahkemesi tarafından  Ģiddetin önlenmesine iliĢkin koruma 

tedbirlerine karar verdi.   

ġiddete maruz kaldığına dair delil sunamayan (örneğin; fiziksel Ģiddet yaĢamayan ya da bunu 

delillendiremeyen) kadınlara, hakimlerin daha kısa süreli  koruyucu tedbir kararları verdiği 

görüldü. ġiddete uğrayan veya Ģiddete uğrama tehlikesi bulunan kiĢilerin 6284 sayılı 

Kanun’dan faydalanabileceği düzenlenmiĢ olmasına  rağmen hakimler, koruyucu tedbir 

kararları vermek için risk altında bulunan ve bunu beyan eden kadınlardan Ģiddet riski altında 

bulunduğunu kanıtlamasını talep etti.  Buna karĢın Ģiddet uygulayan erkeklere koruma 

kararlarını çok daha kolay verdikleri görüldü.   Mor Çatı Sığınağı’nda kalan, kocasının 
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sistematik Ģiddetine maruz kalan bir kadının kocasına, hâkim 6 aylık koruma kararı verdi, 

kadının bu karara itiraz etmesi üzerine  de ”Ne olacak sen de baĢvur sana da verelim” yanıtını 

verdi.  

Hakimler, çocuklarına da koruma kararı verilmesi, çocuklarla Ģiddet uygulayan babanın 

iliĢkisinin sınırlandırılması ve çocukların okul kaydının gizlenmesi gibi tedbirler için 

baĢvuran kadınların taleplerini reddettiler. Oysa, Ģiddet uygulayan erkekler kendilerinden 

kaçmayı baĢarmıĢ kadınları çok sık bir Ģekilde çocukların okul kayıtları üzerinden 

bulabilmektedirler. Hakimlerin çocukların ve kadınların güvenlik durumunu analiz etmeyen 

bu yaklaĢımları  hem çocuklar  hem de anneleri için önemli   riskler doğurmasının yanı sıra 

geri döndürülemez hak kayıplarına da  yol açmaktadır. Mor Çatı Sığınağı’nda çocukları ile 

birlikte kalan bir kadın, Aile Mahkemesi’ne baĢvurarak, Ģiddet uygulayan eĢi hakkında 

kendisi ve çocukları için Ģiddettin önlenmesine iliĢkin  baĢvuruda bulundu. Aile Mahkemesi 

tarafından, eĢ tarafından Ģiddet uygulanmasını önlemeye yönelik tedbir  karar verilmesine 

rağmen, çocuklar için herhangi bir tedbir kararı verilmedi. Bu karara itiraz edildi fakat itiraz 

üzerine de kararda herhangi bir  değiĢiklik yapılmadı.    

Çocukların okul kayıtlarının gizlenebilmesi için okul müdürlüklerine baĢvuru yapıldı fakat 

okul müdürleri mahkeme kararı olmadan okul kaydını gizli yapamayacaklarını söylediler. 

Örneğin, Mor Çatı Sığınağı’nda kalan, 16 yaĢındaki bir çocuk, bu uygulama nedeniyle 

okulların açılmasından 2,5 ay sonra ancak kayıt yaptırabildi ve bu sebepten bir çok dersinden 

geri kaldı. Yine Mor Çatı Sığınağı’nda kalan, tedbir kararı olan, yani risk altında olduğu yasal 

olarak kabul edilmiĢ baĢka bir çocuğun ise, hakim okul kaydının gizlenmesine gerek görmedi 

ve gizlilik için yapılan baĢvuruyu reddetti. Bu gizlilik kararı alınamadığı için çocuk bir süre 

okula gidemedi ve eğitim hakkından mahrum kaldı.  

 Hakimler, çocukların okul kayıtlarının gizlenmesi kararlarını reddettikleri gibi, sığınakta 

kalan, güvenlik riski bulunan çalıĢan kadınların SGK kayıtlarının gizlenmesi taleplerini de 

reddettiler. 

ġiddete maruz kalan kadınlar polisten sonra en fazla hakimlerle muhatap olmaktadırlar.  

Kadına yönelik Ģiddet vakalarını olağan gören, Ģikayetçi olan kadını yargılayıcı ve suçlayıcı 

ve Ģiddet uygulayan  erkekleri cesaretlendirecek Ģekilde ifade alan hakimlerin sayısı  ise ne 

yazık ki oldukça fazladır.   

Ücretli bir iĢi olmayan veya yeterli geliri olmayan kadınlar için aile mahkemeleri tarafından 

nafaka bağlanması çok önemlidir. Ancak mahkemece bağlanan nafakaların tahsilinde büyük 
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zorluklar yaĢanmaktadır. Bu nedenle,  nafakanın devlet tarafından kadına ödenmesini ve 

devletin daha sonra nafaka borçlusundan tahsil etmesini öneriyoruz. 

 

Savcılık Uygulamaları  

Kadınlar, savcılar ile hâkim ve kolluk görevlilerine göre daha az karĢılaĢmakla birlikte, 

savcının kadına yönelik Ģiddete iliĢkin tutumu ve bilgisi bu süreçte çok önemlidir.  

Birçok kadın,  kendilerine Ģiddet uygulayan erkeklerin yaptıklarına sessiz kalmadıkları için 

hakaret davaları ile karĢı kaĢıya kalmaktalar.   Savcıların, kadınların maruz kaldığı Ģiddet 

olaylarında çok sık bir Ģekilde takipsizlik kararı verirken erkeklerin Ģikâyetlerini daha ciddiye 

alarak dava açma kararı verdiği görüldü. Erkekler ise bu “sözde” hakaret davalarını 

kullanarak, kendilerine karĢı açtıkların davalardan kadınları vazgeçirmeye çalıĢtılar.   

Savcılar, görevini kötü kullanan ya da görev ihmali yapan polisler üzerindeki yetkisini, 

kadınlar lehine kullanmadı.  Bunun yanı sıra, savcıların, koruma kararını ihlal ettiği için çok 

az erkeğe hapis cezası verdiği ve bu cezanın uygulanması için takip yaptığı görüldü. Mor 

Çatı’ya baĢvuran kadınlardan sadece bir tanesi, bir savcı ile ilgili olumlu deneyimini paylaĢtı:  

Eski kocasının defalarca koruma kararını ihlal etmesine rağmen, kocayı tanıyan polis 

memurlarının hiçbir Ģey yapmaması üzerine kadın savcıyla görüĢtü. Savcı , “ Ya görevlerini 

yaparlar ya da yaka numaralarını öğrenin, ben gerekli iĢlemi yapacağım” dedi.  Kadının, 

savcının bu sözlerini polise iletmesi üzerine, eski kocaya hapis cezası uygulanabildi.  

 

Adli Yardım Uygulamaları 

Avukata ihtiyacı olan ama  yeterli maddi gücü olmayan kadınlara, baroların Adli Yardım 

Bürosu ücretsiz avukat ataması yapmaktadır. Mor Çatı’ya baĢvuran kadınların çok büyük bir 

bölümü de baroların adli yardım hizmetinden yararlanmaktadır.  Adli Yardım Bürosu ücretsiz 

avukat atamasını çok kısa bir süre içerisinde yapmaktadır. Bu olumlu yönüne rağmen, 

kadınlar genellikle,  Adli Yardım’dan atanan avukatlardan ihtiyaçları doğrultusunda bir destek 

alamadıklarını paylaĢtı. Bu sebepten, bir çok kadın, avukatı olduğu halde hukuki destek almak 

için Mor Çatı’ya baĢvurdu. 

Kadınların, Adli Yardım’dan atanan avukatlarla  en sık yaĢadıkları sorunların, avukatların 

ilgisizliği, ilgili yasal mevzuat iliĢkin bilgisizliği ve kadına yönelik Ģiddet davalarındaki 

deneyimsizlikleri olduğu görüldü.  Mor Çatı Sığınağı’nda kalan  bir kadının  avukatı,  

“Sığınağın yeri nerede, bir avukat ve müvekkil arasında sır olmaz, nafaka istemiyorsunuz 
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herhalde değil mi?” Ģeklinde konuĢtu. Avukatın bu sözleri, kadına yönelik Ģiddet 

mekanizmalarına dair bilgisizliğini ortaya koymasının yanı sıra müvekkilini, Ģiddet uygulayan 

kiĢi lehine yönlendirmeye çalıĢtığının göstergesidir.    

Kadınların avukatlarına ulaĢamıyor olmaları, avukatların mahkeme süreçleri ile ilgili gerekli 

bilgileri vermiyor olmaları da Adli Yardım’dan atanan avukatlara iliĢkin kadınların paylaĢtığı 

sıkıntıların önemli bir kısmını oluĢturuyor. Kadınlar,  bazen avukatların mahkemeye yazdığı 

dilekçeleri görebilmek için defalarca rica etmek zorunda kaldılar, mahkeme gününü ya da 

avukatlarının önemli bir duruĢmaya gelemeyeceğini son anda öğrenebildiler ve kadınlar bir 

avukatları olduğu halde mahkemede kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Bunun yanı sıra 

çok sık olmamakla birlikte, avukatların, mahkeme masraflarından daha fazla tutarı 

kadınlardan talep ettiği de görüldü.   

Raporun, Şiddete Karşı Güçlenme bölümünde de görülebileceği gibi, Mor Çatı’ya baĢvuran 

kadınların en fazla ihtiyaç duyduğu desteklerden biri hukuki destektir.  Bunun temel 

nedenlerinin baĢında, hukuk dilinin kadınlar için anlaĢılmaz olmasının yanı sıra, yukarıda 

sıraladığımız, kadınların bilgilere eriĢemiyor oluĢu,  hukuki süreçlerin yargı mensupları 

tarafından kadından yana olan ulusal ve uluslararası hukuk normları değil de Ģiddet uygulayan 

erkekleri koruyan ataerkil toplum normlarını esas alarak iĢletiliyor olması,  hukuki süreçlerin 

hak kaybı yaratacak Ģekilde uzun olması,   yargı mensuplarının yasal mevzuat hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmamaları ve yargı mensuplarının  kadınlara olan hiyerarĢik, yargılayıcı 

ve suçlayıcı tutumları gelmektedir. 

 

Mülkî Amir Uygulamaları  

6284 sayılı Kanun kapsamında korunan kiĢilerle ilgili olarak mülkî amir tarafından 

verilebilecek tedbir kararları Madde-3’te Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:  

a) Barınma: Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka 

bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, 

b) Geçici maddi yardım: Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak 

üzere, geçici maddi yardım yapılması, 

c) Danışmanlık desteği: Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti verilmesi, 

ç) Koruma: Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici 

koruma altına alınması, 
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d) Kreş: Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını 

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak 

kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 

yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden 

karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması. 

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirler hakkında, 6284 Kanuna ĠliĢkin 

Uygulama Yönetmeliği, Madde 6/1’de ise, Ģöyle denilmektedir: “Kanun kapsamında korunan 

kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer 

tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından ilgilinin talebi, Bakanlık veya 

kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen karar verilebilir.” 

Kanun’da ve Yönetmelik’te yer alan bu düzenlemelere rağmen,  2014 yılı içerisinde Mor 

Çatı’ya baĢvuran kadınlardan, yukarıda sıralanan destekler için mülki amirliklere baĢvuran 

kadınlara, 6284 Sayılı Kanun gereği verilmesi gereken desteklerin hiç biri  verilmedi.  

Kadınların bu desteklere eriĢememiĢ olmalarının en önemli nedeni, 6284 sayılı Kanunu’un 

yürürlüğe girmesinin üzerinden üç sene geçmesine rağmen,  mülki amirlikteki görevlilerin, 

Ģiddete maruz kalmıĢ kadın ve çocuklara vermekle yükümlü oldukları desteklere iliĢkin 

bilgilerinin olmamasının yanı sıra baĢvuran kadınlara karĢı ilgisiz ve kötü davranıĢlarıdır.  

Görevlilerin bütün bu bilgisizliği ve ilgisizliğine rağmen geçici maddi yardım için baĢvuran 

bir kadının baĢvurusu ise reddedilmiĢtir.   

Mülki amirlikler 6284 sayılı Kanun’un yanı sıra 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu’na göre de büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaĢayan kadınlara 

ayni ve nakdi yardım vermekle yükümlüdür. Bu Kanun’a göre mülki amir Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı’nın doğal baĢkanıdır. Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıfları kadınların en sık baĢvurduğu kurumlardan biridir.  Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakıfları (SYDV) tarafından verilen sosyal yardımların miktarları kadınların 

yaĢamını idame ettirebilmelerine olanak tanımadığı gibi alabilmenin koĢulları da oldukça 

belirgin sınırlarla çizilidir. Örneğin sosyal yardımlardan yararlanabilmek için her Ģeyden önce 

kirasını ödeyebildiğiniz bir evde yaĢıyor olmanız lazım. Oysa birçok kadın, Ģiddet 

yaĢantısından kurtulabilmek için ailelerinin ya da tanıdıklarının evlerinde yaĢamaktadır. Bu 

durumdaki kiĢilere sosyal yardım verilmemektedir. BaĢvuran kadınlardan biri bu absürt 

durumu Ģu Ģekilde ifade etti: “ Benim param olmadığı için ailemin evinden başka kalacak 

yerim yok. Kaymakamlık kalacak yerim yok diye yardım etmiyor, böyle bir şey nasıl olabilir, 

kalacak yerim olsa niye başvurayım.” Bunun yanı sıra, evinde buzdolabı ya da çamaĢır 
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makinesi gibi beyaz eĢyaları olduğu için, evi kontrol etmeye gelen görevliler tarafından 

“yeterince yoksul” bulunmayan kadınlara da  SYDV tarafından destek verilmedi.   

Bir diğer kadın,  SYDV’ye yaptığı baĢvuru,  ölen eĢinden 269 TL maaĢı olması gerekçesiyle 

reddedildi. Oysa 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu’na göre
8 

, 

baĢka bir sosyal güvenlik kuruluĢundan yardım alsa ya da geliri, maaĢı olsa dahi, kiĢi baĢına 

geliri net asgari ücretin 1/3’ünden düĢük olan kiĢiler bu fondan yararlanabilmektedir. 2014 

yılında net asgari ücretin 846TL’nin 1/3’ünün 282 TL olduğu gözönünde 

bulundurulduğunda bu kadının bu desteği alabilmesi gerekiyordu.   

Mor Çatı’ya baĢvuran kadınlardan sadece bir tanesi,  bir kaymakam için olumlu bir 

deneyimini paylaĢtı:  Kadın, adli yardıma baĢvurabilmek amacıyla,  fakirlik kağıdı almak için 

muhtarlığa baĢvurduğunda, muhtar, kadına fakirlik kağıdı vermek istemedi. Sosyal yardım 

için kaymakamlığa giden kadın, muhtarın bu tutumunu kaymakam ile paylaĢınca, kaymakam  

muhtarı arayarak kadına fakirlik kağıdının verilmesi gerektiğini, söyledi. Kadın bu telefon 

görüĢmesinin üzerine fakirlik kağıdını alabildi.  

 

Sağlık Bakanlığı Uygulamaları 

Güvenlik sorunu yaĢayan kadın ve çocuklar bir süredir Sağlık Bakanlığı randevu sistemini 

kullanarak Alo 182 ve internet üzerinden aldıkları randevularda tehlikeli durumlarla 

karĢılaĢtılar. Çünkü Ģiddet uygulayanlar bu ağlar üzerinden kadın ve çocukların TC kimlik 

numaralarını kullanarak randevu bilgilerine kolayca ulaĢabildiler. Bu durum kadın ve 

çocukların güvenliğini tehlikeye attı.  Mor Çatı olarak, sağlık sistemindeki  bu güvenlik 

sorunu ile ilgili Sağlık Bakanlığına baĢvuruda bulunduk.
9
  Bu baĢvurumuza Sağlık Bakanlığı 

sistemdeki açıklığı kabul eden bir yanıt verdi: “ Kimlik doğrulama sürecimizi vatandaşa 

yönelteceğimiz ilave sorular ile destekleyeceğiz. Doğrulama neticesinde kişiye telefon ile bilgi 

vermek yerine, sistemde kayıtlı bulunan cep telefonuna veya e-mail adresine randevu 

bilgisinin gönderilmesi değerlendirilmektedir.” Ancak uygulamada bu değerlendirmenin 

somut bir göstergesini henüz görebilmiĢ değiliz; hala 182’yi arayan herhangi bir kiĢi istediği 

kiĢinin randevu bilgisine eriĢebilmektedir.  

                                                           
8
 (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluĢlarına tabi olmakla veya bu 

kuruluĢlarca aylık veya gelir bağlanmıĢ olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane 

içindeki kiĢi baĢına düĢen geliri, onaltı yaĢından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az 

olan kiĢilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. 

9
 Alo 182 Uygulamalarına İlişkin Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruyu EK-3’te görebilirsiniz.  
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Sağlık hizmetine eriĢimde yaĢanan bir diğer sorun ise, yabancı uyruklu kadınların hastane 

masrafları, “sağlık turizmi” kapsamında görüldüğü için Türk vatandaĢlarına göre 4 kat fazla 

ücret ödemeleridir. Ġstanbul sözleĢmesi hükümet tarafından çekincesiz kabul edildiği halde 

Ģiddete maruz kalan yabancı uyruklu kadınlara sunulan destek mekanizmaları son derece 

yetersizdir. 

Psikiyatrik sağlık hizmetleri de Ģiddet yaĢayan kadın ve çocuklar için çok önemli olmasına 

karĢın, devlet hastanelerinde 8 dakika ile sınırlandırılmakta, bu süre içinde doktorlar sadece 

reçete yazabilmektedirler. Bu durumda kadın ve çocuklar psikiyatrik destek alamamaktadırlar.  

2014 yılı içerisinde çok sayıda kadın ücretsiz ve güvenli kürtaj hizmetine eriĢmediği için Mor 

Çatı’ya baĢvurdu. BaĢvuran kadınlar,  kamu hastanelerinin kürtaj olamadıklarını, hastane 

görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını,  hastane yetkililerince kürtajın yasak 

olduğunun söylendiği, sadece zorunlu durumlarda kürtaj yapıldığı bilgisinin verildiği gibi 

deneyimlerini  paylaĢtılar. Kadınların bu deneyimleri paylaĢması üzerine Ġstanbul’daki 37 

kamu hastanesine, telefon ile  “kürtaj yapıyor musunuz?” diye sorduk. Aldığımız yanıtlar 

doğrultusunda bir rapor hazırladık. Buna göre, Ġstanbul’da sadece 3 kamu hastanesi isteğe 

bağlı kürtaj yapmakta,  12’si hiçbir Ģekilde kürtaj yapmamakta ve 17’si ise sadece 

fetusun ölmesi ya da anneye zarar veriyor olması, bebeğin sakat olması, annede kanama 

olması ya da düĢük olması gibi çeĢitli tıbbi komplikasyonların zorunlu kıldığı 

durumlarda, heyet kararı ile kürtaj yapmaktadır. Ġsteğe bağlı kürtaj yaptığını söyleyen 

hastanelerden ise sadece 1 tanesi yasal sınır olan 10 haftaya kadar kürtaj yaptığını diğer iki 

hastane ise 8 haftaya kadar kürtaj yapabildiklerini belirtti. Hazırladığımız raporun 

sonuçlarından yola çıkarak 02.02.2015 tarihinde Ġstanbul Tabip Odası’na, bu konuda gerekli 

incelemenin yapılması ve inceleme sonucunun bizimle paylaĢılmasını talep eden bir baĢvuru 

yaptık.
10 

  Ayrıca rapor sonuçlarını haberleĢtirerek web sitemizde 03.02.2015 tarihinde 

yayımladık.
11

   

Web sitemizde yayımladığımız haberin medya da geniĢ yer bulmasının üzerine Sağlık 

Bakanlığı 25.04.2015 tarihinde, kürtajın yasal olduğu ve herhangi bir kısıtlamanın olmadığına 

iliĢkin basın açıklaması yaptı. 
12

 Sağlık Bakanlığı’nın bu önemli  açıklaması üzerine,  Mor 

Çatı olarak, Sağlık Bakanlığı’na kürtaj yapmayan kiĢi ve kurumlar hakkında herhangi bir idari 

iĢlem yapıp yapmadığını soran  ve  Bakanlık’tan hangi hastanelerde, isteğe bağlı kürtaj 

                                                           
10

 Kamu Hastanelerinin Kürtaj Uygulamalarına İlişkin İstanbul Tabip Odası’na Yapılan Başvuruyu EK-4’te 
görebilirsiniz. 
11

   https://www.morcati.org.tr/tr/ana-sayfa/290-kurtaj-yapiyor-musunuz-hayir-yapmiyoruz 
12

 Sağlık Bakanlığı’nın basın açıklamasının tam metnini EK-5’te görebilirsiniz. 
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yapıldığını açıklamasını talep eden, bir basın açıklaması yayımladık. 
13

 Sağlık bakanlığı bu 

açıklamamız üzerine, kamuoyu önünde sorduğumuz bur sorulara yanıt veren herhangi bir 

açıklama yapmadı. 

Bunun yanı sıra,  Sağlık Bakanlığı’na kürtaj hakkının fiiliyatta kısıtlanmasının nedenlerini, 

ücretsiz ve güvenli kürtaj hizmetine eriĢebilecek hastanelerin hangileri olduğu ve kürtaj 

yapmayan hastane ve doktorlar hakkında herhangi bir iĢlem yapılıp yapılmadığını, 26.02.2015 

Tarihinde yaptığımız bilgi edinme baĢvurusu aracılığıyla da sorduk. 
14

 

 

 

BĠLGĠ VE DENEYĠM PAYLAġIMLARI 

 

Gençlere Yönelik ÇalıĢmalar 

2014 yılında Amerika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Almanya gibi yabancı ülkelerden ve 

yurt içindeki çeĢitli üniversite ve liselerden 395 öğrenci, Mor Çatı DayanıĢma Merkezi’nde 

gönüllülerimizle buluĢarak toplumsal cinsiyet, kadına yönelik Ģiddet ile Mor Çatı’nın 

yürüttüğü dayanıĢma merkezi ve sığınak faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.  

Türkiye ve yurt dıĢından 9 öğrenci, dayanıĢma merkezi ve sığınakta gönüllü staj yaptı. 

 

Gönüllü Ağının GeniĢlemesi 

Mor Çatı erkek Ģiddetine karĢı mücadelesini, kadınlardan oluĢan geniĢ bir gönüllü ağı 

aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olabilmek için belirli dönemlerde düzenlenen 

Mor BuluĢmalar’a ve Gönüllü Atölyeleri’ne katılmak gerekir. BuluĢma ve atölye 

çalıĢmalarında, toplumsal cinsiyet ve erkek Ģiddetine iliĢkin farkındalığı yükseltmek 

hedeflenir. Kadına yönelik Ģiddete karĢı Türkiye’de sürdürülen mücadelenin tarihine, 

hukuksal düzenlemelere ile feminist yöntemlerle sürdürülen dayanıĢma merkezi ve sığınakta 

çalıĢmalarına iliĢkin bilgi ve deneyim paylaĢımı yapılır. 

                                                           
13

 Sağlık Bakanlığı’nın basın açıklamasına cevaben yayımladığımız basın açıklamasına şu linkten 
https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/302-ucretsiz-guvenli-erisilebilir-kurtaj-
hakkinin-takipcisiyiz erişebilirsiniz. 
  
14

 Kürtaj uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’na yapılan bilgi edinme başvurusunu EK-6’da görebilirsiniz.  

https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/302-ucretsiz-guvenli-erisilebilir-kurtaj-hakkinin-takipcisiyiz
https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/302-ucretsiz-guvenli-erisilebilir-kurtaj-hakkinin-takipcisiyiz
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2014 yılında Mor Çatı’ya 680 kadın gönüllü olmak için baĢvurdu.  ġubat, Nisan, Ekim, Kasım 

ve Aralık aylarında 6 Mor BuluĢma gerçekleĢtirdik. BuluĢmalarda feminist yöntem ve kadın 

dayanıĢması, toplumsal cinsiyet ile yaĢadığımız hak ihlalleri ve kazanımlarımız üzerine 

atölyeler yaptık. Atölyeye katılan kadınlarla, Mor Çatı faaliyetleri ve nasıl gönüllü 

olabileceklerine iliĢkin sohbet ettik. ġubat ayında düzenlediğimiz, Ulusötesi Mor Çatı Dostları 

BuluĢması ile Türkiye’ye farklı ülkelerden gelmiĢ olan kadınlarla  birlikte neler 

yapabileceğimizi tartıĢtık. 

Temmuz ve Aralık aylarında, gönüllü olmak isteyen kadınların Mor Çatı politikalarını 

tanıması ve dayanıĢma ağının feminist bir zeminde geniĢleyebilmesini hedeflediğimiz 2 

Gönüllü Atölyesi gerçekleĢtirdik. Eylül ayında düzenlediğimiz piknikte de gönüllü olmak 

isteyen kadınlar ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. 

 

Mor Muhabbetler 

Mor Çatı gönüllüleri olarak  Mor Muhabbet etkinliklerinde bir araya gelerek, belirli konular 

üzerine konuĢup tartıĢıyoruz. 2014 yılında düzenlediğimiz Mor Muhabbetlerin konuları Ģunlar 

oldu: 

• 4 Ocak, "Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet", Firdevs GümüĢoğlu 

• 23 Ocak, "Damla Gürkan Uludere'de kadınlarla buluĢtu ve deneyimlerini paylaĢıyor" 

• 13 ġubat, “Adli tıp uygulamaları üzerine deneyim paylaĢımı”, Ufuk Sezgin  

• 15 ġubat, "Çocuk istismarı ve kadına yönelik Ģiddetin bir biçimi olarak çocuk yaĢta 

evlilik: Kavramlar ve ev içi Ģiddet ile mücadele yolları" 

• 27 ġubat, "Berlin'den bir sığınak deneyimi: Kadınlar ve Translar birlikte erkek 

Ģiddetine karĢı güçleniyor", Tuğba Tanyılmaz  

• 27 Mart, "Çocuk istismarını ve erken yaĢta evlendirilmeyi pedofiliden ayırmak", Ufuk 

Sezgin 

• 3 Mayıs,  "Çocuk istismarı üzerine konuĢmaya devam ediyoruz" 

• 13 Eylül, “Erkek Kulübünde Siyaset”, Serpil Çakır 

• 8 Kasım, “6284 Sayılı Kanun Uygulamalarına iliĢkin Mor Çatı Ġzleme Raporu”, 

Açelya Uçan & Esen Özdemir 

• 13 Aralık, ''Kadınlara Yönelik ġiddet ve Ev Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleĢmesi -Ġstanbul SözleĢmesi'' ġehnaz Kıymaz 
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Atölye ÇalıĢmaları 

Mor Çatı gönüllüleri için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, kadına yönelik Ģiddet ve toplumsal 

cinsiyet konularında farkındalık yaratmak ve  kadına yönelik Ģiddet alanında çalıĢmak isteyen 

kurumlarla deneyim paylaĢmak amacıyla atölye çalıĢmaları yürütmekteyiz. 

2014 yılında gerçekleĢtirdiğimiz atölye çalıĢmaları aĢağıdaki gibidir:  

• 12 Mayıs, YeĢiller ve Sol Gelecek Partisinden kadınlar ile Kadına Yönelik ġiddet 

Atölyesi 

• 4 Temmuz, Quintiles Ģirketi çalıĢanları ile Kadına Yönelik ġiddet Atölyesi 

• 16 Kasım, Kadın Emeği Kolektifinden kadınlar ile ġiddete uğradığımızda ne 

yapmalıyız?  

• 2 Aralık, Ġstanbul LGBTĠ ile Mor Çatı Deneyim PaylaĢımı Atölyesi 

 

Yayınlarımız 

Mor Çatı olarak, Van Kadın Derneği, Antalya Kadın DanıĢma Merkezi ve DayanıĢma 

Derneği, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Ġnsan Hakları Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

ile birlikte 15 Ocak 2012 - 15 Ocak 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu’nun finansal katkısı ile “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların ĠĢbirliği” 

isimli projeyi yürüttük. 

Proje, erkek Ģiddetine maruz kalan kadınların kendileri ve çocukları için yasal mekanizmalara 

baĢvurma ve yasal haklarını kullanabilme süreçlerinde önlerine çıkan engellere görünürlük 

kazandırılmasını, karar vericilerin ve hukuk uygulayıcılarının bu konularda farkındalıklarının 

arttırılmasını, hukuki düzenlemelerle uygulama arasındaki bağlara dikkat çekilmesini, var 

olan mekanizmalara iĢlerlik kazandırılmasını ve bu yolla toplumsal cinsiyet adaletinin, kadın 

erkek eĢitliğinin hayata geçirilmesini hedefledi. Bu amaçla yapılan faaliyetler; deneyim 

aktarımı atölyeleri,  panel gibi bir dizi etkinliğin yanı sıra rapor, kitapçık gibi yayın 

faaliyetlerini de kapsadı. Ayrıca proje dayanıĢma merkezinin sürdürülebilmesini de mümkün 

kıldı.  

Bu proje kapsamında üç yayın hazırladık:  

Erkek Şiddeti İle Başa Çıkmak Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı: Mor Çatı’nın kendi 

deneyimlerinin yanı sıra kurultaylarda karĢılaĢma fırsatı bulduğu sosyal çalıĢmacıların ve 

baĢka kadın örgütlerinin deneyimlerinden beslenerek hazırlanan bu kitap, kadına yönelik 

Ģiddet alanında çalıĢan uzman ve gönüllüler için bir rehber niteliğindedir. 
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Adaletin Cinsiyeti Erkek Şiddeti İle Mücadelede Hukuki Deneyimler: Mor Çatı’ya baĢvuran 

on kadının, Ģiddet hikayelerini ve mücadelelerini paylaĢtıkları görüĢmelerden oluĢtu. ġiddete 

uğrayan kadınların sosyo-ekonomik konumlarını; kadınların Ģiddet yaĢantısına hangi aĢamada 

son verdiğini;  bu karar verildikten sonra kadınların yakın çevresinin yaklaĢımlarını; hangi 

kurum ve resmi görevlilerin bu aĢamada rol oynadığını, görevlerini ne ölçüde yerine 

getirdiklerini kadınların anlatıları ile aktarmayı hedefledik.  

Erkek Şiddetiyle İlgili Bilgilere Ulaşmak Neden Güçtür?:  Türkiye’de, devletin bu konudaki 

yasal yükümlülüklerine karĢın kadına yönelik Ģiddet istatistiklerini tutmuyor oluĢu, bu verilere 

ulaĢmanın güçlüğü ve uluslar arası sözleĢmelere göre devletin yükümlülüklerinin neler 

olduğuna iliĢkin bir raporlama çalıĢmasıdır.   Rapor,  tam da kadına yönelik Ģiddete iliĢkin 

çözüm olarak sunulan ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezleri (ġÖNĠM)’in alt yapısının ve 

Ģiddete iliĢkin veri sisteminin ayrıntılı olarak düzenlendiği “ġÖNĠM Yönetmelik Taslağı” nın 

tartıĢıldığı bir süreçte yayımlandı. Kadına yönelik erkek Ģiddetine iliĢkin, bütüncül bakıĢ açısı 

sunan verilerin öneminin altının çizildiği raporda, son yasama döneminde, TBMM’de 

milletvekilleri tarafından ilgili bakanlıklara verilen 200’den fazla soru önergesi de yer alıyor. 

Rapor bu içeriği  ve kadına yönelik Ģiddete iliĢkin soru önergelerinin tamamını kapsıyor 

oluĢundan dolayı  bir ilk olma özelliği  taĢıyor.  

2014 yılında sonuçlandırdığımız bir diğer projemiz ise 15 Nisan 2013-15 Nisan 2014 tarihleri 

arasında, Hollanda Ġstanbul BaĢkonsolosluğu Matra Fonu’nun finansal katkısıyla 

yürüttüğümüz 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi oldu.  

Bu proje kapsamında  

6284 Sayılı Kanun Uygulamaları Ġzleme Raporu’nu yayımladık.15  Rapor, Mor Çatı 

DayanıĢma Merkezi’ne baĢvurmuĢ veya  Mor Çatı Sığınağı’nda kalmıĢ olan kadınların 

deneyimlerinden yola çıkarak, 6284 Sayılı Kanun ile kadına yönelik Ģiddetle mücadelede 

değiĢen mekanizmaların ve uygulamaların izlemesini içermektedir.  Bunun yanı sıra,  Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ġstanbul ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezi, Ġstanbul Valiliği, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, 6284 

Sayılı Kanun’da yer alan sorumluluklarına iliĢkin yapılan bilgi edinme baĢvurulara ve 

baĢvuruların yanıtlarına da raporda yer verdik.  

                                                           
15

6284 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Raporu’na şu linkten 
https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf erişebilirsiniz.  
 

https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf
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Raporda şiddetten uzaklaşmak için mücadele eden kadınların, 6284 Sayılı Kanun ile elde 

ettikleri haklarını kullanırken karşılaştıkları güçlükleri, uygulamadaki eksiklikleri ve 

kadınları güçsüzleştiren mekanizmaları görünür kılmaya çalıştık. 

Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun Broşürü
16

, proje kapsamında hazırladığımız 

diğer bir yayın oldu. Bu broşür, acil ve genel durumlarda kadınların Kanun‟dan nasıl 

yararlanabileceğine ilişkin bilgileri içermektedir. Bunun yanı sıra, broşürde Kanun‟un tam 

metnine de yer verdik. 

2014 yılında ayrıca çocuk ve ergen istismarıyla mücadelede önleyici, koruyucu, bilgilendirici 

çalıĢmalar yürütmek amacıyla Çocuk ve Ergen ÇalıĢma grubu oluĢturduk ve aĢağıdaki 

broĢürleri yayımladık. 
17

 

Yalnız Değilsin  Kartı ile çocuklarda cinsel istismara iliĢkin farkındalık yaratmak, 

Şiddete Hayır De, İtiraz Et Kartı ile çocuklarda fiziksel ve sözel Ģiddete karĢı farkındalık 

yaratmak, 

Sevgi Birbirinin Haklarına Saygı Duymayı, Güveni ve Eşitliği İçerir Kartı ile ergenlerde flört 

Ģiddetine karĢı farkındalık yaratmak, 

Haydi Sorular Soralım Kartı ile ergenlerde toplumsal cinsiyet rollerine iliĢkin farkındalık 

yaratmak hedeflendi. 

 

Düzenlediğimiz ve Katıldığımız Etkinlikler 

Ocak 

15 Ocak’ta, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu  tarafından desteklenen, Toplumsal Cinsiyet 

Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi’nin sonuçlarını paylaĢmak için basın toplantısı 

düzenledik.
18

 

ġubat 

6 ġubat’ta Global Dialogue’un sivil toplum örgütlerinin görüĢ ve önerilerini almak için 

düzenlediği toplantıya katıldık.  

Mart 

                                                           
16

 Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun Broşürü’ne şu linkten 
https://www.morcati.org.tr/attachments/article/256/6284brosur.pdf erişebilirsiniz.  
17

 Çocuk ve Ergen Grubu’nun hazırladığı, “Oku, paylaş, mücadele et” Broşürlerine şu linkten 
https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/305-oku-paylas-mucadele-et-brosurleri erişebilirsiniz. 
18

 İlgili basın açıklamamıza şu linkten https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/236-
toplumsal-cinsiyet-adaleti-icin-kadinlarin-isbirligi-projesi-tamamlandi-basin-acaiklamasi-15-ocak-2014 
erişebilirsiniz. 

https://www.morcati.org.tr/attachments/article/256/6284brosur.pdf
https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/305-oku-paylas-mucadele-et-brosurleri
https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/236-toplumsal-cinsiyet-adaleti-icin-kadinlarin-isbirligi-projesi-tamamlandi-basin-acaiklamasi-15-ocak-2014
https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/236-toplumsal-cinsiyet-adaleti-icin-kadinlarin-isbirligi-projesi-tamamlandi-basin-acaiklamasi-15-ocak-2014
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3 Mart’ta  Ankara’da, Cinsiyet EĢitliği Ġzleme Derneği’nce (CEĠD) düzenlenen Kadına 

Yönelik ġiddetle Mücadele Mekanizması: GeliĢtirici Ġzleme Projesi Final Toplantısı’na 

katıldık.  

6 Mart’ta Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kadının Ġnsan Hakları ÇalıĢtayı’nda konuĢmacı 

olarak yer aldık. 

7 Mart’ta Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü Kadınlar Günü 

Etkinliği’ne konuĢmacı olarak katıldık. 

8 Mart’ta, her yıl olduğu gibi, Feminist Gece YürüyüĢü’ne katıldık. 

15 Mart’ta  KOCS Interact Kulübü’nün düzenlediğ etkinlikte,  flört Ģiddeti üzerine, gençlerle 

sohbet ettik. 

26 Mart’ta Ġsveç Konsolosluğu’nda düzenlenen “Türkiye ve AB: Avrupa Birliği’nin 

GeniĢlemesi Hala Ġnandırıcı mı? Daha Ġyi Nasıl Olabilir? (Turkey and the EU: Is European 

Enlargement Still Credible? How Could it Become so?)”  baĢlıklı toplantıya katıldık. 

28-29 Mart tarihlerinde gerçekleĢen, Gündem Çocuk Derneği ve Çocuk ÇalıĢmaları Birimi 

ortaklığında düzenlenen Çocuğa KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin 

Güçlendirilmesi Projesi ÇalıĢtayı’na katıldık. 

 

Nisan 

12 Nisan’da Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey SözleĢmesi’nin, 

Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Uygulanması ÇalıĢtayı’na katıldık. 

15 Nisan’da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen, ĠĢ 

Dünyası Aile Ġçi ġiddete KarĢı Projesi yuvarlak masa toplantısına katılarak deneyimlerimizi 

paylaĢtık. 

29 Nisan’da, Ankara’da düzenlenen Sivil DüĢün AB Programı DanıĢma Kurulu Toplantısı’na 

katıldık. 

 

Mayıs 

6 Mayıs’ta Koç Üniversitesi Sinema Kulübü aracılığıyla Türkiye Tarihi, Kültürü ve Toplumu 

dersi öğrencileriyle kadına yönelik Ģiddeti konuĢtuk. 

10 Mayıs’ta Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Yeni Zamanlarda Genç YurttaĢların Katılımı 

Konferansı’nda sunum yaptık. 

14-15 Mayıs tarihlerinde Kandilli Kız Anadolu Lisesi öğrencilerince Mor Çatı yararına 

düzenlenen resim sergisine katıldık. 



40 

 

15 Mayıs’ta Diversities Projesi Yuvarlak Masa Toplantısına katıldık. 

16 Mayıs’ta ġiĢli Belediye BaĢkanı ile görüĢme yaptık. 

16 Mayıs’ta DoğuĢ Üniversitesi Community Psychology dersinde Mor Çatı deneyimi, 

kadın çalıĢmaları ve psikolojik destek üzerine öğrencilerle deneyim paylaĢımında 

bulunduk. 

22 Mayıs’ta BeĢiktaĢ Belediyesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik ġiddet 

Semineri’ne konuĢmacı olarak katıldık. 

23 Mayıs’ta Hollanda Ġstanbul BaĢkonsolosluğu Matra Fonu desteği ile 

gerçekleĢtirdiğimiz, 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi 

kapsamında hazırladığımız Ġzleme Raporu’nu paylaĢtığımız basın toplantısı düzenledik.
19

 

26-27 Mayıs’ta Viyana’da düzenlenen WAVE CoCo (Koordinasyon Komiteleri) 

Toplantısı’na katıldık. 

29 Mayıs’ta BeĢiktaĢ Belediye BaĢkanı ile görüĢtük. GörüĢmede hem faaliyetlerimizi 

anlattık hem de belediye ile ortak neler yapabileceğimizi konuĢtuk. 

29 Mayıs’ta Bursa Nilüfer Belediyesi’nce düzenlenen Kırmızılı Kadın YürüyüĢü ve 

Forum’una konuĢmacı olarak katıldık. 

Haziran 

2 Haziran tarihinde, Mardin Ortak Kadınlar ĠĢbirliği Derneği-MOKĠD tarafından “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Sürdürülebilir Modellere Doğru Yerel İşbirlikleri 

Oluşturmak”   baĢlığı ile Mardin’de düzenlenen çalıĢtayda sunum yaptık. 

14-15 Haziran tarihlerinde  Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ÇalıĢmaları 

Derneği-SpoD ile Mor Çatı gönüllülerinin katıldığı LBTI Farkındalık ve DayanıĢma 

Atölyesi”ni  gerçekleĢtirdik. 

25 Haziran’da Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı’na konuĢmacı olarak katıldık. 

 

Temmuz 

17 Temmuz’da Ġstanbul SözleĢmesi’nin izlenmesi  ve birlikte neler yapacağımızı 

konuĢabilmek için kadınlara ve kadın örgütlerine açık çağrı ile   Ġstanbul SözleĢmesi 

Toplantısı düzenledik. 

23 Temmuz’da Sivil DüĢün AB Programı Odak Grup ÇalıĢmasına katıldık. 

                                                           
19

 İlgili basın açıklamasına şu linkten https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/257-
erkek-siddeti-azalmiyor-cunku-en-onemli-yasa-hala-kagit-uzerinde erişebilirsiniz. 
 

https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/257-erkek-siddeti-azalmiyor-cunku-en-onemli-yasa-hala-kagit-uzerinde
https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/257-erkek-siddeti-azalmiyor-cunku-en-onemli-yasa-hala-kagit-uzerinde
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Eylül 

19-21 Eylül tarihlerinde Kadın Emeği Kolektifi tarafından Mersin’de düzenlenen 6. Yaz 

Kampı’na katıldık. 

Ekim 

18 Ekim’de Trans GeçiĢ Sürecinin ĠyileĢtirilmesi Ġçin Hukuk Toplantısı’na katıldık. 

25-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır’da 17. Kadın Sığınakları ve DayanıĢma Merkezi 

Kurultayı "Erkek ġiddetini Önlemek Kadın Cinayetlerini Önlemektir: Mevcut Durum, Devlet 

Mekanizmalarının Yetersizliği ve Taleplerimiz"  baĢlığı altında düzenlendi. 

Kasım 

4 Kasım’da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunca yürütülen " ĠĢ Dünyası Aile 

Ġçi ġiddete KarĢı" Projesi kapsamında düzenlenen çalıĢtaya katıldık. 

5 Kasım’da Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisince düzenlenen toplantıya 

katıldık. 

8 – 16 Kasım’da arasında düzenlenen 32. Uluslararası Ġstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda Mor 

Çatı standı açtık.  

17-18 Kasım tarihlerinde Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı 

Sempozyumu”na katıldık. 

19 Kasım’da Ankara’da Sivil DüĢün Programınca düzenlenen ĠletiĢim ve Sosyal Medya 

Eğitimi’ne katıldık. 

21 Kasım’da Ġstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde verilen,  Topluma 

Hizmet dersine katılarak öğrenciler ile kadına yönelik Ģiddet ve Mor Çatı faaliyetlerine iliĢkin 

sohbet ettik. 

21 Kasım’da  Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Paneli’ne 

konuĢmacı olarak katıldık 

22 Kasım’da BeĢiktaĢ Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği Kadına Yönelik Şiddet 

Paneli’nde kadına yönelik Ģiddet hakkında BeĢiktaĢlı kadınlar ile sohbet ettik. 

28 Kasım’da Ermeni Kültürü ve DayanıĢma Derneği’nce “Ev içi Şiddeti Konuşuyoruz”  

baĢlıklı panele konuĢmacı olarak katıldık. 

Aralık 

1 Aralık’ta Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen Kadına Yönelik ġiddet Panel’ine konuĢmacı 

olarak katıldık 
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4 Aralık’ta kadın - erkek eĢitliği, kadına yönelik Ģiddet, laiklik, militarizmin kadına etkileri 

gibi alanlarda çalıĢan Avrupa Feminist Ġnisiyatifi (European Feminist Initiative) IFE-EFI’nın 

Beyrut’ta düzenlenen, Olağanüstü Toplantısı’na gözlemci olarak katıldık. 

10 Aralık’ta Yoğurtçu Kadın Forumu’a katılarak, kadına yönelik Ģiddet kavramı ve ev içi 

Ģiddeti uğradığımızda neler yapabiliriz, kadınlar olarak nasıl birbirimizle dayanıĢabiliriz,  

konularını konuĢtuk. 

16 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü tarafından düzenlenen insan 

hakları etkinliğinde "Anayasada Kadının Yeri ve Kadın Cinayetleri" konusunu konuĢtuk. 

23 Aralık’ta TACSO tarafından düzenlenen Ayrımcılıkla Mücadele ve EĢitlik ÇalıĢtayı’na 

katıldık. 

25 Aralık’ta  IPSOS & Aile Bakanlığı’nca yapılan 6284 Sayılı Kanun Etki Analizi Raporu 

ÇalıĢtayı’na katıldık. 

27 Aralık’ta Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’nun (AKL-TK) toplantısına 

katıldık. 

 

DayanıĢma Merkezinde GerçekleĢen BuluĢmalar 

Mor Çatı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kadına yönelik Ģiddetle mücadele sürecinde 

edindiğimizi deneyimi paylaĢmak ve Türkiye’de kadına yönelik Ģiddete iliĢkin 

değerlendirmeler yapmak üzere birçok kurum ve bireysel ziyaretçi ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirdik.  Bu görüĢmeler aĢağıdaki gibidir:  

Ocak 

Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim programı ÇalıĢma Ziyaretçileri –STGM, 

Almanya Enterkültürel Kadın Grubu, 

Avukat araĢtırmacı Marwa Shabbar, 

ġubat 

19 ġubat: Tanık Hukuk Topluluğu Ġnsan Hakları Komisyonu 

Mart 

7 Mart: Yönetimde Kadın Türkiye  

26 Mart : Koruncuk Vakfı 

Nisan 

2 Nisan: Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. (Protestan Kilisesi Vakfı) 
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10 Nisan: Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. (Protestan Kilisesi Vakfı) 

16 Nisan: Paris Eller Derneği Avukat Hansu Yalaz 

28 Nisan: Almanya Lag Nordrhein-Westfalen Bağımsız Sığınaklar 

29 Nisan: PWN Istanbul - Profesyonel Kadınlar Derneği  

Mayıs 

5 Mayıs: Ġsveç Tensta-Hjulsta  Derneği 

9 Mayıs: CHP Ġstanbul milletvekili AyĢe DanıĢoğlu 

12 Mayıs: Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. (Protestan klisesi Vakfı) 

15 Mayıs: Hrant Dink Vakfı  

16 Mayıs: 2001 Koleji Okul Aile Birliği 

20 Mayıs: BeĢiktaĢ Belediyesi sığınak projesi hakkında Sezen Yalçın & Sedef Çakmak 

27 Mayıs: Avusturyalı sosyal çalıĢmacı kadın gurubu 

30 Mayıs: Berlin Komsu Çocuk Yuvası 

Haziran 

5 Haziran: Eller Derneği Zeliha AlkıĢ  

19 Haziran: ABD BaĢkonsolosluğu Politika Bölümü Brigid Ryan 

19 Haziran: AXA Sigorta çalıĢanları 

Eylül 

9 Eylül: Arbeit und Leben Hesen Insan Hakları Semineri ön görüĢmesi 

11 Eylül: Heinrich Böll Vakfı Dresden ġubesi 

18 Eylül: Frederic Froger  

23 Eylül: Open Deur Kadın Sığınağı’ndan Judith Tobac  

25 Eylül: IPSOS-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı /6284 Ailenin Korunması ve Kadına 

KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi AraĢtırması 

Hakkında 

29 Eylül: A.B.D. Büyükelçiliği Kültür AteĢe Asistanı  

Ekim 

9 Ekim: Didar projesi 

9 Ekim: Dubai Kadın ve Çocuk Vakfı 

9 Ekim Berlin'den: 15 kiĢilik kadın grubu  

14 Ekim: 37 kiĢilik Alman grup  

Kasım 
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3 Kasım: Beyoğlu Belediyesi Berlin Heyeti Ziyareti 

 6-7 Kasım Antalya Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Derneği  

27 Kasım: Ġsviçreli Sosyal hizmet uzmanı profesörü Nora Brack  

Aralık 

2 Aralık: Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı, Nilgün Yıldırım ġener  

5 Aralık: www.ichangeherlife.com kurucusu Ambreen Zaman  

9 Aralık: Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi Projesi Ġstanbul Koordinatörlüğü 

24 Aralık: Norveç’ten Kvinnefellesskapet Derneği  

Medya’da Mor Çatı  

2014 yılında katıldığımız radyo ve televizyon programları: 

21 Ocak: TRT Radyo 1 “Sesli Rehber”  

27 Ocak: Habertürk TV, Okan Bayülgen, Beyin Bedava Programı,  

7 ġubat: TRT Radyo 1 “PaylaĢtıkça” Programı  

26 Mart: 32. Gün programı 

27 Mart: Kanada televizyonu  

18 Nisan: Kanal 7 Haber  

8 Mayıs: Deutsche Welle Radyosu  

10 Haziran: TRT Ġzmir radyosu sesli rehber programı 

17 Haziran: ZDF Ġkinci Alman TV -ZDF Auslandsjournal programı  

21 Temmuz: CNNTürk 

5 Kasım: Hayat TV  

24 Kasım: Hayat TV Ekmek ve Gül programı 

 

Devlet Kurumları ve Yerel Yönetimlerle ĠliĢkiler 

Hollanda Ġstanbul BaĢkonsolosluğu Matra Fonu’nun desteği ile gerçekleĢtirdiğimiz 6284 

Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesi kapsamında, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Ġstanbul ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezi, Ġstanbul Valiliği, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, 6284 Sayılı 

Kanun’da yer alan sorumluluklarına iliĢkin, bilgi edinme kanunu dayanarak sorular soruldu
20

.  

                                                           
20

 Bakanlıklara yapılan bilgi edinme başvurularına  ve  gelen yanıtlarına, 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme 
Raporu’nun (https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf) 
Ekler Bölümü’nden erişebilirsiniz.  
 

https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/izleme-raporlari/255-6284-sayili-kanun-uygulamalari-izleme-raporu
https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/izleme-raporlari/255-6284-sayili-kanun-uygulamalari-izleme-raporu
https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf
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Sağlık Bakanlığı bilgi edinme baĢvurusuna  yanıt vermemiĢtir. Milli Eğitim Bakanlığı ve 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılan baĢvurulara,  telefon görüĢmeleri neticesinde, 

yaklaĢık iki buçuk ay sonra yanıt vermiĢtir. Ġstanbul Valiliği’ne yapılan baĢvuruya hiçbir yanıt 

gelmemesi neticesinde yapılan telefon görüĢmelerinden sonra, evrakın kayıp olduğu 

anlaĢıldığından baĢvuru tekrarlanmıĢtır. Valilik yöneltilen soruları ġÖNĠM’e ilettiğini 

belirtmiĢtir. ġÖNĠM  ve Valilik ise yapılan baĢvurular, soruların KSGM’ye sorulması 

gerektiği Ģeklinde  yanıt vermiĢlerdir.  

25 Nisan’da Sağlık Bakanlığı’na Alo 182 Randevu Hattı’ndaki kiĢisel bilgilere ulaĢılmasına 

sebep olan güvenlik açığını yazılı olarak bildirdik. 

4 Eylül Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Ġstanbul SözleĢmesi’nin iç mevzuat ile 

uyumlaĢtırılması ve uygulanması amacıyla yapılan çalıĢmalara iliĢkin bilgi edinme 

baĢvurusunda bulunduk. BaĢvurumuza net bir cevap alamazken, verilen cevapta Bakanlık 

çalıĢmaların hala sürdürüldüğü belirtti.
21

 

30 Eylül Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, Ġstanbul SözleĢmesi’nin iç mevzuat ile 

uyumlaĢtırılması gereği, Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında 

Yönetmelik’inde yer alan, “konukevi”  ifadesinin, “sığınak” olarak değiĢtirilmesini talep ettik  

ve talebimizin değerlendirileceği yanıtını aldık. 

18 Kasım’da DıĢiĢleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve Ġnsan Hakları Genel Müdürlüğü 

Yardımcılığı’na Ġstanbul SözleĢmesi konulu resmi toplantılara katılma talebimizi
22

 ve 

DıĢiĢleri Bakanlığı Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, 

Ġstanbul SözleĢmesi temsilci ataması ve Kadına Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetle 

Mücadele Uzmanlar Grubu-GREVIO adaylığına iliĢkin sürece katılma talebimizi ilettik.
23

 

15 Aralık’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na,  Ġstanbul SözleĢmesi’ne göre Türkiye 

GREVIO adaylarının sahip olması gereken niteliklerin neler olduğunu ve  Ġstanbul SözleĢmesi  

Türkiye Ġzleme Platformu olarak belirlediğimiz GREVIO adaylarımızın kimler olduğunu 

bildirdik.
24

 

19 Aralık’ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen,  Türkiye’nin GREVIO adayını seçecek Kurul’da yer alacak olan,   3 

STK’nin seçileceği toplantıya katılmak için baĢvurduk. 22 Aralık’ta gerçekleĢecek toplantıyı 

Bakanlığın çok kısa süre önce duyurmuĢ olmasını ve katılacak örgütlerden kaĢeli imzalı belge 

                                                           
21

 İstanbul Sözleşmesi’nin iç mevzuat ile uyumlaştırılması ve uygulanması hakkında ASPB’na yapılan bilgi edinme 
başvurusunu EK-7’de görebilirsiniz. 
22

 İstanbul Sözleşmesi konulu toplantılara katılım  talebimizi içeren  başvuruyu EK-8’de görebilirsiniz. 
23

 İstanbul Sözleşmesi temsilci ataması ve GREVİO adaylığına ilişkin başvuruyu EK-9’da görebilirsiniz.  
24

 ASPB’na GREVIO adaylar nitelikleri ve GREVIO adaylarımızın isimlerini bildirdiğimiz ilgili yazıyı EK-10’da  
görebilirsiniz.  
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istemesi gibi bürokratik engeller çıkarmasını eleĢtirdiğimiz, Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye 

Ġzleme Platformu olarak hazırladığımız,  eleĢtiri metnini de Bakanlığa gönderdik.
25

 

Kasım 2014 yılında ġiĢli Belediyesi ile sığınak faaliyetimizin desteklenmesini sağlayan 

protokolü yeniledik. BeĢiktaĢ Belediyesi ile de sığınak çalıĢmamızın desteklenmesi 

konusunda ise görüĢmeler yürütmekteyiz. 

 

Desteklediğimiz Ġmza Kampanyaları 

269 kadın örgütünün imzasının yer aldığı, yeni TCK düzenlemesine iliĢkin “Herkesi 

Uyarıyoruz! TCK Tasarısı sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor!”  

baĢlıklı imza kampanyası, 

Beyazıt ve Kumkapı sokaklarında, iĢyerlerinde, evlerde göçmen kadınların yaĢadığı taciz, 

tecavüz ve emek istismarına karĢı “Tacize, tecavüze son! Göçmen kadınlar yalnız değildir.” 

imza kampanyası, 

BileĢeni olduğumuz Kadın Cinayetlerine KarĢı Acil Önlem Grubu’nca baĢlatılan “Her Yerde 

Kadın Cinayeti Meclis Olağanüstü Toplansın!” imza kampanyası, 

Kadın Cinayetlerine KarĢı Acil Önlem Grubu tarafından baĢlatılan göçmen Jesca Nankabirwa 

cinayetine iliĢkin imza kampanyası, 

80 kadın örgütünün imzasının olduğu, “Fıtrat Değil Anayasa: Kadınlar ve erkekler eşit 

haklara sahiptir.”  imza kampanyasını destekledik.  

 

Kadın örgütleriyle dayanıĢmayı güçlendirmek…  

Mor Çatı öncülüğünde 1998’den beri düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nıĢma Merkezi 

Kurultayı, kadına yönelik ev içi Ģiddetle mücadele eden kadın örgütleri arasında güçlü bir 

iletiĢim ağı kurulmasını sağladı. 23-25 Mayıs tarihinde, Ġstanbul’da,  kurultay bileĢeni 

örgütleri olarak, kurultay bileĢeni olma ilkelerini, kurultayın sürdürülebilirliğini tartıĢtığımız 

Ara Kurultay’ı gerçekleĢtirdik. 17. si gerçekleĢen Ana Kurultay ise 25-27 Ekim tarihlerinde, 

"Erkek Şiddetini Önlemek Kadın Cinayetlerini Önlemektir: Mevcut Durum, Devlet 

Mekanizmalarının Yetersizliği ve Taleplerimiz"  ana baĢlığı ile Diyarbakır’da gerçekleĢtirildi.  

Kurultay’a 60 kadın örgütü ve 200’e yakın kadın katıldı. Üç gün süren Kurultay’da 

                                                           
25

   22 Aralık’ta, ASP tarafından düzenlenen GREVIO Adaylarının Belirlenmesi başlıklı toplantının yöntemine 
ilişkin yayımladığımız eleştiri metnini EK-11’de görebilirsiniz.  
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yürüttüğümüz tartıĢmalar ile oluĢturduğumuz talepleri  Sonuç Bildirgesi aracılığıyla 

paylaĢtık.
26

  

17-19 Kasım tarihlerinde, kadına yönelik Ģiddet alanında faaliyet gösteren kadın örgütlerinin 

oluĢturduğu, Mor Çatı’nın da dahil olduğu  bir oluĢum olan Avrupa ġiddete KarĢı Kadınlar 

Ağı’nın (Women Against Violence Europe-WAVE) Viyana’da gerçekleĢtirdiği konferansa 

katıldık. “Kadınlara ve Çocuklarına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Gelecek 

Perspektifleri" (Future Perspectives on Preventing Violence Against Women and Their 

Children) baĢlığı ile 16’ıncısı düzenlenen konferansa,  Kanada, Güney Afrika, Filipinler, 

Amerika ve 40 farklı Avrupa ülkesinden 300’e yakın kiĢi katıldı. Mor Çatı olarak sosyal 

hizmetler sisteminde yaĢanan değiĢimleri, bu değiĢimlerin Ģiddetten uzaklaĢmak isteyen 

kadınları nasıl etkilediğini aktaran ve bağımsız bir kadın örgütü olarak Mor Çatı’nın bu 

sistemdeki yerini, yapısını ve deneyimini ortaya koyan bir sunum yaptık. 

18 Kasım’da, kadın örgütleri olarak ortak hazırladığımız CEDAW Gölge Raporuna iliĢkin 

görüĢlerimizi, Ankara’da raporun koordinasyonu yapan örgütlere ilettik. 

4 Aralık 2014 tarihinde, kadın - erkek eĢitliği, kadına yönelik Ģiddet, laiklik, militarizmin 

kadına etkileri gibi alanlarda faaliyet gösteren Avrupa Feminist İnisiyatifi (European Feminist 

Initiative) IFE-EFI Olağanüstü Toplantısı Beyrut' ta gerçekleĢti. Avrupa ve tüm Akdeniz 

ülkelerindeki feminist örgütlerle dayanıĢma ve iĢbirliği geliĢtirmek için ortaklık kuran IFE-

EFI’nin toplantısına; Hırvatistan, Makedonya, Fransa, Gürcistan, Ġsveç, Ġtalya, Ġran, Mısır, 

Suriye, Lübnan ve Fransa'dan kadınlar katıldı. Mor Çatı olarak bu toplantıya gözlemci olarak 

katıldık.  

27 Aralık’ta Mor Çatı olarak üyesi olduğumuz AKL (Avrupa Kadın Lobisi) Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’na katıldık. AKL 1990 yılında kurulmuĢ olan AB ülkeleri ve AB ile 

müzakere süreci içinde olan ülkelerin, kadın örgütlerinden oluĢan bir yapı. YaklaĢık 4000 

kadın örgütünün üyesi olduğu AKL’nin Türkiye Koordinasyonu’nda,  Mor Çatı’nın da 

aralarında bulunduğu 60 kadın örgütü bulunmakta. Genel Kurul’da 6284 sayılı Kanun 

uygulamaları ve izleme raporunu sunduk. 

 

 

 

 

                                                           
26

 17.Kurultay Sonuç Bildirgesi’ne şu linkten http://www.siginaksizbirdunya.org/kurultaylar/siginaksiz-bir-
dunya-sonuc-bildirgeleri/62-17-kurultay-sonuc-bildirgesi erişebilirsiniz. 
 

http://www.siginaksizbirdunya.org/kurultaylar/siginaksiz-bir-dunya-sonuc-bildirgeleri/62-17-kurultay-sonuc-bildirgesi
http://www.siginaksizbirdunya.org/kurultaylar/siginaksiz-bir-dunya-sonuc-bildirgeleri/62-17-kurultay-sonuc-bildirgesi
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EKLER 

 

EK-1:  Konukevi  Ġfadesinin Sığınak Olarak DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin  ASPB’na 

Yapılan BaĢvuru 

 

30 Eylül 2014, Ġstanbul 

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

TALEPTE BULUNAN   :Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

       

KONU     :Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetin  Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Ġstanbul SözleĢmesi) gereğince, 633 

Numaralı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (633 No’lu KHK) ile, Sayın Bakanlığınızın yetkili ve görevli olduğu idari düzenlemelerin 

yapılmasına iliĢkin taleplerimizin sunulmasıdır.  

SAYI       : 2014/379 

AÇIKLAMALAR     :  

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Mor Çatı), 1990 yılında kurulmuĢ olup, 1990 yılından bu yana,  

aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan (dövülen, ırzına geçilen ve bu gibi kadınların 

sığınabilecekleri evler açmak, işletmek, yitirdikleri kendilerine güven duygusunu tekrar 

kazanabilmeleri için gerekli tıbbi ve hukuki yardımı yapmak, onlarla dayanışmak, danışmanlık 

hizmetleri sunmak, onlara iş ve beceri kazandırmak, bir meslekleri varsa o mesleği icra etmelerine 

yardımcı olmak, işsiz olanlara mümkün olduğu kadar iş bulmak, işyerleri açmak, iş olanakları 

sağlamak, tüm kamuoyunu, kadına yönelik şiddetin son bulması için bilgilendirmek üzere bilimsel 

çalışmalar ve gerekli çalışmalar yapmak üzere her türlü girişimde bulunmakamacıyla faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

Vakıf senedimizin ilgili bölümünü EK-I olarak sunarız 

EK-I olarak sunulan vakıf senedimizden de görüleceği üzere, vakfın kuruluĢ amaçlarından biri 

erkek Ģiddetine maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklara sığınabilecekleri sığınakların açılması bu 

doğrultuda kamuoyu yaratılması ve devletin ilgili birimlerinden gerekli taleplerin yapılmasıdır.  
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ĠĢbu idari baĢvurumuz ile, 633 No’lu KHK ile yetkili ve görevli olan Sayın Bakanlığınızın, kadına 

yönelik Ģiddet nedeni ile açılan ve faaliyete geçirilen, sığınakların – 05.01.2013 tarihli ve 28519 Sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 

Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan “konukevi”-  açılması, kurulması, idare edilmesinden 

sorumlu olması nedeni ile, mezkur idari düzenlemelerin, Ġstanbul SözleĢmesi ile uyumlaĢtırılması 

konusunda beyan ve taleplerimizi sunarız.  

A) 633 No’lu KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik Ģiddetin 

önlenmesi ve bunlarla mücadeleye iliĢkin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olup, 

normlar hiyerarĢisine uygun olarak idari iĢlem yapma yetki ve görevine sahiptir.  

 

633 No’lu KHK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, kuruluĢ, görev, yetki ve 

sorumluluklarını düzenlemektedir.  Bu KHK’nın “Görevler” baĢlıklı 2. Maddesi’nin (ç) bendi uyarınca;  

“ kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını 

korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında 

hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak 

üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, 

kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu 

alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.” 

Olarak düzenlenmiĢtir. Aynı KHK ile, Bakanlığınız nezdinde faaliyet gösteren, Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü’nün görevleri, 9. Maddesi kapsamında, kadına yönelik Ģiddet ve ayrımcılığı önlemek, 

destek hizmetleri sunmak ve koordinasyon yapmak olarak düzenlenmiĢtir.  

Nitekim,  Anayasa ve 633 No’lu KHK’ya uygun olarak, kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda 

yetkili, görevli ve sorumlu olan Bakanlığınız tarafından, 5 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete ile Kadın 

Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıĢtır.  

Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’in  Amaç ve Kapsam baĢlıklı 1. 

Maddesi’nde, Yönetmelik’in amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel 

idarelerine ve sivil toplum kuruluĢlarına ait kadın konuk evlerinin açılıĢı, iĢleyiĢi, hizmetin çeĢit ve 

niteliği, denetimi, kurumlar arası iĢbirliği ile çalıĢanların görev ve sorumluluklarına iliĢkin usul ve esasları 

düzenlemek olarak tespit edilmiĢtir.  

Yönetmelik’in 2. Maddesi uyarınca Yönetmelik’in dayanaklarından biri 633 No’lu KHK’dır.  

Anayasa’nın 124. Maddesi uyarınca;  
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“BaĢbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kiĢileri, kendi görev 

alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 

saptamak üzere ve bunlara aykırı olmamak Ģartıyla, 

yönetmelikler çıkarabilirler.” 

Görülmektedir ki, 633 No’lu KHK ile, kadına yönelik Ģiddet ve ayrımcılık alanında önleme, yönetim, 

koordinasyon, teĢkilatlanmaya iliĢkin görevli olan Sayın Bakanlığınız, Anayasa’nın 124. Maddesi 

uyarınca, bu alanlarda kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını saptamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 

Ģartıyla yönetmelikler çıkarmaya yetkilidir.  

B) ġiddete maruz kalan kadın ve çocukların baĢvuracağı mekanizmalardan sığınakların, 

idari mevzuatta  ve uygulamada “konukevi” olarak tanımlanması, uygulamada sorunlara 

neden olmakta ve bu merkezlerin ulaĢılabilir olması ilkesine aykırılık oluĢturmaktadır.  

 

Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar ve kısaltmalar” baĢlıklı 

3. Maddesi’nin (i) bendi uyarınca “konukevi” tanımlaması yapılmıĢtır. Bu tanımlamaya göre;  

 

“Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya 

Ģiddete uğrayan kadınların, Ģiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik 

sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa 

çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karĢılanması suretiyle geçici süreyle 

kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, 

Ģefkatevi ve benzeri adlarla açılmıĢ ya da açılacak yatılı sosyal hizmet 

kuruluĢunu,”  

Erkek Ģiddetine maruz kalan kadın ve beraberindeki çocukların, Ģiddetten sığınmak için 

baĢvurdukları ve kendilerine çeĢitli destek ve rehberlik hizmetlerinin sunulduğu sığınaklar, Yönetmelik 

isminde olduğu gibi, mevzuatta, bu birimler ile ilgili her türlü idari düzenlemede, resmi yazıĢmalarda 

“konukevi” olarak geçmektedir.  Özellikle, birimlerin koordinasyonu, yönetimi çerçevesinde idari ifade 

konukevi olarak kullanılmaktadır.  

Bununla birlikte, Yönetmelik’te düzenlenen tanımlamadan da görüleceği üzere, bu yerlerin 

resmi olarak konukevi, pratikte ise farklı farklı isimler ile açılması, uygulamada karıĢıklığa neden 

olmaktadır.  
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Önemle belirtmek isteriz ki, tüm dünyada, Ģiddete maruz kalan kadın ve berberindeki 

çocukların destek hizmeti alabileceği ve Ģiddetten kaçıp sığınabileceği bu yerler, Ġngilizcede “shelter” 

olarak ifade edilmektedir. Nitekim, Ġngilizce “shelter”, sığınak anlamına gelirken, yasal mevzuatımızda 

düzenlemiĢ olan “konukevi” ifadesinin Ġngilizcesi “guesthouse” olup bambaĢka bir anlamı içermektedir.  

Bununla birlikte, “sığınak” kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı, “çeĢitli 

tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer” iken, “konukevi” nin tanımı, “resmi veya özel kuruluĢların 

kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut” olarak yapılmıĢtır.  

Erkeklerin Ģiddeti sonucu öldürülme tehlikesi ile yaĢayan, ruhsal ve fiziksel olarak kalıcı 

zararlar gören kadın ve çocukların ihtiyacı da kaçıp sığınabilecekleri sığınaklardır. Konukevi tanımı, 

geçiciliği, kısa süreli kalıĢı ve konuk olmayı vurgulamakta oysa ki, Ģiddete maruz kalan kadınlar ve 

çocuklar, gördüğü Ģiddet nedeni ile, yasal ve idari koruyucu-önleyici tedbirlerin alınmasına, yasalarda 

düzenlenen destek hizmetleri ile güçlenmeye ihtiyacı olan kiĢilerdir. Sığınaklar, konuk evlerinin aksine, 

Ģiddetten uzaklaĢmak ve hayatta kalmak için can havliyle kaçtıkları yerler oldukları için sığınak olarak 

adlandırılmıĢtır. Sığınaklar, Ģiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocukların, Ģiddetten uzak ve 

bağımsız bir hayatı nasıl elde edebileceğinin stratejisini kurduğu, Ģiddetin yarattığı sosyal ve psikolojik 

etkilerin üstesinden gelmeyi kolaylaĢtırıcı destekler verilen mekanlardır.  

Sığınak ihtiyacı nedeni ile Mor Çatı’ya baĢvuruda bulunan pek çok kadın, uygulamadaki, 

idari olarak konukevi ifadesinin yarattığı karmaĢayı paylaĢmaktadır. Konuk evi ifadesi, Ģiddet gören 

kadınlara, bu mekanlarda yasalarda düzenlenen rehberlik ve destek hizmetlerinin verileceği, Ģiddete karĢı 

koruyucu ve önleyici tedbirlerin sağlanacağı mekanlar mı yoksa, sadece kısa bir süre kalabilecekleri bir 

barınma yeri mi olduğu konusunda sık sık karıĢıklık ortaya çıkarmaktadır.   

Bahsi geçen tanım karmaĢası, kadına yönelik Ģiddetle mücadele bakımından, gerek 

uluslararası mahkeme kararları ile gerekse de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler gereğince 

devletin pozitif yükümlülüğü olarak tespit edilmiĢ olup, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların, Ģiddete 

karĢı baĢvuru mekanizmalarının ulaĢılabilir olması ilkesine de aykırılık oluĢturmaktadır. Pozitif 

yükümlülüğü uyarınca, devlet, baĢvuru mekanizmalarının idari yapısını, ulaĢılabilir bir kamu hizmeti 

olarak sağlamak zorundadır.  

 

C) Bakanlığınız tarafından yürütülen Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi 

Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan “konukevi”  tanımlaması, Ġstanbul 

SözleĢmesi’ne aykırı olup, Yönetmelik düzenlemesinin yeniden, Ġstanbul SözleĢmesi’ne 

uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Türkiye devleti, uluslararası alanda, kadına yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddetin önlenmesi ile 

bunlarla mücadeleye iliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi’nin imzaya açılması ile, 11 Mayıs 2011 tarihinde,  

SözleĢme’nin ilk imzacısı devlet olmuĢ, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca,  24 Kasım 2011 tarihinde 

yasama organında onama sürecini iĢletmiĢ ve SözleĢme’nin onayına iliĢkin uygun bulma kanunu, 8 Mart 

2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıĢtır.  

Ġstanbul SözleĢmesi kendi yürürlük Ģartlarının gerçekleĢmesi ile, uluslararası alanda 1 

Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

Önemle belirtmek isteriz ki, SözleĢme Türkiye devleti tarafından çekincesiz bir Ģekilde, 

taraf olunan sözleĢmedir.  

Ġstanbul SözleĢmesi’nin 23. Maddesi, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların baĢvuracağı 

sığınakları düzenlemektedir. Nitekim, sözleĢmenin resmi dili olan Ġngilizce dilinde yazılmıĢ metninde, 

23. Madde’nin baĢlığı,  sığınak anlamına gelen, “shelter” olarak düzenlenmiĢtir. Nitekim, SözleĢme’ye 

imzacı olunması ile birlikte, SözleĢme’nin resmi Türkçe çevrisinin yapılmıĢ ve Resmi Gazete’de 

yayınlanmıĢtır.  

8 Mart 2012 tarihli ve  28227 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan SözleĢme’nin resmi çevirisi 

de aynı doğrultuda söz konusu baĢvuru birimlerini, sığınak olarak tanımlamıĢtır.  

Anayasal ilkeler doğrultusunda normlar hiyerarĢisi gereğince, hiyerarĢik bir sıralama içinde olan hukuki 

düzenlemeler, kendilerinden önce gelen hukuk kurallarına aykırı olamaz ve her bir hukuk kuralı 

kendisinden önce gelen, hukuki belgelere uygun olarak düzenlenmelidir.  

Ġstanbul SözleĢmesi, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ olup, 

kanun hükmündedir.  Bu nedenle normlar hiyerarĢisi kapsamında daha altta olan tüzük ve yönetmelikler, 

kanunlara aykırı olamazlar. Nitekim, Ġstanbul SözleĢmesi’nin temel insan hakları ile ilgili bir sözleĢme 

olması nedeni ile,  kanunlar ile çeliĢki yaratan hükümler olduğu taktirde, kanunun üstünde olup, öncelikli 

uygulama alanına sahiptir.  

Ġstanbul SözleĢmesi’nin 23. Maddesi uyarınca; 

“Sığınmaevleri: Taraflar, kadın ve çocuklar başta olmak üzere,  

mağdurlara güvenli barınma imkanı sunmak ve onlara ilişkin  

önceden önlem almak amacı ile yeterli sayıda, kolay erişilebilir 

ve uygun sığınmaevleri kurmak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alır.”  
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Yukarıda açıklandığı üzere, 1 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye’nin taraf olduğu,  Ġstanbul 

SözleĢmesi’nin gereği nedeni ile,  Bakanlığınız tarafından yürütülen yönetmelik kapsamında  

sığınakların, “konukevi” olarak tanımlanması,  Ġstanbul SözleĢmesi’ne aykırılık teĢkil ettiği gibi, 

uygulamada da pek çok açıdan kafa karıĢıklığına neden olmakta ve bu baĢvuru merkezlerini kolay 

ulaĢılabilir olmaktan çıkarmaktadır. Bu birbiri ile çeliĢen, uyumsuz mevzuatın, Bakanlığınızca, 

giderilmesi ve üst hukuk normu olan Ġstanbul SözleĢmesi’ne uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

SONUÇ VE TALEP  :  

Yukarıda açıklamıĢ olduğumuz nedenler ile Sayın Bakanlığınızdan;  

Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelikte geçen  "konukevi” 

ifadelerinin Ġstanbul SözleĢmesi’ne uygun biçimde “sığınak” olarak değiĢtirilerek, sözleĢmeye 

uygun hale getirilmesini  talep ederiz.   

 

Saygılarımızla,  

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-2: Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 3.Maddesi’nin 

1.Fikrasinin (i) Bendinde Yer Alan, Konukevi Tanımının, Sığınak, Sığınmaevi Olarak 

DeğiĢtirilmesi Talebini Ġçeren Dava Dilekçesi   

 

 

 

DANIġTAY BAġKANLIĞI’NA  

 

12 Ocak, 2015 

Yürütmenin Durdurulması ve 

 Duruşma Taleplidir. 

 

DAVACI   : Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı  

VEKĠLĠ   : Avukat Çiğdem Hacısoftaoğlu, Avukat Deniz Bayram 

ORTAK ADRES  : Anadolu Mah. Katip Çelebi Mustafa Sokak, No:7-8, Beyoğlu, 

Ġstanbul.  

    

KARġI TARAF  : T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 EskiĢehir Yolu, Söğütözü Mah. 2177. Sokak No: 10/A Çankaya/ 

Ankara 

                      

KONU   : Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetin  Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Ġstanbul SözleĢmesi veya SözleĢme) gereğince, 

05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin 

Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik veya Dava Konusu Ġdari ĠĢlem) 

kapsamında yer alan “konukevi” ifadesinin, uluslararası sözleĢmeye uygun olarak değiĢtirilmesi 

konusunda, Yönetmelik’in adı, “Tanımlar ve Kısaltmalar” baĢlıklı 3. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (i) 

bendinin öncelikle YÜRÜTMESĠNĠN DURDURULMASI yapılan yargılama sonunda ise ĠPTALĠ 

hakkında talep ve açıklamalarımızın sunulmasıdır.  

 

TEBLĠĞ TARĠHĠ   :  Müvekkil Vakıf tarafından yapılan idari baĢvuruya, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen cevabın tebliğ tarihi; 14 Kasım 2014’tür.  

 

AÇIKLAMALAR   :  

 

USUL YÖNÜNDEN BEYANLARIMIZ 
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A.1. Müvekkil Vakıf’ın menfaati yönünden 

 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Mor Çatı), 1990 yılında kurulmuĢ olup, 1990 yılından bu yana,  aile 

içinde ve dışında şiddete maruz kalan (dövülen, ırzına geçilen ve bu gibi kadınların sığınabilecekleri 

evler açmak, işletmek, yitirdikleri kendilerine güven duygusunu tekrar kazanabilmeleri için gerekli 

tıbbi ve hukuki yardımı yapmak, onlarla dayanışmak, danışmanlık hizmetleri sunmak, onlara iş ve 

beceri kazandırmak, bir meslekleri varsa o mesleği icra etmelerine yardımcı olmak, işsiz olanlara 

mümkün olduğu kadar iş bulmak, işyerleri açmak, iş olanakları sağlamak, tüm kamuoyunu, kadına 

yönelik şiddetin son bulması için bilgilendirmek üzere bilimsel çalışmalar ve gerekli çalışmalar 

yapmak üzere her türlü girişimde bulunmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Davacı’nın Vakıf Senedi’ni EK-I olarak sunarız 

 

EK-I olarak sunulan vakıf senedimizden de görüleceği üzere, vakfın kuruluĢ amaçlarından biri erkek 

Ģiddetine maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklara sığınabilecekleri sığınakların açılması bu 

doğrultuda kamuoyu yaratılması ve devletin ilgili birimlerinden gerekli taleplerin yapılmasıdır.  

 

A.2. Süre yönünden 

 

Müvekkil, yukarıda açıklanan vakıf amaç ve faaliyetleri kapsamında, Ġstanbul SözleĢmesi’nin 1 

Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Ġstanbul SözleĢmesi’nin gereklerinin iç mevzuat 

kapsamında, dava konusu Yönetmelik’in yürütücüsü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 30 

Ağustos 2014 tarihli bir dilekçe ile baĢvuruda bulunmuĢ ve bu idari baĢvuru ile, Ġstanbul SözleĢmesi’ni 

dayanak olarak göstererek, dava konusu Yönetmelik’in Ġstanbul SözleĢmesi’ne uyumlu hale getirilmesi 

için Yönetmelik kapsamında “konukevi” teriminin değiĢtirilmesini, bunun için, Yönetmelik’in 3. 

Maddesi’nin 1. Fıkrasının, (i) bendinin yeniden düzenlenmesini ve üst hukuk normlarına uyumlu 

hale getirilmesini talep etmiĢtir. ĠĢbu idari baĢvuruya, Davalı idare tarafından, 14 Kasım 2014 

tarihinde cevap verilmiĢtir.  

 

Ne var ki, dava dilekçemiz kapsamında da görüleceği üzere, Davalı Ġdare, 14 Kasım 2014 tarihli cevap 

yazısında, Müvekkil’in idari baĢvurusuna kaçamak cevap vermiĢ ve idare hukukunda, bu baĢvuruya 

“idarenin kesin olarak yanıt vermemesi” durumu ile karĢı karĢıya kalınmıĢtır.  

 

Müvekkil Vakıf, dava konusunun, vakıf amaç ve faaliyetleri açısından öncelikli konu olması itibari ile de, 

Davalı Ġdare’den talep edilen iĢlemin tesis edilmemesi nedeni ile Davalı Ġdare’nin Müvekkil’in 

baĢvurusuna verdiği cevap yazısının 14 Kasım 2014 tarihinde tebliğ edilmesi ile 60 gün içinde iĢbu davayı  

açmak gereği doğmuĢtur.  
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B. ESASA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

ĠĢbu dava ile, 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kadın 

Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Yönetmelik’in, “Tanımlar 

ve Kısaltmalar” baĢlıklı, 3. Maddesi’nin, 1. Fıkrasının, (i) bendi kapsamında yer alan “konukevi” terimi ve 

tanımının, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca yürürlüğe giren Ġstanbul 

SözleĢmesi’ne uygun hale getirilmesinin gerekliliği nedeni ile mezkur madde düzenlemesinin iptali 

talebidir.  

 

AĢağıda, iptali talep edilen Yönetmelik ilgili düzenlemesinin, yetki, konu, Ģekil ve amaç yönünden hukuka 

aykırılıkları açıklanacaktır.  

 

OLAYLAR 

 

B.1. Davalı Ġdare, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların,  

 

633 No’lu KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Bakanlık), kadına yönelik Ģiddetin 

önlenmesi ve bunlarla mücadeleye iliĢkin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olup, normalar 

hiyerarĢisine uygun olarak idari iĢlem yapma yetki ve görevine sahiptir.  

 

 

Anayasa’nın 124. Maddesi uyarınca;  

 

“BaĢbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kiĢileri, kendi görev 

alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 

saptamak üzere ve bunlara aykırı olmamak Ģartıyla, 

yönetmelikler çıkarabilirler.” 

 

633 No’lu KHK, Bakanlık’ın kuruluĢ, göre, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu KHK’nın 

“Görevler” baĢlıklı 2. Maddesi’nin (ç) bendi uyarınca Bakanlık’ın görevleri; 

 

“kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak 

ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, 

fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; 

ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara 

yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda 
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ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.” 

 

Olarak düzenlenmiĢtir. Aynı KHK ile, Bakanlık nezdinde faaliyet gösteren, Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü’nün görevleri, 9. Maddesi kapsamında, kadına yönelik Ģiddet ve ayrımcılığı önlemek, 

destek hizmetleri sunmak ve koordinasyon yapmak olarak düzenlenmiĢtir.  

 

Nitekim,  Anayasa ve 633 No’lu KHK’ya uygun olarak, kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda 

yetkili, görevli ve sorumlu olan Bakanlık tarafından, dava konusu, 5 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete ile 

Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıĢtır.  

 

Yönetmelik’in “Dayanak” baĢlıklı 2. Maddesi uyarınca, dava konusu iĢlem, yukarıda atıfta bulunulan, 633 

No’lu KHK’nın 2. Maddesi’nin (ç) bendine, yani Bakanlık’ın kadınlara karĢı ayrımcılığı önlemek, kadının 

insan haklarını korumak ve geliĢtirmek, kadına yönelik Ģiddeti engellemek görevleri dolayısı ile 

hazırlanmıĢtır.  

 

Dava konusu Yönetmelik’in Amaç ve Kapsam baĢlıklı 1. Maddesi’nde, Yönetmelik’in amacı; Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluĢlarına ait kadın 

konuk evlerinin açılıĢı, iĢleyiĢi, hizmetin çeĢit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası iĢbirliği ile çalıĢanların 

görev ve sorumluluklarına iliĢkin usul ve esasları düzenlemek olarak tespit edilmiĢtir.  

 

Görülmektedir ki, 633 No’lu KHK ile, kadına yönelik Ģiddet ve ayrımcılık alanında önleme, yönetim, 

koordinasyon, teĢkilatlanmaya iliĢkin görevli olan Davalı Ġdare, Anayasa’nın 124. Maddesi uyarınca, bu 

alanlarda normlar hiyerarĢisi ilkesine uygun olarak, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını saptamak 

üzere ve bunlara aykırı olmamak Ģartıyla yönetmelikler çıkarmaya yetkilidir.  

 

Dava konusu Yönetmelik çalıĢmalarına, Davalı Ġdare tarafından  Mayıs, 2014 tarihinde baĢlanmıĢ, 

içinde Müvekkil vakıfın da olduğu bazı sivil toplum kuruluĢlarına dava konusu Yönetmelik taslağı 

gönderilerek bu taslağa görüĢ bildirmeleri talep edilmiĢtir.  Müvekkil Vakıf, 1990 yılından bu yana, 

Ģiddete maruz kalmıĢ kadınların sığınabileceği ve destek alacağı sığınakların kurulması, faaliyete 

geçirilmesi ve sığınaklara iliĢkin çalıĢmalar yapması nedeni ile, Yönetmelik’te, Ģiddet gören kadınların 

gidebileceği merkezler olarak tanımlanan yerlerin adının “konukevi” değil, “sığınak” olarak 

düzenlenmesinin gerekliliği ile dava dilekçemiz kapsamında açıklayacağımız nedenleri gerek katıldığı 

toplantılarda sözlü olarak gerekse de 25 Mayıs 2012 tarihinde sunduğu yazılı görüĢleri ile belirtmiĢtir.  

 

Davalı Ġdare’nin dava konusu Yönetmelik için Müvekkil’e görüĢ sorduğu ve Müvekkil’in dava konusu 

Yönetmelik ve mezkur madde düzenlemesi ile ilgili sunduğu görüĢlerine iliĢkin yazıĢmaları EK-II 

olarak sunarız. 
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Ne var ki, Davalı idare, 5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 Sayılı Yönetmelik’te, Yönetmelik’in adı ve 

Tanımlar ve Kısaltmalar baĢlıklı 3. Maddesi’nin, 1. fıkrasının (i) bendinde bahsi geçen merkezleri 

“konukevi” olarak düzenlemiĢ ve bu nedenle Yönetmelik’in tamamında, bahsi geçen merkezler 

“konukevi” terimi ile yer almıĢtır.  

 

B.2. Ġptali talep edilen madde düzenlemesi nedeni ile, Ģiddete maruz kalan kadın ve 

beraberindeki çocuklara sağlanan/sağlanması gerekli kamu hizmeti bakımından güçlükler, 

kavram karmaĢası ve nihayetinde hizmetin kusurlu olarak sağlanması ile karĢı karĢıya 

kalınmaktadır. 

 

5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 Sayılı Yönetmelik’in Ġptali talep edilen 3. Maddesinin, 1. Fıkrasının (i) 

bendinin düzenlemesi Ģu Ģekildedir:  

 

“Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü 

istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, 

psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, 

güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile 

birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle 

kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, 

kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak 

yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,”  

 

Görülmektedir ki, konukevi, dava konusu Yönetmelik kapsamında, Ģiddete uğrayan kadın ve çocuklara 

sosyal desteklerin sağlanması ve ihtiyaçlarının karĢılanması için geçici süre ile kalabilecekleri yeri 

ifade etmektedir. Madde düzenlemesinde bu nitelikte olup, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, Ģefkat 

evi gibi farklı isimler ile açılmıĢ olan sosyal hizmet kuruluĢları da “konukevi” olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ne var ki ilk bakıĢta, bu düzenleme terimin genel olarak herĢeyi kapsıyor olduğu 

gibi görünse de esasında, pratik olarak günlük hayatta ciddi güçlüklere ve anlam karmaĢasına neden 

olmakta ve Davalı Ġdare tarafından sunulan kamu hizmeti esasen olması gerektiğinden uzak , kusurlu 

olarak sağlanmaktadır.   

 

ġöyle ki;  

 

Yukarıda, Davalı Ġdare’nin kuruluĢ amaçlarından da görüleceği üzere, Davalı idare’nin temel görevi 

kadınlara karĢı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının sağlanması ve kadına yönelik Ģiddetin 

önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ikincil mevzuatın düzenlenmesi ve teĢkilatın kurulmasıdır. 

Kadınların Ģiddetten korunması için berberindeki çocuklar ile sosyal destek alabilecekleri ve  Ģiddetten 

kaçarak yeniden hayatlarını kurabilecekleri bu merkezlerin adı, idari teĢkilat yapısında “konukevi” 

olarak geçmektedir.  
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Dava konusu Yönetmelik uyarınca, konukevleri olarak anılan bu merkezlerin çok küçük bir bölümü 

hariç neredeyse tamamı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı “kadın konukevi” olarak 

kurulmaktadır. Yani, tüm Türkiye kapsamında, Ģiddete uğrayan kadın ve beraberindeki çocukların 

yegane destek aldığı devletin ilgili idari birimi her yerde, teĢkilat yapısı olarak kadın konukevi olarak 

geçmektedir. Oysa ki, Ģiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocukların destek alabileceği 

merkezlerin adı konukevi değil, bu alanda baĢta Ġstanbul SözleĢmesi olmak üzere (aşağıda detaylı 

olarak açıklanacaktır.) uluslararası sözleĢmelerde ve Türkiye’nin yetkisini tanıdığı Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi kararlarında bu merkezler, “sığınak”, “sığınmaevi” olarak geçmektedir. 

Bunun ise, önemli niteliksel nedenleri vardır.  

 

ġiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocukların, ilk olarak baĢvurdukları mercii, devletin yani 

Davalı Ġdare’nin ilgili birimleri olmaktadır/olmalıdır. Zira, Davalı idare bu yönde kamu hizmetini 

sağlamak üzere kurulmuĢ yetkili ve görevli idaredir. Kadınların, Ģiddet sırasında ilk ihtiyaçlarından biri 

“sığınak” olabilmektedir. ġiddete maruz kalan kadın ve çocuklar, çoğunlukla, Ģiddetin devamı, Ģiddetin 

artması, daha ciddi suç olarak geliĢmesi, örneğin, Türkiye’de sıklıkla yaĢandığı üzere kadınların 

Ģiddet uygulayan failler tarafından öldürülmeleri gibi ciddi bir can güvenliği nedenleri ile, 

“öldürülebilecekleri veya daha ciddi boyutta Ģiddete maruz kalabilecekleri Ģiddet ortamından, kimi 

zaman beraberindeki çocuklar ile, kaçmak, güvenli bir yere gitmek, haklarını öğrenmek, psikolojik ve 

sosyal destek almak, akut Ģiddet dönemini atlatmak, Ģiddetten uzakta hayat kurabilmek için gerekli 

adımları atmak” gibi nedenler ile sığınaklara ihtiyaç duymaktadır.  

 

O halde, sığınaklar, bir kamu hizmeti olarak, yukarıda ihtiyaçlara uygun olarak 

hazırlanmaktadır/hazırlanmalıdır. Bu kapsamda, sığınaklar açısından tüm dünyada belirlenmiĢ iki önemli 

ilke geçerlidir;  i)sığınakların kolay ulaĢılabilir ve yeterli sayıda olması, ii)sığınakların çeĢitli risk 

faktörleri nedeni ile gizli olmaları.  

 

Esasen, iptali talep edilen, Yönetmelik ilgili düzenlemesindeki, “konukevi” tanımına baktığımızda da, 

konukevleri denilen yerlerin, yukarıda çerçevesi çizilen sığınak, sığınmaevi olarak kurgulandığını 

görüyoruz. Fakat, hizmetin içeriği itibari ile hizmetin adının “konukevi” olarak adlandırılması doğru 

değildir.  

 

Konkevi ifadesini, ilk duyduğunuzda nasıl bir anlam çağrıĢtırmaktadır? Bu ifade, ilk duyulduğunda 

herhangi bir neden ile barınma ihtiyacınız olduğunda, misafir olabileceğiniz bir yeri ifade etmektedir. Bu 

barınma ihtiyacı, evsiz kaldığınız için, tatile baĢka bir Ģehre gittiğinizde ihtiyaç duyduğunuz için de 

sözkonusu olabilir Oysa ki, kadına yönelik Ģiddet konusunda Ģiddet gören kadınların ve çocukların 

yerleĢebileceği ve destek hizmetleri alabileceği özellikli yerler sığınaklar, sığınmaevleridir. Sığınaklar ise 

normal bir barınma ihtiyacı için kullanılabilen konukevlerinden farklıdırlar. Bu merkezlerin, Ģiddere 

maruz kalan kadınların ve beraberindeki çocukların can güvenliği nedeni ile gizli olması, aynı Ģekilde 

kolay eriĢilebilir olması bu konuda önemli bir ilkeyi teĢkil etmektedir.  
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ġiddete maruz kalan kadınlar, bahsi geçen kamu hizmetini almak istediklerinde kadınlar, kendilerine 

“konukevi” tercihinin sunulması ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Oysa ki, “konukevi”, kavram olarak 

“sığınak” ifadesinin içerdiği anlamı içermemektedir. Nitekim konukevi dendiğinde, kendilerinin kısa bir 

süre misafir edilebileceği, bir nevi sosyal tesis anlamına gelmektedir. Öyle ki, “sığınak” kelimesinin Türk 

Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı, “çeĢitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer” iken, “konukevi” 

nin tanımı, “resmi veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut” 

olarak yapılmıĢtır. Bu durum, kadınların, konukevinin tam olarak ne olduğu, çay-kahve içecekleri ve bir 

birkaç gün kalacakları, sadece bir barınma yeri mi olduğu gibi bir anlam karmaĢasına neden olmaktadır.  

 

Sığınak, sığınmaevi ifadesi ise, tüm dünyada Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların sığınabileceği ve 

tüm dünyada kadına Ģiddete karĢı yapılan kampanyalar ile anılan ve iç içe geçtiği bir kavram olarak, 

kadınların Ģiddetten, can güvenliğini sağlamak ve ihtiyaç duydukları sosyal ve hukuki destekleri 

alabileceği merkezler olarak bilinmektedir. Nitekim, uluslararası sözleĢmelerin de bu terimi içerecek 

Ģekilde akdedilmesinin nedeni bu kavramın bu niteliği ile tüm dünyada bilinir olmasıdır. Ne yazık ki, bir 

tek Türkiye’de sığınaklar için konukevi ifadesi kullanmakta, günlük-pratik hayatta bu güçlüklere neden 

olunmasına mahal verilmektedir.  

 

Tüm dünyada, Ģiddete maruz kalan kadın ve berberindeki çocukların destek hizmeti alabileceği ve 

Ģiddetten kaçıp sığınabileceği bu yerler, Ġngilizcede “shelter” olarak ifade edilmektedir. Nitekim, Ġngilizce 

“shelter”, sığınak anlamına gelirken, dava konusu Yönetmelik’te düzenlenmiĢ olan “konukevi” ifadesinin 

Ġngilizcesi “guesthouse” olup bambaĢka bir anlamı içermektedir.  

 

ġiddet sonucu öldürülme tehlikesi ile yaĢayan, ruhsal ve fiziksel olarak kalıcı zararlar gören kadın ve 

çocukların ihtiyacı da kaçıp sığınabilecekleri yerler, tüm dünyada ve Türkiye’de günlük hayattaki 

bilinilirliği ile sığınaklardır. Konukevi tanımı, geçiciliği, kısa süreli kalıĢı ve konuk olmayı 

vurgulamakta oysa ki, Ģiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar, gördüğü Ģiddet nedeni ile, yasal ve 

idari koruyucu-önleyici tedbirlerin alınmasına, yasalarda düzenlenen destek hizmetleri ile 

güçlenmeye ihtiyacı olan kiĢilerdir. Sığınaklar, konuk evlerinin aksine, Ģiddetten uzaklaĢmak ve 

hayatta kalmak için can havliyle kaçtıkları yerler oldukları için sığınak olarak adlandırılmıĢtır. 

Sığınaklar, Ģiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocukların, Ģiddetten uzak ve bağımsız bir hayatı 

nasıl elde edebileceğinin stratejisini kurduğu, Ģiddetin yarattığı sosyal ve psikolojik etkilerin üstesinden 

gelmeyi kolaylaĢtırıcı destekler verilen mekanlardır.  

 

Müvekkil’in, temel faaliyetlerinden biri sığınak faaliyeti olup, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocuklardan 

baĢvuru almaktadır. Sığınak ihtiyacı nedeni ile Müvekkil Vakıf’a baĢvuruda bulunan pek çok kadın, 

uygulamadaki, idari olarak konukevi ifadesinin yarattığı karmaĢayı paylaĢmaktadır. Konuk evi 

ifadesi, Ģiddet gören kadınlara, bu mekanlarda yasalarda düzenlenen rehberlik ve destek hizmetlerinin 

verileceği, Ģiddete karĢı koruyucu ve önleyici tedbirlerin sağlanacağı mekanlar mı yoksa sadece kısa bir 

süre kalabilecekleri, konuk olacakları bir barınma yeri mi olduğu konusunda sık sık karıĢıklık 

ortaya çıkarmaktadır.  Bu nedenledir ki, müvekkilin faaliyetini gerçekleĢtirdiği sığınak ile konukevinin 

aynı nitelikte faaliyet olduğu, konukevi olarak ifade edilen merkezlerde de çeĢitli sosyal desteklerin 
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sağlanması gerektiğine ikna olmamaktadırlar. Çünkü çoğunlukla, konukevi, kiĢilerin kafalarında baĢka bir 

anlamı çağrıĢtırmaktadır.  

Ġdari  olarak  örgütlenme içinde kurumların koordinasyonu ve adlarının, kamu hizmetini alan kiĢilerde 

doğru bir anlamı çağrıĢtırması, kamu hizmetinin olması gerektiği gibi sunulması açısından çok önemlidir.  

Örneğin; yaĢlıların bir süre bakım gördüğü ve destek hizmeti aldığı “bakımevi” ile “rehabilitasyon 

merkezi” birbirinden farklıdır. Bakım evi, geçici bir barınma ihtiyacı ile kendisinin bir süre kalabileceği 

bir yer iken, rehabilitasyon merkezi çeĢitli tedavilerin uygulandığı baĢka bir merkezdir. Nasıl ki 

birbirinden farklı iki iĢlevi olan bu merkezlere genel olarak “bakım evi” ya da daha genel olarak 

“hastane” demek doğru değilse ve rehabilitasyon hizmeti almaya ihtiyaç duyan kiĢiler açısından 

uygulamada, günlük hayatta karmaĢa ve çeĢitli pratik güçlüklere neden oluyorsa, ve bu nedenden iki ayrı 

merkeze amaca uygun iki adlandırma yapılıyorsa, sığınaklara da konukevi denmesi aynı karıĢıklık ve 

güçlüklere neden olması nedeni ile terimlerin doğru ve bu alanda akdedilmiĢ üst hukuk normlarına uygun 

olarak konması gerekmektedir.  

 

Dava konusu Yönetmelik kapsamında, Ģiddet gören kadın ve beraberindeki çocukların geçici olarak 

yerleĢeceği ve sosyal, hukuki destekleri alacağı yerlerin konukevi olarak tanımlanması sadece bu kamu 

hizmetine ihtiyaç duyan kadın ve beraberindeki çocukların değil aynı zamanda, bu merkezlerin 

kurulmasından, yerel ölçekte denetiminden, bu merkezler ile çalıĢılmasından sorumlu, dair yetkili ve 

görevli kiĢiler ile kolluk gibi kamu görevlilieri bakımından da bir karmaĢaya neden olduğu gerçektir. Bu 

karmaĢa en çok bu merkezlerin gizlil olması ilkesinin ihlal edilmesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 ġöyle ki, konukevi ile ilgili herhangi bir gizlilik olması gerekliliği, ifadenin çağrıĢımından anlaĢılmadığı 

için, pek çok kiĢi bu gizlilik kuralını ihlal etmektedir. Örneğin, bu gibi yerlerin yapımı, açılmasını 

üstlenen belediye baĢkanları veya yerel ölçekte bu merkezler ile ilgilenen kaymakam, vali gibi 

kiĢiler, bu merkezlerin adresi, nerde olduğu belli olacak Ģekilde, önünde fotoğraf çektirmekte veya 

bu yapılara, tabela asılması sözkonusu olmaktadır. Bununla ilgili çeĢitli haberler de basında yer almıĢtır.  

 

Bu örnekleri içeren, basında yer alan  çeĢitli haberleri EK-III olarak sunarız. 

 

Görülmektedir ki, iptali talep edilen düzenleme, oluĢturduğu anlam karmaĢası nedeni ile, kadına 

yönelik Ģiddet konusunda gerçekleĢtirilmesi gerekli kamu hizmetlerinin özen yükümlülüğüne uygun 

olarak hayata geçirilmesine de engel olmaktadır. Oysa ki, özellikle kadınlara ve çocuklara Ģiddet 

konusunda devletin kamu hizmetlerini ifa ederken, özen yükümlülüğüne uygun olarak hareket etmesi 

sadece iç mevzuat gereğince zorunlu değil, Türkiye’nin Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca taraf olduğu 

uluslararası sözleĢmelerin de gereğidir.  

 

B.3. Dava konusu Yönetmelik ilgili düzenlemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 

Yönelik ġiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun ile Ġstanbul SözleĢmesi’ne aykırı olup, Yönetmelik 

düzenlemesinin yeniden, Ġstanbul SözleĢmesi’ne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Dava Konusu idari iĢlemin, Ġstanbul SözleĢmesi’ne aykırı olması nedeni ile, uluslararası bir sözleĢme 

olan Ġstanbul SözleĢmesi’nin yürürlüğe girme sürecini de açıklamak isteriz. Önemle belirtmek isteriz 

ki, Dava konusu Yönetmelik çalıĢmalarının yapıldığı sırada, uluslararası alanda kadına yönelik Ģiddet 

ve ev içi Ģiddete karĢı mücadele etmek amacı ile oluĢturulan Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Devleti 

tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmıĢ, bahsi geçen SözleĢme’ye Türkiye Devleti, 8 Mart 2012 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2816 Sayılı Kadına Yönelik ġiddet ve Aile içi ġiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Ġstanbul SözleĢmesi) 

Onaylanması Hakkında Karar yer almıĢtır.   

 

6284 Sayılı Aile’nin Korunması ve Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun ise, 20 Mart 

2012 tarih ve 28239 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, bu Kanun’un “Amaç, 

Kapsam ve Temel Ġlkeler” baĢlıklı 1. Maddesi’nin, 2. Fıkrasının (a) bendinde Kanun’un uygulanması 

bakımından, Ġstanbul SözleĢmesi hükümlerinin uygulanacağı özellikli olarak belirtilmiĢtir.  

 

Bununla birlikte, Ġstanbul SözleĢmesi, SözleĢme’nin yürürlüğe girme kuralını düzenleyen, 75. Madde 

kapsamında en az sekizi Avrupa Konseyi üyesi olan on devlet tarafından imzalanmasından sonra 1 

Ağustos 2014 tarihinde taraf devletlilerin iç hukukunda ve uluslar arası alanda yürürlüğe girmiĢtir.  

 

Müvekkil Vakıf, 6284 sayılı Yasa’da atıfta bulunulan ve Türkiye Devleti’nin taraf olduğu 1 Ağustos 

2014 tarihinde hem iç hukukta hem de uluslararası alanda yürürlüğe giren Ġstanbul SözleĢmesi’nin 

hükümleri ile çeliĢen dava konusu Yönetmelik’in ilgili düzenlemesinde yer alan konukevi tanımının 

değiĢtirilmesini ve SözleĢme’ye uygun olarak sığınak, sığınmaevi tanımının yapılmasını talep etmiĢtir. 

Nitekim, daha önce de Davalı Ġdare’ye bildirilen konu ile ilgili, Ġstanbul SözleĢmesi’nin 1 Ağustos 

2014 tarihinde uygulanabilir, icrai kabiliyeti haiz bir üst hukuk belgesi olarak yürürlüğe girmesi ile yeni 

bir hukuki durum ortaya çıkmıĢ, bu nedenle Müvekkil vakıf, yaptığı idari baĢvuru ile, Davalı Ġdare’den 

bu yeni hukuki duruma uygun olarak, dava konusu Yönetmelik ilgili maddesinin uyumlu hale 

getirilmesini talep etmiĢtir. Davalı Ġdare; Müvekkil Vakıf’ın idari baĢvurusuna Ģu Ģekilde cevap 

vermiĢtir;  

 

“(...) ilgide kayıtlı yazınızda, 05.01.2013 tarih ve 28519 Sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin 

Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik‟te yer alan “konukevi” 

terimi ve tanımının İstanbul Sözleşmesi ile uyumlaştırılmasına ilişkin 

talebiniz yer almaktadır. Bahsi geçen Yönetmelik‟te, “konukevi, 

fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete 

uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik 

sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların 

varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle 

geçici süre ile kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın 

sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak 

olan yatılı sosyal hizmet kuruluşu” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu 
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tanımda “konukevi”nin geniş bir kapsamda ele alındığı 

değerlendirilmekle birlikte Bakanlığımızca kurumsal hizmetler ve 

6284 Sayılı Kanun’un uygulanması kapsamında yürütülmekte olan 

araştırma projelerinin sonuçlanmasının ardından ilgide kayıtlı 

yazınızda yer alan taleplere ilişkin mevzuat düzenlemesi ayrıca 

değerlendirilecektir. (...)” 

 

Görülmektedir ki, Bakanlık, Müvekkil Vakıf’ın idari baĢvurusuna kaçamak yanıt vererek, üst hukuk 

normu ile uyumun sağlanması için gerekli değiĢikliklerin yapılması hakkında talebi zımnen reddeden 

fakat sonrada değerlendireceğini ifade edecek Ģekilde, konuyu belirsiz bir zaman aralığına atmıĢtır.  

 

Müvekkil Vakıf’ın Davalı Ġdare’ye konuya iliĢkin idari baĢvurusu ile Davalı Ġdare’nin 5 Kasım 2014 

tarih ve 96559647-401-162328 Sayılı yazısını EK-IV olarak sunarız. 

 

Söz konusu durum, hem üst hukuk normu olan Ġstanbul SözleĢmesi’ne aykırılık teĢkil etmekte hem de 

Ģiddete maruz kalan kadınların, destek alabileceği mekanizmaların, belirli, açık, kolay ulaĢılabilir ve 

hukuka uygun olarak koordine edilmesi açısından son derece önemlidir.  

 

Dava konusu Yönetmelik, sebep unsuru açısından hukuka aykırıdır. ġöyle ki, idari iĢlemler bir sebebe 

dayanır. Sebep unsuru, idareyi böyle bir idari iĢlem yapmaya yönelten nedenler anlamına gelmektedir. 

Kısacası, bir idari iĢlemin sebebi, o idari iĢlemden önce gelen, idareyi o idari iĢlemi yamaya sevk eden 

objektif hukuk kurallarınca belirlenmiĢ bir etkendir. Ġdari iĢlemin sebebi mevzuatta açıkça gösterilir.  

 

Yukarıda açıklandığı üzere, Dava konusu Yönetmelik’in dayanağı 633 No’lu KHK ile birlikte, bu 

konuda düzenlenmiĢ normalar hiyerarĢisi kapsamında Türkiye Devleti’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleĢmeler, Anayasa, Kanun ve Tüzüktür.  

 

Dava konusu Yönetmelik’in aykırı olduğu ileri sürülen Ġstanbul SözleĢmesi ile, yukarıda da ifade 

edildiği üzere, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan SözleĢme’nin “GiriĢ” kısmında Ģu 

ifadelere yer verilmiĢtir:  

 

“Kadınlara yönelik her türlü şiddeti ve aile içi şiddeti kınayarak; 

Kadınlar ve erkekler arasında yasal ve fiili eşitliğin 

gerçekleştirilmesinin kadınlara yönelik şiddeti önlemede anahtar bir 

unsur olduğunun bilincinde olarak, kadınlara yönelik şiddetin 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet şeklindeki yapısal niteliğinin ve bu 

şiddetin, erkeklerle kıyaslandığında kadınları ikincil konuma zorlayan 

temel sosyal mekanizmalardan birisi olduğunun bilincinde olarak, 

kadınlar ile kız çocuklarının, çoğunlukla aile içi şiddet, cinsel taciz, 
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tecavüz, zorla evlendirme, sözde “namus” adına işlenen cinayetler gibi 

insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden ve kadın erkek eşitliğini 

sağlamanın önünde büyük bir engel oluşturan şiddetin pek çok 

boyutuna maruz kaldıklarını büyük endişeyle dikkate alarak (...) bu 

Sözleşme akdedilmiştir.” 

 

 

SözleĢme’nin “Amaç” baĢlıklı 1. Maddesi kapsamında ise aĢağıdaki düzenlemelere yer vermiĢtir;  

 

“Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi 

şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadınlara yönelik her 

türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların 

güçlendirilmesi yolu dahil kadınlar ile erkekler arasındaki temel eşitliği teşvik 

etmek, Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve 

bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve 

tedbirler geliştirmek, kadınlara yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan 

kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik etmek, kadınlara yönelik 

şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım 

benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk 

kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.” 

 

Görülmektedir ki, kadına yönelik Ģiddet, buna karĢı mücadelede önemli bir külliyatın oluĢturulması, 

Ģiddetle mücadelede kadınlara ve beraberinde Ģiddet gören çocuklarına önemli destek hizmetlerinin 

sağlanması için spesifik mekanizmaların kurulmasını gerektiren bir konudur. Bu nedenle bu alanda, 

devletlerin uymayı taahhüt ettikleri, uluslararası sözleĢmeler, kanunlar yapılmakta, buna uygun olarak 

da ikincil mevzuat hazırlanmaktadır.  

 

Önemle belirtmek isteriz ki, bu alanda akdedilmiĢ en son ve en kapsamlı uluslararası sözleĢme Ġstanbul 

SözleĢmesi olup, bu alanda, oluĢturulmuĢ en özellikli ve kapsamlı sözleĢme olma niteliğine sahiptir. 

SözleĢme’ye Türkiye Devleti’nin taraf olması nedeni ile de,  uygulanmasında Anayasa’nın 90. Maddesi 

gözetilmelidir. Anasaya’nın 90. Ve 124. Maddeleri uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konmuĢ olan 

uluslararası sözleĢmelere üst hukuk normu olarak kabul edilmeli ve kanunlar ile birlikte ikincil mevzuat 

da buna uygun olarak düzenlenmektedir.  

 

Ġstanbul SözleĢmesi, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ olup, kanun 

hükmündedir.  Bu nedenle normlar hiyerarĢisi kapsamında daha altta olan tüzük ve yönetmelikler, 

kanunlara aykırı olamazlar. Nitekim, Ġstanbul SözleĢmesi’nin temel insan hakları ile ilgili bir sözleĢme 

olması nedeni ile,  kanunlar ile çeliĢki yaratan hükümler olduğu taktirde, kanunun üstünde olup, öncelikli 

uygulama alanına sahiptir.  
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Ġstanbul SözleĢmesi’nin 23. Maddesi uyarınca; 

 

“Sığınmaevleri: Taraflar, kadın ve çocuklar başta olmak üzere,  

mağdurlara güvenli barınma imkanı sunmak ve onlara ilişkin  

önceden önlem almak amacı ile yeterli sayıda, kolay erişilebilir 

ve uygun sığınmaevleri kurmak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alır.”  

 

Yukarıda açıklandığı üzere, 1 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye’nin taraf olduğu,  Ġstanbul 

SözleĢmesi’nin gereği nedeni ile,  Bakanlığınız tarafından yürütülen yönetmelik kapsamında  

sığınakların, “konukevi” olarak tanımlanması,  Ġstanbul SözleĢmesi’ne aykırılık teĢkil ettiği gibi, 

sığınaklarda verilen hizmetin, destek almak üzere giden kadınlara bakıĢ açısını ve nihayetinde 

sığınakların kadınları güçlendirecek ve Ģiddetten uzaklaĢmalarında etkili olması beklenen niteliğini 

olumsuz anlamda etkilemektedir ve bu baĢvuru merkezlerini kolay ulaĢılabilir olmaktan çıkarmaktadır. 

Bu birbiri ile çeliĢen, uyumsuz mevzuatın, Bakanlığınızca, giderilmesi ve üst hukuk normu olan Ġstanbul 

SözleĢmesi’ne uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

 

Bahsi geçen tanım karıĢıklığı, kadına yönelik Ģiddetle mücadele bakımından, gerek uluslararası mahkeme 

kararları ile gerekse de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler gereğince devletin pozitif 

yükümlülüğü olarak tespit edilmiĢ, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların, Ģiddete karĢı baĢvuru 

mekanizmalarının ulaĢılabilir olması ilkesine de aykırılık oluĢturmakta ve dava dilekçemizde 

açıklandığı üzere, pratik olarak çeĢitli engellemeler ve güçlüklere neden olmakta, kamu hizmetinin özen 

yükümlülüğüne uygun olarak sunulmasının önüne geçmektedir. Pozitif yükümlülüğü uyarınca, devlet, 

baĢvuru mekanizmalarının idari yapısını, ulaĢılabilir bir kamu hizmeti olarak sağlamak zorundadır.  

 

Bu nedenle, dava konusu Yönetmelik’in 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasının (i) bendinde yer alan, konukevi 

tanımının, sığınak, sığınmaevi olarak değiĢtirilmesi gerekli olup, Sayın Dairenizden, ilgili madde 

düzenlemesini yukarıda sıraladığımız gerekçeler ile öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve yapılan 

yargılama sonunda iptal edilmesini talep ederiz   

SONUÇ VE TALEP: 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Sayın Dairenizden, Yönetmelik kapsamında gerekli 

değiĢikliklerin yapılması amacı ile,  5 Ocak 2013 tarih ve 28519 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik’in, Tanımlar ve 

Kısaltmalar baĢlıklı 3. Maddesi’nin (i) bendinin, yargılama süresince yürütmesinin durdurulmasını ve 

yapılan yargılama sonunda iptal edilmesini talep ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vekilleri 
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EK-3: Alo 182 Uygulamalarına ĠliĢkin Sağlık Bakanlığı’na Yapılan BaĢvuru 

 

           25.04.14 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’NA                                           

Sayı   :  2014/362 

Konu   : Bakanlığınızın ulusal ve uluslar arası mevzuata aykırı uygulamaları 

hakkında bilgi verme ve bu uygulamanın sona erdirilmesi talebine iliĢkin dilekçemizdir.   

AÇIKLAMALAR 

Hasta yakınları ya da arkadaĢlarının Bakanlığınızca tarafından oluĢturulan Alo 182 

Randevu Hattı’nı arayarak hastaların randevu bilgilerine,  sağlığı ve rahatsızlığı ile ilgili 

kiĢisel bilgilere ulaĢtıkları tarafımızca öğrenilmiĢ ve tespit edilmiĢtir. Bu durum, özellikle 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

uyarınca koruma tedbiri olarak hakkında gizlilik kararı verilen ve tüm bilgileri gizlenen 

kadın ve çocukların randevu ile hastalık detaylarına ulaĢılmasına sebebiyet vermesi, 

hayati bir problemi doğurmaktadır. ġiddet tehdidi altında bulunan kadının, bu yolla ne 

zaman nerede olacağı bilgisi öğrenilmesinin yanında, ulusal ve uluslararası sözleĢmeler 

ile sıkı bir Ģekilde korunmakta hasta bilgilerinin (kiĢisel bilgilerin) korunması 

yükümlülüğüne de açık bir aykırılık teĢkil etmektedir.  

 

KiĢisel sağlık bilgileri hastaların kiĢisel verileridir. Bunların toplanıp iĢlenmesi ancak 

hastanın rızasıyla olabilir. BaĢta Anayasa olmak üzere ulusal mevzuat ile Ġnsan Hakları 

Beyannamesi’nden Biyotıp SözleĢmesi’ne kadar uluslararası kurallar insanların sağlık 

bilgilerinin rızaları olmaksızın toplanamayacağı, iĢlenemeyeceği ve açıklanamayacağını 

belirtmektedir. 

 

Anayasa’nın 20. maddesiyle temel koruma altında olan kiĢisel verilerin izinsiz 

açıklanması, Türk Ceza Yasası ile de yaptırıma bağlanmıĢtır. Ayrıca Biyotıp 

SözleĢmesi’nin; Özel YaĢam ve Bilgi Edinme Hakkı baĢlıklı 10. maddesine göre de 

“Herkes, kendi sağlığı hususundaki bilgilerle ilgili olarak, özel yaĢamına saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir."  
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Tasarı halinde bulunan KiĢisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Avrupa 

Birliğinin KiĢisel Verilerin Korunması Hakkındaki Yönergesi’nde hasta bilgilerinin 

hassas bilgi olarak kabul edildiği ve bu verilerin korunmasının çok sıkı kurallara 

bağlandığı, ifĢasının yasaklandığı Bakanlığınızca da bilinmektedir.    

Buna rağmen Bakanlığınız Alo 182 Randevu Hattı’ndaki görevli memurlarının ulusal ve 

uluslararası düzenlemeleri hiçe sayarak bir yakını hakkında bilgi almak isteyen kiĢilere 

hastanın randevu bilgilerini ve sağlık bilgilerini sorgusuzca vermesi hukuka açıkça 

aykırıdır.  

 

Hakkında koruma kararı ve gizlilik kaydı bulunan kiĢilerin dahi bilgilerinin çok rahatlıkla 

veriliyor olması bu kiĢilerin yaĢam hakkına da müdahale niteliğinde olup Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi’nin ve Anayasa’nın ilgili maddelerini ihlal etmektedir. ġiddet tehdidi 

altında olan ve tüm bilgileri gizlenen kadının, Ģiddet uygulayan tarafından Alo 182 

Randevu Hattı’ndan kolayca randevu yeri ve saatini öğrenmesi sonucu hem yaĢam 

hakkını ihlal edilmekte hem de kadın yaĢadığı bu korku nedeniyle randevularına 

gidememekte ve sağlık desteğinden mahrum kalmaktadır.   

 

Bu aykırı uygulamanın dıĢında, internet üzerinden alınan randevularda da gizli kayıt 

sahibi kadın ve çocuklar açısından hayati bir tehdit bulunmaktadır. Ġnternet üzerinden 

alınan randevularda kiĢiye ait bilgilere ulaĢma ve bir hesap oluĢturmanın kolay olması, 

tehdit altında bulunan gizli kayıt sahibi kadını tehlike altına sokmaktadır. Ġnternet 

hesabının parolasının mail veya telefona mesaj olarak atılması, korunan ve bilgileri 

gizlenen kadın ve çocuk için tehdit yaratmaktadır. Bu yolla, bilgileri gizli tutulan kadının 

bilgilerine kolayca ulaĢabilen erkek, kadın ve çocukların yerini tespit edebilmektedir.  Bu 

sebeple, özellikle gizli kayıt sahibi kadın ve çocukları için bilgilerin saklı tutulması adına 

Bakanlığınızca daha sıkı tedbirler almak zaruridir.  

 

Konuya hassasiyetle yaklaĢılarak bu hukuka aykırı uygulamanın ortadan kaldırılması 

amacıyla gerek genelge yayınlayarak gerekse de toplantılar düzenleyerek hasta bilgilerine 

ulaĢma imkânına sahip personelin bilgilendirilmesi ve bu konudaki ulusal ve uluslararası 

mevzuata uygun davranıĢın denetlenmesi Bakanlığınızın sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Hem tüm hastaların haklarını korumak hem de özel güvenlik tedbiri altında olan kadın ve 

çocuklarla ilgili hassasiyet göstermek için gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır. 
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Bakanlığınızın gerekli tedbirleri almayarak, bu uygulamayı devam ettirmesi halinde 

kiĢilerin hem kiĢisel bilgilerinin/özel hayatın korunması hakkı ihlal edilmiĢ olacak hem 

de bu uygulamanın yaĢam hakkı ihlaline varan sonuçları olacaktır. Bu nedenle gerekli 

tedbirlerin derhal alınması gerektiğini bilginize sunar, aksi takdirde gerek bu uygulamayı 

gerçekleĢtiren kiĢiler hakkında Türk Ceza Yasası’nın 135 vd maddeleri uyarınca suç 

duyurusunda bulunacağımızı ve bu uygulama nedeniyle de ulusal ve uluslararası alanda 

idari ve hukuki yollara baĢvuracağımızı bildiririz.     

 

Saygılarımızla, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı           
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EK-4: Kamu Hastanelerinin Kürtaj Uygulamalarına ĠliĢkin Ġstanbul Tabip 

Odası’na Yapılan BaĢvuru 

 

02.02.2015 

ĠSTANBUL TABĠP ODASI YÖNETĠM KURULU’NA 

Sayı: 2015/402 

Konu:  Ġstanbul kamu hastaneleri kürtaj uygulamaları hakkında 

 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak, Ġstanbul’da bulunan 37 Kamu Hastanesi’ne kürtaj 

yapıp yapmadıklarını telefon ile sorduk. Aldığımız yanıtlara göre, 37 hastanenin 17’si, sadece 

fetusun ölmesi ya da anneye zarar veriyor olması, bebeğin sakat olması, annede kanama 

olması, düĢük olması gibi çeĢitli tıbbi komplikasyonların zorunlu kıldığı durumlarda, heyet 

kararı ile kürtaj yapabildiklerini bunun dıĢında “keyfi”, “isteğe bağlı” veya “öylesine” kürtaj 

yapmadıklarını belirtmiĢtir.   37 hastaneden 12’si ise çeĢitli sebeplerden (hastanenin teknik 

koĢullarının yetersizliği, hastanede aile planlaması biriminin bulunmaması, kadın hastalıkları 

biriminde kadın doğumun bölümünün olmaması ) dolayı hiçbir Ģekilde kürtaj yapmadıklarını 

ifade etmiĢtir. GörüĢme yapılan hastanelerden sadece 3 tanesi isteğe bağlı kürtaj yaptığını 

belirtmiĢtir. Bu hastanelerden ise sadece bir tanesi yasal sınır olan 10 haftaya kadar kürtaj 

yaptığını diğer iki hastane ise 8 haftaya kadar kürtaj yapabildiklerini belirtmiĢtir.   

 Zorunlu hallerde kürtaj yapıldığını belirten hastaneler ile yapılan görüĢmelerde 

“zorunlu hal” genellikle,  bebeğin ölmüĢ olması ya da annenin ölüm tehlikesinin olması 

olarak tarif edilmiĢtir. Örneğin,  Dr. Sadi Konuk eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’yle yapılan 

görüĢmede “isteğe bağlı” kürtaj yapılmadığını öğrendikten sonra zorunlu durumlarda kürtaj 

yapılıp yapılamadığı sorulduğunda, “Kendi düşürmesine bağlı. Çocuk kalp sesi yoksa 

düşmesi beklenir” yanıtı alındı. Benzer Ģekilde Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi  ile 

yapılan görüĢmede de  “Bebek ölüyse ya da tıbbi nedenler söz konusuysa kürtaj yapılıyor. 

Onun dışında canlı bebek alınmıyor” yanıtını verildi. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’nde ise isteğe bağlı kürtaj yapılmadığı, tıbbi 

zorunluluklar olan durumlarda heyet raporuna göre kürtaj yapılıp yapılamayacağına karar 

verildiği söylendi. Aynı hastane,  kürtaj olmak isteyenleri Üsküdar Devlet Hastanesi’ne 

yönlendirdiklerini belirtti.  Bu görüĢmenin hemen ardından aranan Üsküdar Devlet Hastanesi 

ise, Zeynep Kamil Hastanesi’nin kürtaj olmak isteyen kiĢileri kendilerine yönlendirdiği 
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bilgisini teyit etti fakat kendilerinin de kürtaj yapmadığını söyledi. Yakacık Doğumevi ve 

Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’nden de “bebeğin ölmesi” gibi zorunlu 

durumlar dıĢında  kürtaj yapılmadığı bilgisi verildi. 

2 hastanenin kadın doğum servisine ulaĢılmadığı için kürtaj yapılıp yapılmadığında 

dair kesin bir bilgi alınamamıĢtır. Bu hastanelerinde her üçünde de telefonu açan görevli önce 

“ kürtaj yapılmıyor” yanıtını verdi. Mor Çatı’dan arandığı söylenildiğinde ise telefondaki 

kiĢi kadın doğum servisine yönlendirdi fakat 3 hastanenin de kadın doğum servisi telefona 

yanıt vermedi. Örneğin Pendik Devlet Hastanesi’ndeki santral görevlisi önce kadın-doğum 

servisine yönlendirdi fakat birim yanıt vermedi. Telefon tekrar santrale bağlandı. Santraldeki 

görevli kendisini tekrar tanıtmayınca, kadın-doğum servisine bağlanıldığı sanılarak soru 

tekrarlandı. Bunun üzerine santral görevlisi Ģöyle bir yanıt verdi: “Hanımefendi cevap 

vermediler, ben size yapılmadığını söyledim, bunun için kadın-doğuma bağlanmaya 

gerek yok.” Zorunlu durumlarda yapılıp yapılmadığı sorulduğunda ise duraksayan bir ses 

tonu ile “Yok, eğitim ve araĢtırma hastanelerine sevk ediyoruz” denildi.  

3 hastane ile yapılan görüĢmede ise, hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığı bilgisinin 

telefonda verilemeyeceğini, bunun yasak olduğu belirtildi.  

Türkiye’de 24/5/1983 tarihinde kabul edilen ve 27/5/1983 tarihli resmi gazetede 

yayınlanan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi ile gebeliğin son 

erdirilmesi,  

“Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı 

takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya 

edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı 

hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara 

dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.  

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil 

hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim 

tahliye edilir. Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde 

müdahaleden itibaren en geç yirmidört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan 

müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde sağlık ve sosyal yardım 

müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur. 
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Acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti ile 

sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekli ve 

doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu yerlerde bulunması gereken sağlık ve 

diğer koşullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte 

belirtilir.” 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Bu yasa maddesine göre, gebelik süresi 10 hafta olduğu sürece isteğe bağlı kürtaj yaptırmak 

yasal bir haktır. Fakat Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi ve BaĢakĢehir Devlet Hastanesi ile yapılan görüĢmelerde zorunlu haller dıĢında 

kürtaj yapılmasının “yasak” olduğu; Dr. Sadi Konuk eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile 

yapılan görüĢmede ise devlet hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj yapılamayacağı yanıtı alındı. 

BaĢakĢehir Devlet Hastanesi’nde görüĢülen görevliye bu yasağın nereden kaynaklandığı 

sorulduğunda,  “devletten” yanıtı alındı. Ġstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi ile yapılan görüĢme de ise  “hayır yapılmıyor. Özellerde yapılıyor, burada yok (…), 

zorunlu durumlarda yapılıyor ama öyle özel olarak yapılmıyor” yanıtı alınmıĢtır.  Bu yanıt 

ise kürtajın yasak olduğunu söylememekte fakat sadece maddi gücü olan kadınların kürtaj 

yaptırabileceğini söyleyerek yine yasayı ihlal etmektedir.  

Yukarıda sunduğumuz görüĢme bilgilerine ve EK-1’de sunduğumuz listeye göre kamu 

hastanelerinin yasayı ihlal ederek fili bir kürtaj yasağı oluĢturmuĢ oldukları görülmektedir.  

Hekimler keyfi bir Ģekilde kürtaj yapmayarak yasayı ihlal etmektedirler. Hastanelerin bu 

tutumu, kadınların ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkına eriĢimlerine engel teĢkil etmektedir.  

Ġstanbul Tabip Odası olarak bu konuda gerekli incelemenin tarafınızca yapılmasını ve 

inceleme sonucunun bizimle paylaĢılmasını rica ediyoruz.  

Saygılarımızla, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-5: Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hastanelerindeki Kürtaj Uygulamaları 

Raporumuza ĠliĢkin Yayımladığı Basın Açıklaması 

 

  T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği 

                                                                                    ANKARA 05.02.2015 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Bugün medyada "Bir vakfın Ġstanbul'daki çeĢitli hastaneleri telefonla arayarak isteğe bağlı 

kürtaj yapılıp yapılmadığını araĢtırdığı" haberlerinin yer alması üzerine aĢağıdaki açıklamanın 

yapılmasına gerek duyulmuĢtur. 

 

10 hafta sonuna kadar tıbbi bir zorunluluk olmadan isteğe bağlı olarak gebeliğin 

sonlandırılmasının Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılmasında herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Ancak tüm yönleriyle sağlıklı bir gebelik sonlandırılma iĢlemi 

yapılabilmesi için belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi zorunludur. 

 

Tıbbi gereklilik durumlarında ilgili hekimin uygun gördüğü vakalar için heyet raporu alınarak 

gebelik sonlandırma iĢlemi yapılabilmektedir. 

 

Bütün bu kriterler dikkate alınmaksızın hastaneleri telefonla arayarak "kürtaj yapıyor 

musunuz" sorusuyla sağlıklı ve güvenilir bilgiler elde edilemeyeceği çok açık bir gerçekliktir. 

Kaldı ki söz konusu Vakfın iddia ettiği telefon görüĢmelerinde bu soruları hangi görevlerde 

bulunan kiĢilere yönelttiği de belirtilmemiĢtir. Gebeliğin sonlandırılması hasta ile hekim 

arasında konuĢulacak ve değerlendirilecek özel bir durumdur. 

 

Bakanlığımız tüm hizmetlerini ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yürütmektedir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 
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EK-6: Kürtaj Uygulamalarına ĠliĢkin Sağlık Bakanlığı’na Yapılan Bilgi Edinme 

BaĢvurusu            

26.02.2015 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA  

BĠLGĠ TALEP EDEN  : Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

YETKĠLĠ KĠġĠLER  : Vakıf BaĢkanı Seda ÇavuĢoğlu, BaĢkan Yardımcısı Açelya  

        Uçan Karadeniz 

ADRES    : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No:23 D:7- 

       8, Beyoğlu, Ġstanbul 

KONU    :  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince ve bu Kanun’un 11. 

Maddesinde öngörülen süreler dâhilinde aĢağıda yer alan sorularımızın yazılı cevaplarının ve 

sorularımız ile ilgili belgelerin ivedilikle gönderilmesi hakkında taleplerimizin  sunulmasıdır.  

SAYI    : 2015/408 

AÇIKLAMALAR   :  

27 Mayıs 1983 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2827 sayılı "Nüfus Planlaması 

Hakkında Kanun"un 5. maddesine göre; gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar, annenin sağlığı 

açısından sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir. Yasa düzenlemesinde rahim 

tahliyesi ile kastedilen gebeliğe son verilmesidir.  

Bu yasa, 10 Eylül 1983 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 507 sayılı "Nüfus Planlaması 

Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik",  6 

Ekim 1983 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 509 sayılı "Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme 

Yönetmeliği" ve 18 Aralık 1983 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 510 sayılı "Rahim Tahliyesi ve 

Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ĠliĢkin Tüzük" ile desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, yasal mevzuata göre, gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar istek üzerine gebeliğe 

son verilir. 

Bununla birlikte, gebeliğin sonlandırılması konusunda sağlık hizmetinden yararlanamadığını ifade eden 

pek çok kadın Vakfımıza baĢvurmaktadır. Mor Çatı, konu hakkında 2015 yılında yaptığı bir 

araĢtırmanın sonuçlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaĢmıĢtır. Buna göre, Ġstanbul'da bulunan 

ve araĢtırmaya konu edilen 37 kamu hastanesinden sadece  3 tanesinde isteğe bağlı  kürtaj yapıldığı 
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ortaya çıkmıĢtır. Bu hastanelerden ise sadece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yasal süre olan on 

haftaya kadar kürtaj yaptığını, diğer 2 hastane ise sekiz haftaya kadar kürtaj yapabildiklerini beyan 

etmiĢtir. 

Diğer yandan, pek çok özel hastane isteğe bağlı olarak gebeliğe son vermekten imtina etmekte ve 

bunlardan bazıları hamile kadınları "merdivenaltı" olarak tabir edilen yerlere yönlendirmektedir.  

Mevcut durum nedeniyle, temel bir sağlık hizmeti olan ve ücretsiz olarak sunulması gereken gebeliğe 

son verme iĢleminin maliyetinin çok ve orantısız olarak arttırdığı da Ģikayet konuları arasındadır. 

Bu nedenlerle aĢağıdaki sorunların cevaplandırılarak ilgili bilgi ve belgelerin ivedilikle tarafımıza 

ulaĢtırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuĢtur: 

1) Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaç hastane vardır ve bunlardan kaç tanesinde bir temel 

sağlık hizmeti olan, isteğe bağlı gebeliğe son verme iĢlemi yapılmaktadır? Söz konusu hastanelerin 

isimlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.   

2) Yasalarca tanınmıĢ bir hak ve idare yönünden sağlık hizmeti verme ödevinin bir parçası olan isteğe 

bağlı gebeliğe son verme hizmetinin fiiliyatta kısıtlanmasının sebebi nedir? Bu konuda verilmiĢ bir 

idari karar ve kurum içi yahut kurumlararası bir tavsiye, yazıĢma v.b. var mıdır? 

3) Konu hakkında kamuoyuna yansıyan Ģikayet ve ihbarlar değerlendirilmek sureti ile Bakanlık 

tarafından baĢlatılan herhangi bir soruĢturma olmuĢ mudur? Konuyla ilgili olarak herhangi bir araĢtırma 

yapılmıĢ mıdır? Yapıldı ise sonuçları nelerdir? 

4) Bakanlığın isteğe bağlı gebeliğe son verme konusundaki politikası ve değerlendirmesi nedir? 

Sonuç ve Talep:  

Yukarıda sorulan soruların tamamının eksiksiz olarak cevaplandırılmasını ve cevaplarla bağlantılı 

olarak tüm idari bilgi, belge ve resmi yazıĢmalar ile görüĢlerin eksiksiz olarak tarafımıza bildirilmesini, 

gerekirse bu aktarım için CD’ye kayıt yapılarak istediğimiz bilgi ve belgelerin tarafımıza CD Ģeklinde 

verilmesini, bu soruların cevaplandırılması için diğer kurum ve kiĢilerden bilgi ve belge talep 

ediliyorsa, bu bilgi ve belgelerin de tamamlanmasını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 

27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği talep ederiz. 

Saygılarımızla, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-7: Ġstanbul SözleĢmesi’nin Ġç Mevzuat Ġle UyumlaĢtırılması ve Uygulanması 

Hakkında ASPB’na Yapılan Bilgi Edinme BaĢvurusu 

 

 

            04.09.2014 

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI’NA  

 

BĠLGĠ TALEP EDEN  : Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

YETKĠLĠ KĠġĠLER   : Vakıf BaĢkanı Seda Çavuşoğlu, BaĢkan Yardımcısı Açelya 

Uçan Karadeniz 

ADRES    : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No:23 D:7-8, 

Beyoğlu, Ġstanbul 

 

KONU    : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na (Bakanlık) bağlı olan idari 

birimler ile 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye Cumhuriyeti’nin usule uygun olarak 

taraf olduğu Avrupa Konseyi Ev Ġçi ġiddet ve Kadın Yönelik Her Türlü ġiddetin Önlenmesine Dair 

SözleĢme’nin (Ġstanbul SözleĢmesi) iç mevzuat ile uyumlaĢtırılması ve/veya uygulanması hakkında, 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince ve bu Kanun’un 11. Maddesinde öngörülen süreler 

dâhilinde aĢağıda yer alan sorularımızın yazılı cevaplarının ve sorularımız ile ilgili belgelerin ivedilikle 

gönderilmesi hakkında taleplerimizin sunulmasıdır.  

 

SAYI     : 2014/373 

 

AÇIKLAMALAR   :  

Mor Çatı, 1990 yılından bu yana,  aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan (dövülen, ırzına geçilen ve 

bu gibi kadınların sığınabilecekleri evler açmak, işletmek, yitirdikleri kendilerine güven duygusunu 

tekrar kazanabilmeleri için gerekli tıbbi ve hukuki yardımı yapmak, onlarla dayanışmak, danışmanlık 

hizmetleri sunmak, onlara iş ve beceri kazandırmak, bir meslekleri varsa o mesleği icra etmelerine 

yardımcı olmak, işsiz olanlara mümkün olduğu kadar iş bulmak, işyerleri açmak, iş olanakları 

sağlamak, tüm kamuoyunu, kadına yönelik şiddetin son bulması için bilgilendirmek üzere bilimsel 

çalışmalar ve gerekli çalışmalar yapmak üzere her türlü girişimde bulunmak amacıyla faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

Vakıf senedimizin ilgili bölümünü EK-I olarak sunarız. 

 

Bu kapsamda aĢağıdaki sorular doğrudan Vakfımızın faaliyet alanına girmektedir.  

 

SORULAR:  
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A) Bakanlığınıza bağlı idari birimler hakkında aĢağıdaki sorularımızın yazılı cevaplarının ve ilgili tüm 

belgelerinin tarafımıza iletilmesi hakkındaki taleplerimizi sunarız.  

 

6284 Sayılı Yasa kapsamında düzenlenen, ġiddet Önleme Ġzleme Merkezleri (ġÖNĠM) 

kurulmuĢtur ve halihazırda, Bakanlığınızın uygulaması kapsamında, pilot uygulama olarak 

baĢlatılmıĢtır. YaklaĢık 2 yıldır, bu merkezler, pilot uygulama olarak faaliyet göstermektedir. 

Bu pilot uygulamanın baĢlatılması ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, idari bir 

karar ile lağvedilmiĢtir. Tüm Türkiye’de faaliyette olan SHÇEK faaliyetleri, pilot uygulama 

olan ġÖNĠM’ler ile karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. 

 

 Bu kapsamda;  

 

ġÖNĠM’lerin pilot uygulamasının sonuçları, değerlendirilmesi hakkında Bakanlığınız 

tarafından yapılmıĢ bir çalıĢma mevcut mudur? Pilot uygulamanın değerlendirmesi ne 

olmuĢtur? Bununla ilgili bir değerlendirme yazısı var mıdır? Ġlgili görüĢlerin, çalıĢmaların, 

resmi yazıĢmaların ve araĢtırmaların tarafımıza gönderilmesini talep ederiz.  

ġÖNĠM’lerin pilot uygulaması ne zaman sona erecektir? ġÖNĠM’ler tüm Türkiye’de bölge, il 

ve/veya ilçe bazında kurulacak mıdır? ġÖNĠM’lerin pilot uygulamasının devamı, pilot 

uygulamasının sonlandırılması veya ġÖNĠM’lerin bölge, il ve/veya ilçe bazında kurulmaya 

devam etmesi konusunda Bakanlığınız tarafından alınmıĢ idari bir karar mevcut mudur? Bu 

konu ile ilgili tüm belge, karar ve yazıların tarafımıza iletilmesini talep ederiz. 

Bakanlığınız bünyesinde, Aile ĠrĢat Büroları, Aile Avukatlığı birimlerinin kuruluĢu hakkında 

idari karar, resmi yazıların tarafımıza iletilmesini talep ederiz.  

Türkiye çapında, “Aile” konusunda destek veren tüm idari veya kamu vakıf ve/veya derneğin, 

kamu tüzel kiĢiliği haiz ve kamu tüzel kiĢiliği haiz olmayan tüm idari kurum ve kuruluĢların 

listesinin tarafımıza gönderilmesini talep ederiz.  

 

B) 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’nin de Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince 

usulüne uygun olarak taraf olduğu Ġstanbul SözleĢmesi’nin, iç mevzuat ile yasal olarak 

uyumlaĢtırılması konusunda çalıĢmalar ve SözleĢmenin uygulanmasına dair sorularımız ve taleplerimiz 

aĢağıda yer almaktadır.  

 

Bilindiği üzere, Ġstanbul SözleĢmesi, 24 Kasım 2011 tarihinde, Türkiye tarafından,  çekincesiz olarak, 

Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca usule uygun olarak taraf olunmuĢ bir sözleĢmedir. 
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Bununla birlikte, 8 Mart 2012 Tarihi’nde 6284 Sayılı Yasa yürürlüğe girmiĢ olup, Yasa’nın 1. 

Maddesi’nin (b) bendi kapsamında, Ġstanbul SözleĢmesi’nin esas alınacağına iliĢkin atıfta 

bulunulmuĢtur.  

 

Bu nedenlerle;  

SözleĢme’nin 8. Maddesi kapsamında, SözleĢme kapsamında her türlü Ģiddeti önleme ve 

bununla mücadeleye iliĢkin bütüncül politikaların, tedbirlerin ve programların 

uygulanması için, taraf devlet tarafından, yeterli mali ve beĢeri kaynak tahsis edilmesi 

yükümlülüğü düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda, Bakanlığınızın bütçesi Ġstanbul SözleĢmesi 

yürürlüğe girdikten sonra yeniden düzenlenmiĢ midir? Saltlıkla kadına yönelik Ģiddetle 

mücadele için Bakanlığınızca ayrılan bütçe nedir? Son bütçe planlamasının yapıldığı ve 

Bakanlığınıza ilgili bütçenin tahsis edildiği tarihten bu yana, Bakanlığınız tarafından bu 

ilgili bütçeden hangi kalemler için harcamalar yapılmıĢtır? Bununla ilgili resmi 

yazıĢmalar, idari kararlar ve ilgili tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesini talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 11. Maddesi kapsamında düzenlenen, veri toplama ve araĢtırma 

yükümlülüğü, Bakanlığınızın hangi idari birimi tarafından koordine edilecektir? 

ġÖNĠM’lerin, iĢbu 11. Madde kapsamında herhangi bir yasal sorumluluğunu mevcut 

mudur? Mevcut olacak mıdır? ġÖNĠM’lere bu yasal yükümlülük hakkında bilgilendirme, 

yapılması amacı ile resmi yazı yazılmıĢ mıdır? ĠĢbu madde kapsamında ġÖNĠM’lerin bir 

yasal sorumluluğu olacaksa, hâlihazırda pilot uygulama olan ġÖNĠM’ler bu sorumluluğu 

yerine getirebilecek yeterliliğe sahip midir? Bu kapsamda idari olarak kapasite artıĢına 

gidilecek midir? Konu ile ilgili tüm resmi yazı, idari karar ve ilgili tüm belge ve 

görüĢlerin tarafımıza iletilmesini talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 14. Maddesi kapsamında, eğitim-öğretim malzemelerinde, kadın erkek 

eĢitliği, kalıplaĢmıĢ toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete 

dayalı Ģiddet ve kiĢisel bütünlük hakkı gibi konuların yer almasını yükümlülük olarak 

düzenlemiĢtir. Bakanlığınızın, bu konu ile ilgili herhangi bir idari kararı mevcut mudur? 

Resmi çalıĢması olmuĢ mudur? Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile resmi 

görüĢmelerde bulunmuĢ mudur? Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile iĢbirliği mevcut 

mudur? Eğitim ve öğretim malzemelerinde bu konuların yer alması konusunda resmi 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢ mıdır? Konu ile ilgili tüm idari karar, resmi yazıĢma, görüĢ ve ilgili 

tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesini talep ederiz.  
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SözleĢme’nin 15. Maddesi kapsamında, uzmanların eğitimi yükümlülüğü düzenlenmiĢtir. 

Bakanlığınızın, Ġstanbul SözleĢmesi’ne uygun olarak, uzmanların eğitimine iliĢkin bir 

programı mevcut mudur? Bu kapsamda baĢta kolluk güçlerinin bağlı olduğu Ġç ĠĢleri 

Bakanlığı olmak üzere, ilgili diğer Bakanlıklar ile iĢbirliği, program, resmi 

görüĢme/yazıĢma yapılmıĢ mıdır? Eğitim programı, içerik ve takvimi ile ilgili tüm ilgili 

idari karar, resmi yazıĢma, bilgi ve idari belgelerin tarafımızla paylaĢılmasını talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 19. Maddesi, taraf devletlere, Ģiddete maruz kalan kadın ve çocukların 

anladıkları dilde destek hizmetlerinin sağlanması yükümlülüğünü düzenlemiĢtir. Bu 

kapsamda, Türkiye’de baĢta Kürtçe, Arapça gibi dillerin yanı sıra, Ġngilizce, Almanca 

gibi daha yaygın kullanılan dillerde destek hizmetlerin sağlanması, broĢürlerin 

hazırlanması, yasal mevzuatın bu dillerde eriĢiminin sağlanması, bu dillerde destek 

hizmet sunmaya yetkin personelin görevlendirilmesi konusunda herhangi bir çalıĢma, 

program, idari karar mevcut mudur? Bu kapsamda, ilgili diğer idari yapılar ve 

Bakanlıklar ile resmi yazıĢma/görüĢme yapılmıĢ mıdır? Ġlgili tüm idari karar, resmi 

yazıĢma, çalıĢma ve görüĢlerin tarafımıza iletilmesini talep ederiz. 

 

SözleĢme’nin 23. Maddesi, sığınma evi baĢlığını taĢımaktadır. SözleĢme’nin resmi 

çevirinde de “Sığınma Evleri” olarak geçmektedir. Ġlgili iç mevzuatta, sığınaklar, sığınma 

evleri, “konukevi” olarak yer almaktadır. Bilindiği üzere, konukevi, Türk Dil 

Kurumu’nun tanımı ile “resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması 

için yaptırdığı konut, misafirhane” dir. Bununla ilgili Bakanlığınızca, iç mevzuatın 

düzletilerek, konukevinin, Ġstanbul SözleĢmesi’ne uygun olarak sığınak olarak 

düzeltilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili bir çalıĢma, idari bir karar mevcut mudur? 

Ġlgili belgelerin, yazıĢmaların tarafımızla paylaĢılmasını talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 25. Maddesi kapsamında, tecavüz kriz merkezleri ve cinsel Ģiddet 

yönlendirme merkezleri kurulması konusunda taraflara yükümlülük yüklenmiĢtir. 

Bununla ilgili Bakanlığınız ’da herhangi bir çalıĢma, idari karar, araĢtırma mevcut 

mudur? Bununla ilgili alanda çalıĢan kadın örgütleri ile iĢbirliğiniz olacak mıdır? Bu 

merkezlerin ve destek hizmetlerin spesifik olarak yapılandırılması ile ilgili tüm idari 

karar, resmi yazıĢma, çalıĢma ve araĢtırmaların tarafımızla paylaĢılmasını talep ederiz.   
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SözleĢme’nin 30. Maddesi kapsamında, “Tazminat” yükümlülüğü düzenlenmiĢtir.  ĠĢbu 

yükümlülükten, tazminat yükümlülüğünün, kadına yönelik Ģiddet alanında, spesifik ve 

somut bir hukuki talep olarak düzenlendiği açıktır. Bakanlığınızın, Tazminat 

yükümlülüğü kapsamında herhangi bir bütçe ayırma, bütçe tahsis etme veya buna iliĢkin 

gerekli mali planları ve programları yapmak konusunda bir çalıĢması mevcut mudur? 

Bununla ilgili alınması gerekli idari kararlar alınmıĢ mıdır? Konuya iliĢkin tüm idari 

bilgi, belge ve resmi yazıĢmalar ile görüĢlerin tarafımıza bildirilmesini talep ederiz.  

 

SözleĢmenin 32. Maddesi kapsamında, zorla gerçekleĢtirilen evliliklerin mağdura mali 

veya idari yük olmaksızın feshini, iptalini ve sonlandırılmasını sağlamak üzere gerekli 

hukuki ve idari tedbirlerin alınması yönünde yükümlülük düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda, 

Bakanlığınızın bu yönde bir giriĢimi olacak mıdır? Zorla gerçekleĢtirilen evlilikler 

hakkında somut bilgiye sahip misiniz? SözleĢme gereğince bu evliliklerin feshi, iptali ve 

sonlandırılması konusunda ne tür tedbirler alınmıĢtır. Bu tedbirler hakkında alınmıĢ idari 

bir karar mevcut mudur? Bu kararların tarafımızla paylaĢılmasını talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 37. Maddesi kapsamında, yetiĢkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye 

zorlayan kasıtlı davranıĢların suç sayılmasını sağlamak üzere hukuki veya diğer 

tedbirlerin alınması hakkında yükümlülük düzenlenmiĢtir. ĠĢbu yükümlülük nedeni ile, 

bahsi geçen kasıtlı davranıĢların, ceza hukuku kapsamında spesifik bir suç 

tanımlamasının yapılması için, Bakanlığınız tarafından, SözleĢme ’ye uygun yasal 

uyumlaĢtırma çalıĢmaları mevcut mudur? Bu çalıĢmalar ne zaman baĢlatılmıĢtır? Bu 

yönde bir yasa tasarısı taslağı çalıĢması yapılmıĢ mıdır? Ġlgili görüĢ, bilgi ve çalıĢmaların, 

idari yazıĢma ve kararların tarafımıza iletilmesini talep ederiz.  

 

SözleĢmenin 41. Maddesi, SözleĢme kapsamında düzenlenen bazı Ģiddet ve suç 

biçimlerine yardım, yataklık ve giriĢimin ceza hukuku kapsamında spesifik bir suç olarak 

düzenlenmesini yükümlülük olarak düzenlemiĢtir. Bu kapsamda, Bakanlığınız tarafından 

baĢlatılan bir çalıĢma mevcut mudur? SözleĢme’nin bu bakımdan yasal uyumlaĢtırma 

sürecinde yapılan çalıĢmalar nelerdir? Bu yönde bir yasa tasarısı taslağı hazırlanmıĢ 

mıdır? Ġlgili diğer idari birimler ile resmi yazıĢma ve görüĢmeler yapılmıĢ mıdır? 

Bakanlığınız tarafından konuya iliĢkin yapılan çalıĢmaları, görüĢ ve ilgili tüm belgelerin, 

resmi yazıĢmaların ve idari kararların tarafımıza iletilmesini talep ederiz.  

 



80 

 

SözleĢme’nin 46. Maddesi kadına karĢı iĢlenen suçlar kapsamında, cezaların belirlenmesi 

bakımından, ağırlaĢtırıcı sebepleri somut olarak düzenlemiĢtir. Bakanlığınızın bu konuda 

ilgili ceza yasasının, SözleĢme’ye uyumlaĢtırılmasını sağlamak üzere herhangi bir 

çalıĢması mevcut mudur? Bu çalıĢmalar ne zaman baĢlamıĢtır? Bakanlığınız tarafından 

ilgili idari birimler ile gerekli resmi yazıĢma ve görüĢmeler yapılmıĢ mıdır? Bu 

görüĢmelerin sonuçları ne olmuĢtur? Konuya iliĢkin tüm görüĢ ve bilgiler ile birlikte, 

çalıĢma, resmi yazıĢma ve görüĢmeler ile alınan idari kararların tarafımıza iletilmesini 

talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 54. Maddesi uyarınca; hukuki düzenlemenin yapılması üzerine baĢlatılmıĢ 

bir çalıĢma, resmi yazıĢma mevcut mudur? Bununlar ilgili alınan tüm karar, resmi 

yazıĢma ve çalıĢmaların tarafımızla yazılı olarak paylaĢılmasını talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin “BÖLÜM VII – Göç ve Sığınma” baĢlıklı bölümü kapsamında yer alan, 

Madde 59, Madde 60 ve Madde 61’in uygulamaya geçirilmesi ile ilgili, usul ne olacaktır? 

Usul hâlihazırda mevcut olan göç ve sığınmacılıkla ilgili usul ve hukuka mı uygun 

olacaktır yoksa Ġstanbul SözleĢmesi ve kadına yönelik Ģiddet konusuna özel olarak yeni 

bir usul, yasal ve/veya idari düzenleme yapılacak mıdır? Bakanlığınızın bu konu ile ilgili 

bir çalıĢması, hazırlığı diğer Bakanlık ve/veya ilgili idari birimler ile resmi yazıĢması 

mevcut mudur? Konuya iliĢkin bilginin ve ilgili tüm belgelerin ve yazıĢmaların tarafımıza 

iletilmesini talep ederiz.  

 

SözleĢme’nin 65. Maddesi kapsamında kiĢisel veriler, KiĢisel Verilerin Otomatik 

ĠĢlemden Geçirilme Sürecinde Bireylerin Korunması Hakkında SözleĢme’ye atıf 

yapılmıĢtır. Buna göre, yürürlükte olan 6284 Sayılı Yasa, 6284 Sayılı Yasa’nın ikincil 

mevzuatı, 5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kadın 

Konukevlerinin Açılması ve ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilerin 

kaydı, korunması ile ilgili hükümler bu SözleĢmelere uygun mudur? Bununla ilgili bir 

uyumlaĢtırma yapılacak mıdır? Bakanlığınızın konu ile ilgili bir hazırlığı, çalıĢması ve 

diğer Bakanlık ve idari kurumlar ile resmi yazıĢmaları mümkün olmuĢ mudur? 

Yürütülmesinden Bakanlığınızın sorumlu olduğu iç mevzuat bahsi geçen SözleĢmelere 

uygun mudur? Konu ile ilgili bilgi ve tüm belge ile resmi yazıĢmaların tarafımıza 

iletilmesini talep ederiz.  
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Sonuç ve Talep:  

Yukarıda sorulan soruların tamamının eksiksiz olarak cevaplandırılmasını ve istenilen 

belgelerin tamamının eksiksiz olarak tarafımıza verilmesini, gerekirse bu aktarım için 

CD’ye kayıt yapılarak istediğimiz bilgi ve belgelerin tarafımıza CD Ģeklinde verilmesini, 

bu soruların cevaplandırılması için diğer kurum ve kiĢilerden bilgi ve belge talep 

ediliyorsa, bu bilgi ve belgelerin de tamamlanmasını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu ve 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme 

Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği 

talep ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-8: Ġstanbul SözleĢmesi Konulu Toplantılara Katılım Talebimizi Ġçeren  BaĢvuru 

 

        18.11.2014 

 

T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve Ġnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı’na 

Konu: Ġstanbul SözleĢmesi Konulu Resmi Toplantılara Katılım Talebi 

Sayı: 2014/386 

                

 Türkiye’nin hem ilk imzacısı hem de ilk taraf ülkesi olduğu Kadına Yönelik ġiddet ve Aile 

Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi bildiğiniz 

üzere 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. SözleĢme’nin 67. Maddesi uyarınca 

SözleĢme’yi izlemek ile yükümlü olacak olan Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile içi ġiddet 

KarĢı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) SözleĢme yürürlüğe girdikten sonraki 1 (bir) yıl 

içerisinde Taraflar’ın aday gösterdiği kiĢiler arasından Taraflar Komitesi üyeleri tarafından 

seçilecektir. Türkiye’nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi konusunda öncü olduğu bu 

SözleĢme’nin uzmanlar grubunda Türkiye’den bir temsilcinin bulunması büyük önem 

taĢımaktadır.  

 

           Söz konusu SözleĢme’nin kadına yönelik Ģiddetle mücadele politikalarının 

oluĢturulmasına STK’ların katılımını öngören 7. Maddesi, STK’ların çalıĢmalarının göz 

önüne alınması ve desteklenmesini düzenleyen 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kadına yönelik 

Ģiddetle mücadele alanında çalıĢan sivil toplum örgütleri olarak GREVIO için önerilecek 

(adayın ve GREVIO üyelerini seçecek Taraf Devletler Komitesi temsilcisinin) tartıĢılacağı 

tüm resmi toplantılara dahil edilmeyi talep ediyoruz.  

 

Ġstanbul SözleĢmesi Ġzleme Grubu adına, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mfa.gov.tr%2Fdefault.tr.mfa&ei=BUFAVOWsDoL6ywPWsoKwDg&usg=AFQjCNH1L2IcJCkgIweIssU_IwQPKKVFpg&bvm=bv.77648437,d.bGQ
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EK-9: Ġstanbul SözleĢmesi Temsilci Ataması ve GREVĠO Adaylığına ĠliĢkin BaĢvuru 

 

 

   18.11.2014

  

DıĢiĢleri Bakanlığı Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı’na 

Konu: Ġstanbul SözleĢmesi temsilci ataması ve GREVĠO adaylığı 

Sayı:2014/387          

 

Türkiye’nin tarafı olduğu Kadına Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Ġstanbul SözleĢmesi), 1 Ağustos 2014 

tarihinde yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin SözleĢme’nin 67. maddesi uyarınca Taraf Devletler 

Komitesi’ne bir temsilci ataması gerekmektedir. Taraf Devletler Komitesi, uzman eylem 

grubu (GREVIO) üyelerini seçeceği için kritik önem taĢımaktadır.  

SözleĢmenin 66. maddesi uyarınca SözleĢme’nin uygulanmasını izlemek üzere 10 ya da 15 

üyeden oluĢacak “Kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddete karĢı uzman eylem grubu” 

(GREVIO) kurulacaktır. GREVIO üyeleri, dört yıl süreyle görev yapmak üzere, Taraf 

Devletler’ce kendi vatandaĢları arasından gösterilen adaylar arasından Taraf Devletler 

Komitesi’nce, seçilecektir. 

Bu nedenle, gerek Taraf Devletler Komitesi’ne atanacak temsilci ve gerekse de GREVIO 

seçimleri için gösterilecek aday SözleĢme’nin etkili olarak uygulanabilmesi açısından büyük 

önem taĢımaktadır. 

SözleĢmenin birçok maddesi, sözleĢmenin uygulanması için alanda çalıĢan sivil toplum 

örgütleriyle ortak çalıĢma gerekliliğinin altını çizmektedir.  

Gerek sözleĢmenin hazırlık ve gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalanma 

ve onaylanma sürecinde aktif bir rol almıĢ olan kadın örgütleri olarak, Türkiye’nin Taraf 

Devletler Komitesi’ne atayacağı temsilcinin ve GREVIO için göstereceği adayın belirlenmesi 

sürecine de aktif olarak dahil edilmeyi talep etmekteyiz. 

Bu talebimiz, SözleĢme’nin kadına yönelik Ģiddetle mücadele politikalarının oluĢturulmasına 

STK’ların katılımını öngören 7. maddesi, STK’ların çalıĢmalarının göz önüne alınması ve 

desteklenmesini düzenleyen 8. ve 9. maddeleri ile SözleĢme’nin tüm kapsamı açısından da 

SözleĢme’nin bir gereğidir.  

 

SözleĢme’nin 66. maddesinde doğrudan sıralanan ve diğer maddelerinde ise iĢaret eden 

hükümler gereğince bu adayların; 

- Ġnsan hakları, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddet, 

mağdurların korunması ve onlara yardımcı olma alanında yetkinliğe sahip olarak 

bilinen yüksek ahlaki karaktere sahip olan veya SözleĢme kapsamında belirlenen 

alanlarda profesyonel deneyimini olan; 
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- SözleĢme’nin, diğer konuların yanı sıra ulusal azınlık ile iliĢkilenme, cinsel yönelim, 

toplumsal cinsiyet kimliği, yaĢ, sağlık durumu, sakatlık, medeni hal, göçmen veya 

mülteci olma durumu ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım gözetmeksizin 

uygulanmasını gözetecek; 

- Kadınların aĢağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için alıĢılagelmiĢ rollerin 

bulunduğu düĢüncesine dayanan önyargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve her türlü 

uygulamaları yok etmek amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranıĢ 

kalıplarının değiĢtirilmesi perspektifine sahip; 

- Kültür, örf ve adet, din, gelenek veya sözde ”namus”un SözleĢme kapsamında yer alan 

Ģiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edilemeyeceği konusundaki sözleĢme 

hükümlerinin takipçisi olacak; 

- SözleĢmenin kadına karĢı Ģiddetin toplumsal güç eĢitsizliklerinden kaynaklandığı 

tespiti ve sorunun kadınların güçlendirecek politikalar ile çözülebileceği vurguları 

nedeniyle sosyal politikalar alanında birikimi olan;  

- ġiddetle mücadelede mağdurun insan haklarını merkeze koyan bir bakıĢ açısını 

içselleĢtirmiĢ; 

- Kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddet alanında ilgili aktör (öncelikle STK’lar) ve 

organları temsil eden; 

- Görevlerini bağımsız, tarafsız ve etkili bir Ģekilde yerine getirecek; 

niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

Doğal olarak her iki temsilcinin de kadın olması gerekmektedir. 

Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) “Seçim sistemleri yolu ile kadınların 

politikadaki temsilinin arttırılması” üzerine 2010 yılında aldığı 1706 No’lu kararın 6.4 fıkrası 

çerçevesinde, bu çalıĢmalara gerekli zamanı ayırabilecek ve aynı anda birden çok siyasi/kurumsal 

pozisyon meĢguliyeti olmayan adayların tercih edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye kadın hareketinin, kadına yönelik Ģiddet konusunda on yıllardır yürüttüğü 

mücadele sayesinde, her iki pozisyon için gerekli donanım ve deneyime sahip sayısız 

kadın bulunmaktadır. 

 

Temsilcilerin seçimi sürecinin SözleĢme gereği Ģeffaf olması ilkesi de gözetilerek, 

adayların belirlenmesi konusundaki toplantılara kadın örgütleri olarak katılımızın 

sağlanması ve kadına yönelik Ģiddet alanında çalıĢmakta olan kadın sivil toplum 

örgütlerinin adaylarının temsilciler komitesine atanmasını ve GREVIO’ya aday 

olarak gösterilmesini talep ederiz. Saygılarımızla 

 

 

Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Grubu adına 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-10:  GREVIO Adaylar Nitelikleri ve Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformu 

GREVIO Adaylarının Ġsimlerini ASPB’na Bildirdiğimiz Metin 

 

15 Aralık 2014 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 

EskiĢehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 

Çankaya/ANKARA 

                   

Konu: Ġstanbul SözleĢmesi GREVIO adaylarının belirlenmesi hakkında.  

Sayı: 2014/392 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın web sitesinde 

(http://www.aile.gov.tr/duyurular/grevio-adaylarinin-belirlenmesi) yer alan “GREVIO 

Adaylarının Belirlenmesi” baĢlıklı duyurusu üzerine bağımsız kadın ve LGBTĠ örgütlerinden 

oluĢan Ġstanbul SözleĢmesi Ġzleme Platformu olarak adayların belirlenmesi sürecine dair 

görüĢlerimizi beyan ediyoruz. 

Platform üyesi bağımsız kadın örgütlerinden bazılarının, DıĢiĢleri Bakanlığı ve Bakanlığınıza 

muhtelif tarihlerde yolladıkları dilekçelerinde belirtildiği üzere SözleĢme’nin birçok 

maddesinde, SözleĢme’nin uygulanması için kadına yönelik Ģiddet ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği alanında çalıĢan sivil toplum örgütleri ile ortak çalıĢılması gerekliliğinin altı 

çizilmiĢtir. SözleĢme’nin hazırlık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalanma ve 

onaylanma sürecinde aktif bir rol üstlenmiĢ olan biz bağımsız kadın örgütleri, GREVIO için 

gösterilecek adayların belirlenmesi sürecine de aktif olarak katılmayı talep etmekteyiz. 

SözleĢme’nin 66. maddesinde doğrudan sıralanan ve diğer maddelerinde ise iĢaret eden 

hükümler gereğince bu adayların; 

 Ġnsan hakları, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddet, 

mağdurların korunması ve onlara yardımcı olma alanında yetkinliğe sahip olarak 

bilinen yüksek ahlaki karaktere sahip olan veya SözleĢme kapsamında belirlenen 

alanlarda profesyonel deneyimini olan; 

 SözleĢme’nin, diğer konuların yanı sıra ulusal azınlık ile iliĢkilenme, cinsel yönelim, 

toplumsal cinsiyet kimliği, yaĢ, sağlık durumu, sakatlık, medeni hal, göçmen veya 

mülteci olma durumu ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım gözetmeksizin 

uygulanmasını gözetecek; 

 Kadınların aĢağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için alıĢılagelmiĢ rollerin 

bulunduğu düĢüncesine dayanan önyargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve her türlü 

uygulamaları yok etmek amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranıĢ 

kalıplarının değiĢtirilmesi perspektifine sahip; 

 Kültür, örf ve adet, din, gelenek veya sözde ”namus”un SözleĢme kapsamında yer alan 

Ģiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edilemeyeceği konusundaki sözleĢme 

hükümlerinin takipçisi olacak; 

http://www.aile.gov.tr/duyurular/grevio-adaylarinin-belirlenmesi
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 SözleĢmenin kadına karĢı Ģiddetin toplumsal güç eĢitsizliklerinden kaynaklandığı 

tespiti ve sorunun kadınların güçlendirecek politikalar ile çözülebileceği vurguları 

nedeniyle sosyal politikalar alanında birikimi olan; 

 ġiddetle mücadelede mağdurun insan haklarını merkeze koyan bir bakıĢ açısını 

içselleĢtirmiĢ; 

 Kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddet alanında ilgili aktör (öncelikle STK’lar) ve 

organları temsil eden; 

 Görevlerini bağımsız, tarafsız ve etkili bir Ģekilde yerine getirecek niteliklere 

sahip kadınlar olması gerekmektedir. 

 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 19 Kasım 2014 tarihli çağrısında da belirtildiği 

üzere adayların belirlenmesi sürecinin Ģeffaf gerçekleĢmesi, adayların SözleĢme ile belirlenen 

ve yukarıda belirtilen niteliklere uygunluğunun gözetilmesi gerekmektedir.  

Bağımsız kadın ve LGBTĠ örgütlerinden oluĢan Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme 

Platformu bu sürecin ve SözleĢme ile ilgili konuların ana muhatabıdır. Bu nedenle: 

 Bakanlık GREVIO süreci ile ilgili Platform ile toplantı yapmalıdır.  

 Bakanlık ve diğer kamu aktörleri tarafından gerçekleĢtirilen baĢta GREVIO süreci ve 

devamında SözleĢme ile ilgili tüm toplantılarda Platform temsilcileri de yer almalıdır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin GREVIO’ya aday olarak göstereceği isimler 

konunun asıl muhatabı olan Platform tarafından önerilen isimlerden oluĢmalıdır. 

  

Türkiye kadın hareketinin, kadına yönelik Ģiddet konusunda on yıllardır yürüttüğü mücadele 

sayesinde, gerekli niteliklere uygun sayısız kadın bulunmakla birlikte, süre sınırlaması 

nedeniyle, Platform olarak bu aĢamada yukarıda belirttiğimiz yöntemlere uygun olarak 

belirlediğimiz aday önerilerimiz, alfabetik sıra ile, Ģunlardır: 

 Canan Arın,  

 Feride Acar,  

 Hülya Gülbahar,  

 Pınar Ġlkkaracan,  

 ġehnaz Kıymaz  

 Yakın Ertürk 

 

Saygılarımızla, 

Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformu Üyesi 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
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EK-11: ASP Tarafından Düzenlenen GREVIO Adaylarının Belirlenmesi BaĢlıklı 

Toplantının Yöntemine ĠliĢkin Yayımladığımız EleĢtiri Metni 

             

19 Aralık 2014 

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 

EskiĢehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 

Çankaya/ANKARA                                                                                                                                

 

Konu: Ġstanbul SözleĢmesi GREVĠO adaylarının belirlenmesi konusunda yapılacak toplantı 

hakkında. 

Sayı: 2014/397 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “GREVIO Adaylarının Belirlenmesi” baĢlıklı 

duyurusu üzerine bağımsız kadın ve LGBTĠ örgütlerinden oluĢan Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye 

Ġzleme Platformu olarak adayların belirlenmesi sürecine dair görüĢlerimizi 15 Aralık 2014 

tarihinde beyan etmiĢtik. 17 Aralık 2014 tarihinde KSGM tarafından gönderilen yanıtta, 22 

Aralık tarihinde bu konuda bir toplantı düzenleneceği iletilmiĢtir. Söz konusu toplantıya 

Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformu üyesi örgütlerin temsilcileri katılım 

sağlayacaktır. 

 

Toplantı duyurusu, içeriği ve yöntemle ilgili Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme 

Platformu’nun görüĢlerini ve Bakanlık yükümlülüklerini aĢağıda sunuyoruz: 

·         Toplantının tarihinin bu kadar kısa süre önce bildirilmesi ve hemen yanıt beklenmesi 

ayrıca katılımcıların masraflarının Bakanlık tarafından karĢılanmaması katılımcılık ilkesine 

aykırıdır. SözleĢmenin 8. maddesi gereğince, devlet STK’ları maddi olarak da desteklemek 

zorundadır. Ayrıca kadın örgütlerinden imzalı ve kaĢeli belge beklenmesi daha önce 

karĢılaĢılmayan ve kabul edilemeyecek bir usul olduğu gibi, Avrupa Konseyi’nin STK 

katılımcılığının artırılması ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine de aykırıdır. STK katılımı 

Ġstanbul SözleĢmesi’nin asli unsurlarındandır. Bu nedenle Ġstanbul SözleĢmesi ile ilgili ileriki 

tarihlerde gerçekleĢtirilecek tüm toplantıların en az bir hafta öncesinden duyurulması ve 

katılımcıların masraflarının Bakanlık bütçesinden karĢılanması gerekmektedir. Kadın 

örgütlerine yönelik, ıslak imza ve kaĢe beklenmesi gibi katılımcılığı ortadan kaldırma 

sonucunu doğuran, bürokratik beklentilerin kabul edilmesi mümkün değildir.  

·         Bakanlık tarafından gönderilen toplantı bilgi metninde belirtilen belirlenen “GREVIO 

adayının kamu (9 temsilci) ve sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinden (3 STK) oluĢacak bir 

kurul” yöntemi Ġstanbul SözleĢmesi ve Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiĢ bir usul 

değildir; bu nedenle de uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Bakanlık 
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metninde “kurul” içerisinde yer alacak üç STK’nın nasıl belirleneceğine iliĢkin bir yöntem ve 

bu yöntemin neye göre belirlediği açıklanmamıĢtır. 

Sonuç olarak, bu yöntem belirlenirken, yıllardır kadın-erkek eĢitliği ve kadına karĢı Ģiddet 

alanında çalıĢan ve konunun asıl muhatabı olan bağımsız kadın örgütlerinin fikirleri dikkate 

alınmamıĢtır. Bu yöntemin uygulanması konusunda ısrar edilmesi bağımsız kadın örgütlerinin 

sürece katılımını kâğıt üzerinde bırakmak anlamına gelecektir ki bu durumun SözleĢme’nin 

ruhuna aykırı olduğu açıktır. Bakanlık tarafından Ģeffaf olmayan bir usulle belirlenen ve 

bizlere dayatılmaya çalıĢılan bu usulü kabul etmiyoruz. Yapılan toplantıda bu dayatmadan 

vazgeçilmeli, GREVIO adaylarının bu alanda çalıĢan kadın örgütleri ile birlikte saptanması 

kural uygulama olarak kabul edilmelidir.  

·         Yıllardır kadın-erkek eĢitliği ve kadına karĢı Ģiddet alanında çalıĢan bağımsız kadın 

örgütleri ve LGBTĠ örgütlerinden oluĢan Platform bu konunun asıl muhatabıdır ve adayları 

bellidir (alfabetik sıra ile): Canan Arın, Feride Acar, Hülya Gülbahar, ġehnaz Kıymaz, Yakın 

Ertürk. 

·         Bakanlık ayrıca, 22 Aralık tarihli toplantıya çağrılan STK’ların listesini ve bu 

örgütlerin hangi kriterlere göre belirlendiğini, Ģeffaflık ilkesi gereği platformumuz ve 

kamuoyu ile paylaĢmalıdır. 

  

Saygılarımızla, 

Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformu Üyesi 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

 

 

 


