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Kadına yönelik şiddetin temelinde erkekle 
kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisine bağlı 
olarak ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği 
vardır.  

 



Yapılan tüm çalışmalara ve çıkarılan 
kanunlara rağmen 2014 yılında resmi 
rakamlara yansıyan kadın cinayeti sayısı: 
294. 



Kadın örgütleri, artan kadına yönelik şiddet 
olayları karşısında TBMM’de kurulan 
Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma 
Komisyonu’nun yöntemlerini ve 
açıklamalarını hatalı buldu. 



Kadın Örgütlerinin Talepleri 
 Tüm siyasi liderlerin kadına yönelik 

şiddeti kınaması. 
 6284 s. Kanun’un etkin uygulanması 
 TCK’da caydırıcı cezalara yer verilmesi 
 Kadın Bakanlığı Kurulması 
 Yeni Anayasa’nın cinsiyet ve cinsel 

yönelim eşitliğini esas alması. 



Şiddet Söyleminin Durdurulması 
İlk yapılacak şey şiddet söyleminin terk 
edilerek, cinsiyet eşitsizliğine dayanan her 
türlü eylemin, davranışın, sözün kınanması 
ve cinsiyet eşitsizliğine dayanan ayrımcılık 
konusunda dilde bilinç sağlanmasıdır. 



6284 Sayılı Kanun 

 Bugün için kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi konusunda 6284 sayılı Kanun 
en önemli ve etkili araç; ancak yeterli 
değil.  

 Kanunun amacı şiddetin o anda, o akşam, 
o çatı altında yaşanmasını önlemek.  

 Kanun, devletin kadına şiddetin önlenmesi 
konusunda taraf olduğunu kabul etmekte. 



Neden yeterli olmadı? 
 Kanun uygulamacılar ve kurumlar 

tarafından içselleştirilmedi. 
 Kurumlar şiddetin önlenmesi bilincinden 

uzak biçimde, sorumluluğu adeta bir saatli 
bombaymış gibi birbirlerinin kucağına 
atmaktalar. 

 Ataerkil gelenek ve birey olarak kadından 
çok aileye önem veren zihniyet Kanun’a 
da yansımış durumda. 
 
 



 Yasanın acil servis işlevi gördüğü, asprin 
kanun olduğu anlaşılmadı. Bir çerçeve 
kanunda olması gereken hükümler de 
kondu. 

 Yasanın amacının kadını ataerkil 
zihniyetten kaynaklanan şiddetten koruma 
olduğu yeterince vurgulanmadı. 

 Kadına şiddet salt asayiş boyutuyla ele 
alındı. Sosyal politikalar ortada yok. 



 Yasanın uygulanmasından Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı sorumlu, ama 
uygulayıcılar İçişleri ve Adalet Bakanlığı 
mensupları. 
 



Neler yapılmalıdır? 
 6284 sayılı Kanun iyileştirilmeli ya da yeni 

bir kanun yapılmalı ve yönetmelik 
çıkarılmalı. 

 Kanun’un amacının uyarı, ikaz olduğu 
koruma kararlarında vurgulanmalı. Her 
olayın özelliğine uygun tedbirler verilmesi 
sağlanmalı. 

 Hakkın kötüye kullanımının engellenmesi 
için etkili tedbirler alınmalı, itiraz 
müessesesi etkili olacak şekilde yeniden 
düzenlenmeli. 



 Kararda tedbirlere muhalefet halinde 
kişinin cezalandırılacağı vurgulanmalı ve 
mutlaka cezalandırılmalı.  

 Zorlama hapsi disiplin hapsi olmaktan 
çıkarılmalı. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Kanun’un uygulanması sırasında sıcağı 
sıcağına mağdur kadına destek olmak 
üzere sahaya inmeli. 
 



 Emniyet güçleri ile adliye personeli 
arasındaki koordinasyon artırılmalı. 

 Kamuoyu ve uygulamacılar, kanunun 
amacı ve hedefi konusunda organize 
biçimde bilgilendirilmeli. 



 Şablon kararlar verilmekten vazgeçilmeli, 
evden uzaklaştırma zorunlu hallerde 
verilmeli. 

 Koruma kararının tek başına boşanma 
davasına delil oluşturmayacağı 
vurgulanmalı. 

 Evden uzaklaştırma kararı verilmesi 
halinde şiddetin sebebi araştırılmalı ve 
tekrarlanmasını engelleyecek önlemler 
alınmalı. 
 



Ceza Hukukunun Etkisi 
 Kadına yönelik şiddet olaylarının failleri 

caydırıcı biçimde cezalandırılmalı. 
 

 Ceza hakimlerine ve uygulayıcılara 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin 
farkındalık eğitimi verilmeli. 

 



 Malvarlığına karşı işlenen suçların 
cezalarının, cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçların cezalarından fazla olması 
kabul edilemez. 



Kadın Bakanlığı Kurulması 
Kadına yönelik şiddetin kaynağı bizzat aile 
olabilmekteyken, şiddetle mücadele için 
Kadın Bakanlığı yerine Aile Bakanlığı’nın 
kurulması, başlı başına toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin farkında olunmadığının 
göstergesi. 



 Cinsiyet ayrımcılığının topluma bindirdiği 
yüklerin ve yaşattığı sıkıntıların farkında 
olunmasını sağlayacak şekilde, bakanlığın 
adı “Kadın Bakanlığı” olarak 
değiştirilmeli. 



Cinsiyet ve Cinsel Yönelim 
Eşitliğine Dayanan Yeni Anayasa 
 Yeni anayasa cinsiyet ve cinsel yönelim 

eşitliği esas alınarak hazırlanmalı. 
 Bu kapsamda, İstanbul Sözleşmesi’ne 

uygun olarak kadını şiddetten koruyacak 
çerçeve yasa çıkarılmalı. 



Kadına yönelik suçlarda sanığa gösterilecek 
toleransın geri dönüşümü, bir sonraki 
cinayette bıçağın bir başka kadına bir tane 
daha fazla saplanması şeklinde olacaktır. 
Çünkü fail bir insan olmakla birlikte 
oradaki irade ataerkil zihniyettir. Bu 
yüzden ceza hakimleri ve uygulamacılar 
şunu unutmamalıdır: “Ne kadar tolerans o 
kadar zulüm.” 

 



Kadını şiddetten koruma kanunu aslında 
erkeği evden atmadan önce bir ihtar, yani 
kulak çekme kanunudur. Kanun, “karını 
seversin karışmam ama döversen hapse 
atarım” demektedir. Öyleyse ihtara rağmen 
şiddet uygulayan kişi hapse atılmalıdır. 

 



Olayın mahiyeti ve yasanın olanakları iyi 
bilinmediği için, emniyette ve aile 
mahkemelerinde, şablon koruma kararları 
verilmektedir. ASPB yetkilileri, yani sosyal 
çalışmacılar alana inmediği sürece, koruma 
talepleri tıpkı bir saatli bomba gibi görülüp, 
kucaktan kucağa atılacaktır. 
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