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bulunmadŦŒŦnŦ tespit ettik. SaŒlŦklŦ istatistiki verilerin bulunmamasŦ; kamu politikalarŦnŦn 

etkinliŒini planlamak, kamuoyunda tartŦƔmak ya da politikalara yön vermek amacŦyla 

yapŦlacak savunuculuk çalŦƔmalarŦnŦn ve sürecin izlenmesinde önemli bir sorundur.    

Engelli kadŦnlarŦn, toplumsal ön ve kalŦp yargŦlar baƔta olmak üzere, faili tanŦmlayamama, 

fiziksel ve sözel olarak Ɣiddete karƔŦ koymada yetersizlik durumuyla Ɣiddetin her türüne 

uŒrama riski diŒer kadŦnlara oranla daha fazladŦr. Bu nedenle araƔtŦrmamŦzla, engelli 

kadŦnlara yönelik Ɣiddet gerçeŒini  görünür hale getirerek etkili mücadele 

yöntemlerinin  geliƔtirilmesine katkŦ saŒlamayŦ hedefliyoruz. Engelli kadŦnlarŦn evlerinde, 

sokakta, bakŦm evlerinde, okullarda uŒradŦklarŦ Ɣiddet maŒduriyetleri herkesin bildiŒi ama hiç 

kimsenin yüksek sesle dile getirmediŒi bir gerçektir ve ne yazŦk ki bugüne kadar bu konuda 

etkili bir araƔtŦrma ve inceleme yapŦlmamŦƔtŦr. Bu nedenle raporumuzu, engelli kadŦnlara 

yönelik Ɣiddetin görünür olabilmesi amacŦ ile atŦlmŦƔ bir ilk adŦm olarak nitelendiriyor, konuya 

taraf kiƔi ve kurumlarŦn bundan sonra yapacaklarŦ çalŦƔmalar için temel teƔkil etmesini 

amaçlŦyoruz. 

Bütün bu gözlem ve tespitler sonucunda, Engelli KadŦn DerneŒi olarak baƔladŦŒŦmŦz bu izleme 

çalŦƔmasŦnda 2013-2014 yŦllarŦna ait verileri ve o yŦllardaki Ɣiddet vakalarŦnŦ derlemeyi 

hedefledik. biddetin dile getirilmesi genel olarak kadŦnlar açŦsŦndan zorlu bir konu olmasŦnŦn 

yanŦ sŦra engelli kadŦnŦn Ɣiddeti ifade etmesi ya da adli mercilere bildirmesi daha da zorlu ve 

sorunlu bir konudur.  Bu zorluŒun en temel sebebi, engelli kadŦnŦn Ɣiddet ortamŦnŦ kolaylŦkla 

terk edememesidir. biddet ortamŦnŦ terk edemeyen engelli kadŦnŦn uŒradŦŒŦ Ɣiddeti, kolluk 

birimlerine ya da sivil toplum örgütlerine ihbar etmesi hayli güç bir durumdur. ÖrneŒin, 

evinde Ɣiddete uŒrayan iƔitme engelli bir kadŦn telefon ile uŒradŦŒŦ Ɣiddeti kolluk birimlerine 

bildiremeyecek, tŦbbi yardŦm talep edemeyecektir. Zira acil telefon ihbar hatlarŦ çoŒunlukla 

konuƔma ve duyma yeterliliŒi olan kiƔilere hizmet vermek için kurgulanmŦƔtŦr. Oysa acil ihbar 

hatlarŦnŦn farklŦ engellilik durumlarŦna sahip bireylere hizmet edebilecek nitelikte tesis 

edilmesi gereklidir. ÖrneŒin, konuƔma yerine SMS (mesaj) yolu ile ihbar yapŦlabilme 

seçeneŒinin varlŦŒŦ Ɣiddetin ortaya çŦkarŦlmasŦnda etkili bir araç olacaktŦr. Bununla beraber 

raporumuzda ayrŦntŦlŦ deŒerlendirmelere yer verdiŒimiz bir baƔka konu ise kadŦn sŦŒŦnaklarŦna 

baƔvuran engelli kadŦnlarŦn durumudur. SŦŒŦnaklarŦn engelli kadŦnlar açŦsŦndan eriƔilebilir 

olmamasŦ ne yazŦk ki engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet ortamŦna yeniden dönmesine neden 

olmaktadŦr. 

Raporumuzun dördüncü bölümünde ayrŦntŦlŦ analizleri yapŦlan medya haberlerinde de engelli 

kadŦnlara yönelik Ɣiddet gerek sayŦsal bakŦmdan gerekse de içerik yönünden oldukça 

sorunludur. Sözgelimi 2014 yŦlŦnda görsel medya verileri tarandŦŒŦnda sadece 3 haberde 

engelli kadŦna yönelik Ɣiddet haberine rastlanmŦƔtŦr. Oysa yazŦlŦ medya verilerinin analizinde 

bu tablonun ne denli farklŦ olduŒu görülmektedir. 

II- AraƔtŦrmanŦn Yöntemi 

‘Türkiye'de Engelli KadŦnlara Yönelik biddet Raporu’ 01.01.2013-31.12.2014 tarihleri 

arasŦndaki süreci kapsamaktadŦr. Ancak raporumuzun çeƔitli bölümlerinde tekrarlamaktan 

vazgeçmediŒimiz üzere engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet vakalarŦna ve verilerine ulaƔmak 

temel bir sorundur. ÇalŦƔmamŦzŦn baƔŦnda, engelli kadŦnlara uygulanan Ɣiddet vakalarŦ ile ilgili 

açŦlmŦƔ kamu davalarŦnŦ analiz etmeyi ve analiz sonucuna raporda yer vermeyi planlamŦƔtŦk.  

Ancak izleme çalŦƔmasŦ esnasŦnda  ‘UYAP BiliƔim Sistemi’ adŦ verilen ve tüm adli ve idari yargŦ 
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B7R7NC7 BÖLÜM 

G7R7b   

I.AraƔtŦrmanŦn amacŦ 

AmacŦmŦz: 

Engelli KadŦn DerneŒi (ENGKAD) olarak toplumsal cinsiyet eƔitliŒi perspektifi ile engelli kadŦn 
ve kŦz çocuklarŦnŦn temel insan haklarŦndan eƔit yararlanmalarŦ, her türlü Ɣiddetten, 
sömürüden ve ayrŦmcŦlŦktan uzak bir yaƔam sürdürmeleri ve topluma tam ve etkin 
katŦlŦmlarŦnŦn önündeki engellerin kaldŦrŦlmasŦ amacŦyla 2011 yŦlŦndan itibaren hak temelli 
çalŦƔmalarŦmŦzŦ sürdürmekteyiz. Engelli kadŦnlarŦn uŒradŦŒŦ her türlü hak ihlaline karƔŦ 
mücadele yöntemlerini engelli kadŦnlarla birlikte düƔünüp, etkili mücadele araçlarŦnŦn 
geliƔtirilmesi için destek ve dayanŦƔma içerisinde çabalamaktayŦz. GeçtiŒimiz 3 yŦl boyunca 
ülkemizin 8 kentinde engelli kadŦnlarla birlikte yapŦlan güçlenme atölyeleri sŦrasŦnda Ɣiddetin 
her engelli kadŦnŦn karƔŦlaƔtŦŒŦ bir olgu olduŒu gözlenmiƔ, ancak bu Ɣiddetin görünür olmadŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir. 

KadŦnlara yönelik her türlü Ɣiddet, en yaygŦn insan hakkŦ ihlallerinin baƔŦnda gelir. biddet, tüm 
dünyada olduŒu gibi Türkiye’de de engelli kadŦnlar ve kŦz çocuklarŦnŦn  yaƔamlarŦnŦ olumsuz 
yönde etkileyen, baƔta ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini 
ihlal eden ve bu haklara eriƔimlerini engelleyen en önemli nedenler arasŦndadŦr. Engelli 
kadŦnlara uygulanan Ɣiddet; ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel Ɣiddet olarak karƔŦmŦza 
çŦkmaktadŦr. Ancak engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦna uygulanan Ɣiddetin görünür olmadŦŒŦ gibi 
önlenmesi noktasŦnda da hiçbir politika geliƔtirilmediŒini de belirtmeliyiz. Bugüne kadar -
sayŦsŦ yetersiz de olsa- ‘engellilik’ konusunda yapŦlan araƔtŦrmalarda, genellikle engelli 
kadŦnlarŦn toplumsal yaƔama katŦlŦmlarŦ ve eŒitim, istihdam, saŒlŦk gibi en temel insan 
haklarŦna eriƔmek konusunda çoklu ayrŦmcŦlŦŒa uŒradŦklarŦna dair verilere ve tespitlere yer 
verildiŒi ancak  engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin izlenip raporlanmadŦŒŦ gözlenmiƔtir. 

Dünya SaŒlŦk Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadŦndan birinin 
hayatŦnda en az bir kere Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ tahmin edilmektedir 1 . Yine yapŦlan 
araƔtŦrmalar;  Türkiye'de her beƔ kadŦndan ikisinin fiziksel Ɣiddet maŒduru olduŒunu 
göstermektedir. 2008 yŦlŦnda BaƔbakanlŦk KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü (KSGM)'nün 
Türkiye'de KadŦna Yönelik Aile 7çi biddet baƔlŦklŦ araƔtŦrma sonuçlarŦna göre, kadŦnlarŦn fiziksel 
veya cinsel Ɣiddete birlikte maruz kalma yüzdesi % 41.9’u bulmaktadŦr2. GörüldüŒü gibi gerek 
Dünya SaŒlŦk Örgütü’nün gerekse de ülkemizdeki ilgili kurumlarŦn engelli kadŦnlara uygulanan 
Ɣiddet ile ilgili herhangi bir çalŦƔmasŦ bulunmamaktadŦr. Engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin 
önlenmesi ve etkin mücadele araçlarŦnŦn geliƔtirilmesi amacŦyla etkili bir kamu politikasŦ 
olmadŦŒŦ gibi bu alanda elimizde herhangi bir veri de bulunmamaktadŦr. Engelli KadŦn DerneŒi 
olarak yaptŦŒŦmŦz bu izleme çalŦƔmasŦ sonucunda, Türkiye’de engelli kadŦnlarŦn sayŦsŦ, engel 
türü, kŦrsal ve kentsel nüfustaki oranlarŦ, sosyal güvencesi bulunup bulunmadŦŒŦ, acil hatlara 
baƔvuru oranŦ, açŦlan dava türleri ve sayŦlarŦ gibi en temel bilgileri içeren bir kayŦt sisteminin 
                                                            
1 Bkz. Dünya SaŒlŦk Örgütü (2010) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1 
2 Bkz. BaƔbakanlŦk, KadŦnŦ Statüsü Genel MüdürlüŒü 2008 Türkiye’de KadŦna Yönelik Aile 7çi biddet, (Ankara 
2009) 
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bulunmadŦŒŦnŦ tespit ettik. SaŒlŦklŦ istatistiki verilerin bulunmamasŦ; kamu politikalarŦnŦn 

etkinliŒini planlamak, kamuoyunda tartŦƔmak ya da politikalara yön vermek amacŦyla 

yapŦlacak savunuculuk çalŦƔmalarŦnŦn ve sürecin izlenmesinde önemli bir sorundur.    

Engelli kadŦnlarŦn, toplumsal ön ve kalŦp yargŦlar baƔta olmak üzere, faili tanŦmlayamama, 

fiziksel ve sözel olarak Ɣiddete karƔŦ koymada yetersizlik durumuyla Ɣiddetin her türüne 

uŒrama riski diŒer kadŦnlara oranla daha fazladŦr. Bu nedenle araƔtŦrmamŦzla, engelli 

kadŦnlara yönelik Ɣiddet gerçeŒini  görünür hale getirerek etkili mücadele 

yöntemlerinin  geliƔtirilmesine katkŦ saŒlamayŦ hedefliyoruz. Engelli kadŦnlarŦn evlerinde, 

sokakta, bakŦm evlerinde, okullarda uŒradŦklarŦ Ɣiddet maŒduriyetleri herkesin bildiŒi ama hiç 

kimsenin yüksek sesle dile getirmediŒi bir gerçektir ve ne yazŦk ki bugüne kadar bu konuda 

etkili bir araƔtŦrma ve inceleme yapŦlmamŦƔtŦr. Bu nedenle raporumuzu, engelli kadŦnlara 

yönelik Ɣiddetin görünür olabilmesi amacŦ ile atŦlmŦƔ bir ilk adŦm olarak nitelendiriyor, konuya 

taraf kiƔi ve kurumlarŦn bundan sonra yapacaklarŦ çalŦƔmalar için temel teƔkil etmesini 

amaçlŦyoruz. 

Bütün bu gözlem ve tespitler sonucunda, Engelli KadŦn DerneŒi olarak baƔladŦŒŦmŦz bu izleme 

çalŦƔmasŦnda 2013-2014 yŦllarŦna ait verileri ve o yŦllardaki Ɣiddet vakalarŦnŦ derlemeyi 

hedefledik. biddetin dile getirilmesi genel olarak kadŦnlar açŦsŦndan zorlu bir konu olmasŦnŦn 

yanŦ sŦra engelli kadŦnŦn Ɣiddeti ifade etmesi ya da adli mercilere bildirmesi daha da zorlu ve 

sorunlu bir konudur.  Bu zorluŒun en temel sebebi, engelli kadŦnŦn Ɣiddet ortamŦnŦ kolaylŦkla 

terk edememesidir. biddet ortamŦnŦ terk edemeyen engelli kadŦnŦn uŒradŦŒŦ Ɣiddeti, kolluk 

birimlerine ya da sivil toplum örgütlerine ihbar etmesi hayli güç bir durumdur. ÖrneŒin, 

evinde Ɣiddete uŒrayan iƔitme engelli bir kadŦn telefon ile uŒradŦŒŦ Ɣiddeti kolluk birimlerine 

bildiremeyecek, tŦbbi yardŦm talep edemeyecektir. Zira acil telefon ihbar hatlarŦ çoŒunlukla 

konuƔma ve duyma yeterliliŒi olan kiƔilere hizmet vermek için kurgulanmŦƔtŦr. Oysa acil ihbar 

hatlarŦnŦn farklŦ engellilik durumlarŦna sahip bireylere hizmet edebilecek nitelikte tesis 

edilmesi gereklidir. ÖrneŒin, konuƔma yerine SMS (mesaj) yolu ile ihbar yapŦlabilme 

seçeneŒinin varlŦŒŦ Ɣiddetin ortaya çŦkarŦlmasŦnda etkili bir araç olacaktŦr. Bununla beraber 

raporumuzda ayrŦntŦlŦ deŒerlendirmelere yer verdiŒimiz bir baƔka konu ise kadŦn sŦŒŦnaklarŦna 

baƔvuran engelli kadŦnlarŦn durumudur. SŦŒŦnaklarŦn engelli kadŦnlar açŦsŦndan eriƔilebilir 

olmamasŦ ne yazŦk ki engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet ortamŦna yeniden dönmesine neden 

olmaktadŦr. 

Raporumuzun dördüncü bölümünde ayrŦntŦlŦ analizleri yapŦlan medya haberlerinde de engelli 

kadŦnlara yönelik Ɣiddet gerek sayŦsal bakŦmdan gerekse de içerik yönünden oldukça 

sorunludur. Sözgelimi 2014 yŦlŦnda görsel medya verileri tarandŦŒŦnda sadece 3 haberde 

engelli kadŦna yönelik Ɣiddet haberine rastlanmŦƔtŦr. Oysa yazŦlŦ medya verilerinin analizinde 

bu tablonun ne denli farklŦ olduŒu görülmektedir. 

II- AraƔtŦrmanŦn Yöntemi 

‘Türkiye'de Engelli KadŦnlara Yönelik biddet Raporu’ 01.01.2013-31.12.2014 tarihleri 

arasŦndaki süreci kapsamaktadŦr. Ancak raporumuzun çeƔitli bölümlerinde tekrarlamaktan 

vazgeçmediŒimiz üzere engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet vakalarŦna ve verilerine ulaƔmak 

temel bir sorundur. ÇalŦƔmamŦzŦn baƔŦnda, engelli kadŦnlara uygulanan Ɣiddet vakalarŦ ile ilgili 

açŦlmŦƔ kamu davalarŦnŦ analiz etmeyi ve analiz sonucuna raporda yer vermeyi planlamŦƔtŦk.  

Ancak izleme çalŦƔmasŦ esnasŦnda  ‘UYAP BiliƔim Sistemi’ adŦ verilen ve tüm adli ve idari yargŦ 
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B7R7NC7 BÖLÜM 

G7R7b   

I.AraƔtŦrmanŦn amacŦ 

AmacŦmŦz: 

Engelli KadŦn DerneŒi (ENGKAD) olarak toplumsal cinsiyet eƔitliŒi perspektifi ile engelli kadŦn 
ve kŦz çocuklarŦnŦn temel insan haklarŦndan eƔit yararlanmalarŦ, her türlü Ɣiddetten, 
sömürüden ve ayrŦmcŦlŦktan uzak bir yaƔam sürdürmeleri ve topluma tam ve etkin 
katŦlŦmlarŦnŦn önündeki engellerin kaldŦrŦlmasŦ amacŦyla 2011 yŦlŦndan itibaren hak temelli 
çalŦƔmalarŦmŦzŦ sürdürmekteyiz. Engelli kadŦnlarŦn uŒradŦŒŦ her türlü hak ihlaline karƔŦ 
mücadele yöntemlerini engelli kadŦnlarla birlikte düƔünüp, etkili mücadele araçlarŦnŦn 
geliƔtirilmesi için destek ve dayanŦƔma içerisinde çabalamaktayŦz. GeçtiŒimiz 3 yŦl boyunca 
ülkemizin 8 kentinde engelli kadŦnlarla birlikte yapŦlan güçlenme atölyeleri sŦrasŦnda Ɣiddetin 
her engelli kadŦnŦn karƔŦlaƔtŦŒŦ bir olgu olduŒu gözlenmiƔ, ancak bu Ɣiddetin görünür olmadŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir. 

KadŦnlara yönelik her türlü Ɣiddet, en yaygŦn insan hakkŦ ihlallerinin baƔŦnda gelir. biddet, tüm 
dünyada olduŒu gibi Türkiye’de de engelli kadŦnlar ve kŦz çocuklarŦnŦn  yaƔamlarŦnŦ olumsuz 
yönde etkileyen, baƔta ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini 
ihlal eden ve bu haklara eriƔimlerini engelleyen en önemli nedenler arasŦndadŦr. Engelli 
kadŦnlara uygulanan Ɣiddet; ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel Ɣiddet olarak karƔŦmŦza 
çŦkmaktadŦr. Ancak engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦna uygulanan Ɣiddetin görünür olmadŦŒŦ gibi 
önlenmesi noktasŦnda da hiçbir politika geliƔtirilmediŒini de belirtmeliyiz. Bugüne kadar -
sayŦsŦ yetersiz de olsa- ‘engellilik’ konusunda yapŦlan araƔtŦrmalarda, genellikle engelli 
kadŦnlarŦn toplumsal yaƔama katŦlŦmlarŦ ve eŒitim, istihdam, saŒlŦk gibi en temel insan 
haklarŦna eriƔmek konusunda çoklu ayrŦmcŦlŦŒa uŒradŦklarŦna dair verilere ve tespitlere yer 
verildiŒi ancak  engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin izlenip raporlanmadŦŒŦ gözlenmiƔtir. 

Dünya SaŒlŦk Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadŦndan birinin 
hayatŦnda en az bir kere Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ tahmin edilmektedir 1 . Yine yapŦlan 
araƔtŦrmalar;  Türkiye'de her beƔ kadŦndan ikisinin fiziksel Ɣiddet maŒduru olduŒunu 
göstermektedir. 2008 yŦlŦnda BaƔbakanlŦk KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü (KSGM)'nün 
Türkiye'de KadŦna Yönelik Aile 7çi biddet baƔlŦklŦ araƔtŦrma sonuçlarŦna göre, kadŦnlarŦn fiziksel 
veya cinsel Ɣiddete birlikte maruz kalma yüzdesi % 41.9’u bulmaktadŦr2. GörüldüŒü gibi gerek 
Dünya SaŒlŦk Örgütü’nün gerekse de ülkemizdeki ilgili kurumlarŦn engelli kadŦnlara uygulanan 
Ɣiddet ile ilgili herhangi bir çalŦƔmasŦ bulunmamaktadŦr. Engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin 
önlenmesi ve etkin mücadele araçlarŦnŦn geliƔtirilmesi amacŦyla etkili bir kamu politikasŦ 
olmadŦŒŦ gibi bu alanda elimizde herhangi bir veri de bulunmamaktadŦr. Engelli KadŦn DerneŒi 
olarak yaptŦŒŦmŦz bu izleme çalŦƔmasŦ sonucunda, Türkiye’de engelli kadŦnlarŦn sayŦsŦ, engel 
türü, kŦrsal ve kentsel nüfustaki oranlarŦ, sosyal güvencesi bulunup bulunmadŦŒŦ, acil hatlara 
baƔvuru oranŦ, açŦlan dava türleri ve sayŦlarŦ gibi en temel bilgileri içeren bir kayŦt sisteminin 
                                                            
1 Bkz. Dünya SaŒlŦk Örgütü (2010) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1 
2 Bkz. BaƔbakanlŦk, KadŦnŦ Statüsü Genel MüdürlüŒü 2008 Türkiye’de KadŦna Yönelik Aile 7çi biddet, (Ankara 
2009) 
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x Göç 7daresi tarafŦndan mülteci engelli kadŦnlara iliƔkin bir çalŦƔma yürütülüp 
yürütülmediŒi, 

x Adalet BakanlŦŒŦndan engelli kadŦn tutuklu ve hükümlü sayŦsŦ,  ceza ve tutukevlerinde 
engelli kadŦnlara yönelik özel önlemler alŦnŦp alŦnmadŦŒŦ,  

x M.E.B’na baŒlŦ okullarda kaynaƔtŦrma ve özel eŒitim alan engelli öŒrenci sayŦsŦ ve 
cinsiyet daŒŦlŦmŦ, engelli öŒrencilerin okul ve eŒitim kurumlarŦnda maruz kaldŦklarŦ 
kötü muamele, Ɣiddet, taciz ve istismar olaylarŦna iliƔkin soruƔturma bulunup 
bulunmadŦŒŦ,  

x BüyükƔehir Belediyelerine,  bünyelerinde sŦŒŦnak   olup olmadŦŒŦ, sŦŒŦnakta 2013 ve 
2014 yŦllarŦnda kalan engelli kadŦn sayŦsŦ, kalŦƔ süreleri,  Engelli ve KadŦn DanŦƔma 
Merkezlerinden 2013-2014 yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn sayŦsŦ, Engelli DanŦƔma 
Merkezi ve KadŦn DanŦƔma Merkezine  2013-2014 yŦllarŦnda engelli kadŦnlardan gelen 
Ɣiddet baƔvurusu olup olmadŦŒŦ,  

x Türkiye 7nsan HaklarŦ Kurumuna, engelli kadŦna yönelik Ɣiddet baƔvurusu olup 
olmadŦŒŦ,    

x TBMM  KadŦn Erkek FŦrsat EƔitliŒi Komisyonuna yapŦlan engelli kadŦnlarla ilgili baƔvuru 
sayŦsŦ  sorgulanmŦƔtŦr. 

 B-Soru önergeleri 

T.B.M.M’de daha  önce sorulmuƔ soru önergeleri taranmŦƔ, CHP 7zmir Millet Vekili RŦza 
TÜRMEN tarafŦndan engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetle mücadele konusunda genel politikayŦ 
sorgulayan ve araƔtŦrma ekibi tarafŦndan hazŦrlanan soru önergelerinin bazŦlarŦ ilgili bakanlara 
sorulmuƔ, ancak 7 haziran genel seçimleri öncesi meclisin erken tatil olmasŦ nedeniyle 
sorularŦmŦza yanŦt alŦnamamŦƔtŦr. 

 C-Medya taramasŦ 

01.01.2013-31.12.2014 tarihleri arasŦnda engelli kadŦnlarŦn uŒradŦklarŦ Ɣiddet vakalarŦ ile ilgili 
yazŦlŦ ve görsel medyada çŦkan haberlere TOHAD (Toplumsal Haklar ve AraƔtŦrmalar DerneŒi) 
desteŒi ile eriƔilmiƔtir. Haberler araƔtŦrma ekibimiz tarafŦndan analiz edilerek rapora 
eklenmiƔtir.  

 D-Bireysel Bildirimler 

Engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin takipçisi olmak ve aynŦ zamanda engelli kadŦna yönelik 
Ɣiddet  raporuna veri oluƔturmak amacŦyla  hazŦrlamŦƔ olduŒumuz Ɣiddet bildirim formlarŦ 
halen  derneŒimiz web sayfasŦ aracŦlŦŒŦyla aktif bildirim almakla birlikte üyesi olduŒumuz 
kadŦn ve engelli sivil toplum  örgütlerinin elektronik iletiƔim aŒlarŦ aracŦlŦŒŦyla 
yaygŦnlaƔtŦrŦlmaya çalŦƔŦlmŦƔ, bu yŦl içinde alan çalŦƔmasŦ yürüttüŒümüz  Çanakkale ve Mersin 
kentlerinde gerçekleƔtirilen atölye çalŦƔmalarŦ sŦrasŦnda  da engelli kadŦnlarla ve engelli 
çocuŒu olan katŦlŦmcŦlarla paylaƔŦlmŦƔtŦr. 
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dokümanlarŦnŦn kayŦt altŦna alŦndŦŒŦ sistemde engelli kadŦnlarla ilgili bir bölümün yer almadŦŒŦ 
fark edilmiƔ,  bu nedenle özellikle engelli kadŦnlara uygulanan Ɣiddetle ilgili açŦlan soruƔturma 
ve dava araƔtŦrmasŦna gidilememiƔtir. DiŒer taraftan araƔtŦrmamŦzda kadŦna yönelik Ɣiddet ile 
ilgili Türkiye yasal mevzuatŦ, uluslar arasŦ belgeler,  ülke genelinde yer alan yazŦlŦ ve görsel 
medyaya yansŦyan haberlerin  taramasŦ yapŦlmŦƔtŦr. AyrŦca derneŒimizin internet sitesine 
online yapŦlan hak ihlal bildirimleri deŒerlendirilmiƔ, resmi istatistikler taranmŦƔ, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) verilen yazŦlŦ soru önergeleri ile kanun teklif ve tasarŦlarŦ 
incelenmiƔ, ilgili resmi kurum ve kuruluƔlara bilgi edinme baƔvurularŦnda bulunulmuƔtur. Bilgi 
edinme baƔvurularŦ proje kapsamŦnda oluƔturulan araƔtŦrma ekibince yapŦlmŦƔtŦr. Bilgi 
edinme baƔvurularŦ  sŦrasŦnda da çeƔitli sorunlarla karƔŦlaƔŦlmŦƔtŦr. Bu konuyla ilgili 
deŒerlendirmemize  ‘izleme çalŦƔmasŦnda karƔŦlaƔŦlan sorunlar’ bölümünde yer verilmiƔtir. 

 III- AraƔtŦrmada kullanŦlan araçlar 

 A-Bilgi edinme: 

Engelli kadŦnlara uygulanan Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦnŦn var olup olmadŦŒŦ ve 
devletin bu konuda herhangi bir çalŦƔmasŦnŦn ya da önleminin bulunup bulunmadŦŒŦ gerçeŒi 
bilgi edinme çalŦƔmasŦnŦn temel çerçevesini oluƔturmuƔtur. Bu kapsamda öncelikle Aile ve 
Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’na baŒlŦ 14 ilde bulunan bÖN7M (biddet Önleme ve 7zleme 
Merkezleri)lere, kadŦn sŦŒŦnaklarŦnŦn  durumu bakŦmŦndan Aile ve Sosyal Politikalar 
BakanlŦŒŦna, 7çiƔleri BakanlŦŒŦna, SaŒlŦk BakanlŦŒŦna, Adalet BakanlŦŒŦna, Türkiye 7nsan HaklarŦ 
Kurumuna, Jandarma Genel KomutanlŦŒŦna, 29  BüyükƔehir Belediyesine (Ankara, Bursa, 
Mardin, banlŦurfa, Van, Trabzon, Ordu, Malatya, KahramanmaraƔ, AydŦn, BalŦkesir, Manisa, 
Denizli, TekirdaŒ, 7stanbul, Kocaeli, Sakarya, EskiƔehir, 7zmir, Antalya, Konya, Mersin, Adana, 
kayseri, Samsun, Gaziantep, Erzurum, DiyarbakŦr, MuŒla) araƔtŦrma ekibince bilgi edinme 
baƔvurusu yapŦlmŦƔtŦr. 

YapŦlan bilgi edinme baƔvurularŦnda temel olarak engelli kadŦna yönelik mücadele 
mekanizmalarŦnŦn genel tablosunu ortaya çŦkarmak amaçlanmŦƔtŦr. Bu kapsamda;  

x Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’na (ASPB) bÖN7M’lerin engelli kadŦnlar açŦsŦndan 
eriƔilebilir olup olmadŦklarŦ sorulmuƔtur. Yine ASPB bünyesinde bulunan kadŦn 
sŦŒŦnaklarŦna bugüne kadar kalan engelli kadŦn ve engelli çocuŒu olan kadŦn sayŦsŦ  ve 
yŦllara göre daŒŦlŦmŦ, kalma süreleri ve engel türü sorgulanmŦƔtŦr.  

x ASPB bünyesinde bulunan devlet korumasŦnda yetiƔen çocuklarla ilgili birimlerde 
(sevgi evleri, yetiƔtirme yurtlarŦ,v.b.) kalan engelli kŦz çocuŒu sayŦsŦ, bakŦmevi ve 
rehabilitasyon merkezlerinde  kalan engelli kadŦn ve kŦz çocuŒu sayŦsŦ,    

x BaƔbakanlŦŒa , B7MER’e gelen engelli kadŦnlara iliƔkin baƔvuru sayŦsŦ, engelli kadŦnlara 
iliƔkin yapŦlan baƔvurularŦn konu daŒŦlŦmlarŦ,   

x 7çiƔleri BakanlŦŒŦna Emniyet Genel MüdürlüŒü ve Jandarma KomutanlŦŒŦ bilgi 
sistemlerinde kayŦtlŦ Ɣiddete maruz kalan  engelli kadŦn vaka sayŦsŦ, acil yardŦm 
hatlarŦnŦn (155, 156, v.b.) iƔitme engelli bireylerin eriƔimine uygun olup olmadŦŒŦ, 
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x Göç 7daresi tarafŦndan mülteci engelli kadŦnlara iliƔkin bir çalŦƔma yürütülüp 
yürütülmediŒi, 

x Adalet BakanlŦŒŦndan engelli kadŦn tutuklu ve hükümlü sayŦsŦ,  ceza ve tutukevlerinde 
engelli kadŦnlara yönelik özel önlemler alŦnŦp alŦnmadŦŒŦ,  
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 B-Soru önergeleri 

T.B.M.M’de daha  önce sorulmuƔ soru önergeleri taranmŦƔ, CHP 7zmir Millet Vekili RŦza 
TÜRMEN tarafŦndan engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetle mücadele konusunda genel politikayŦ 
sorgulayan ve araƔtŦrma ekibi tarafŦndan hazŦrlanan soru önergelerinin bazŦlarŦ ilgili bakanlara 
sorulmuƔ, ancak 7 haziran genel seçimleri öncesi meclisin erken tatil olmasŦ nedeniyle 
sorularŦmŦza yanŦt alŦnamamŦƔtŦr. 
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çocuŒu olan katŦlŦmcŦlarla paylaƔŦlmŦƔtŦr. 
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7K7NC7 BÖLÜM  

I-ARAbTIRMADA KULLANILAN KADINA YÖNEL7K b7DDET TANIMLARI 

A-KadŦna Yönelik biddet 

KadŦna yönelik Ɣiddet kadŦnlarŦn insan haklarŦna karƔŦ bir ihlal oluƔturmaktadŦr. Bu haklarŦn ve 
özgürlüklerin kullanŦlmasŦnŦ zayŦflatmakta veya hükümsüz kŦlmaktadŦr.  

KadŦnlara karƔŦ Ɣiddet, erkekler ve kadŦnlar arasŦndaki eƔitlikçi olmayan güç iliƔkilerinin 
tarihsel bir göstergesidir. Bu güç iliƔkisi erkekler tarafŦndan kadŦnlar üzerinde egemenlik 
kurulmasŦna ve kadŦnlara ayrŦmcŦlŦk yapŦlmasŦna yol açmaktadŦr.  

KadŦnlara karƔŦ uygulanan Ɣiddet, erkeklerle karƔŦlaƔtŦrŦldŦŒŦnda kadŦnlarŦ zorla baŒŦmlŦ bir 
konuma sokan çok önemli toplumsal bir mekanizmadŦr.  

KadŦnlarŦn toplum içinde hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik eƔitliŒi için saŒlanan imkanlar, 
baƔka nedenlerle birlikte, sürekli ve yerel nitelikte Ɣiddet tarafŦndan kŦsŦtlanmaktadŦr.  

YukarŦdaki tespitleri yapan 20 AralŦk 1993 tarihli 44/104 sayŦlŦ Kararla ilan edilen KadŦnlara 
KarƔŦ biddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri ile aynŦ zamanda; azŦnlŦk gruplara dahil olan 
kadŦnlar, yerli kadŦnlar, mülteci kadŦnlar, göçmen kadŦnlar, kŦrsal bölgelerde veya uygarlŦŒa 
uzak topluluklarda yaƔayan kadŦnlar, bakŦma muhtaç kadŦnlar, ceza veya tutukevlerindeki 
kadŦnlar, kŦz çocuklarŦ, engelli kadŦnlar, yaƔlŦ kadŦnlar ve silahlŦ çatŦƔma bölgelerinde bulunan 
kadŦnlar gibi bazŦ kadŦn gruplarŦnŦn Ɣiddete karƔŦ savunmasŦz bulunduklarŦ da Bildiri ile özel 
olarak vurgulanmŦƔtŦr3. 

BM Genel Kurulu tarafŦndan, eƔitlik, güvenlik, özgürlük, bütün insanlarŦn bedensel bütünlüŒü 
ve insanlŦk onuru konusundaki haklarŦn ve prensiplerin kadŦnlara her yerde uygulanmasŦnŦn 
acil bir gereklilik olduŒu vurgulanmasŦna raŒmen, Bildiri’nin yayŦnlandŦŒŦ 1993 yŦlŦndan beri 
kadŦna karƔŦ Ɣiddetin artan bir hŦzla devam ettiŒi, gerek STK’lar tarafŦndan hazŦrlanan raporlar 
gerekse de devlet kurumlarŦnŦn verilerinden  anlaƔŦlmaktadŦr. KadŦna yönelik Ɣiddetin 
azalmayan verileri karƔŦsŦnda, engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin ülkemizde verisi dahi 
bulunmamaktadŦr. Bu da kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadelede karanlŦk bir alan yaratmakta ve 
ne yazŦk ki, Ɣiddet gören birçok engelli kadŦn, yükümlülük altŦndaki devlet kurumlarŦ 
tarafŦndan fark edilmemektedir.  Bunun sonucu olarak ise; kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele 
mekanizmalarŦ geliƔtirilirken görünmeyen engelli kadŦna yönelik özel önlemler alŦnmamakta 
ve engelli kadŦn Ɣiddet ortamŦndan dahi  uzaklaƔamamaktadŦr.  

Son olarak yukarŦda bahsi geçen Bildiri ile, vurgulanan önemli bir husus da kadŦnlara karƔŦ 
Ɣiddetin açŦk ve anlaƔŦlabilir bir tanŦmŦnŦn yapŦlmasŦna, kadŦnlara karƔŦ her türlü Ɣiddetin 
tasfiye edilmesini saŒlamak için kullanŦlacak olan haklarŦn açŦkça düzenlenmesine, Devletlerin 
                                                            
3 Bkz.  www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_19.pdf (EriƔim tarihi:  07.06.2015)
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 Ne var ki, engelli kadŦnlarŦn eŒitim olanaklarŦndan yararlanabilmesinin hayli sŦnŦrlŦ olmasŦ, 
bilgisayar kullanŦmŦ ve yetersiz internet eriƔimi gibi sorunlar nedeniyle tarafŦmŦza ancak sekiz 
bildirim formu ulaƔmŦƔ, sözü edilen formlar üzerinden  saŒlŦklŦ veri analizi yapabilme olanaŒŦ 
mevcut olamamŦƔtŦr. 

BilindiŒi üzere, kadŦnlarŦn yaƔadŦklarŦ ya da yaƔamakta olduklarŦ Ɣiddeti dillendirebilmeleri 
hayli güçtür. Tüm bu güçlüklere aynŦ zamanda kadŦnŦn engelli olmasŦ da eklendiŒinde, engelli 
kadŦnŦn karƔŦlaƔtŦŒŦ Ɣiddeti ifade etmesi ve ilgili mekanizmalarŦ harekete geçirebilmesi mevcut 
koƔullar altŦnda neredeyse olanaksŦz olmaktadŦr. 

Engelli kadŦna yönelik Ɣiddet raporunun, süresi bir yŦl ile sŦnŦrlŦ bir projenin parçasŦ olmasŦ 
yanŦnda,  gerek bu alanda bildirim  formlarŦnŦn yeterince yaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ çalŦƔmalarŦnŦn 
yürütülebilmesi ve gerekse de alan çalŦƔmalarŦna ihtiyaç göstermiƔ ise de, mevcut sŦnŦrlar 
içerisinde bu ihtiyacŦn karƔŦlanabilmesi gerçekleƔememiƔtir. KadŦna yönelik Ɣiddetle 
mücadelenin en temel unsurlarŦndan birisi Ɣüphesiz ki toplumsal cinsiyet rollerine yönelik 
zihniyet dönüƔümünün gerçekleƔebilmesidir. UnutulmamalŦdŦr ki, engelli kadŦnlar yalnŦzca 
kadŦn olmalarŦ nedeniyle deŒil aynŦ zamanda engelli olmalarŦ nedeniyle de Ɣiddete maruz 
kalmaktadŦrlar. Bu nedenle, engelli kadŦnlar için baƔvuru mekanizmalarŦnŦ aktif olarak 
kullanabilecekleri alanlar açabilmek, engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin görünür olabilmesi için 
önemli olacaktŦr. Bu raporda, yukarŦda aktarmaya çalŦƔtŦŒŦmŦz çeƔitli olanaksŦzlŦklar nedeniyle 
Ɣiddet formlarŦ verileri kullanŦlamamŦƔtŦr. 
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KadŦnlara KarƔŦ biddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri ile ise,  aile içinde meydana gelen 
dövme, cinsel organlarŦ daŒlama ve kadŦnlara zarar veren geleneksel uygulamalar, eƔ 
olmayanlar arasŦndaki Ɣiddet kadŦna yönelik Ɣiddet örnekleri arasŦnda sayŦlmŦƔ, ancak  
örneklerin bu hallerle sŦnŦrlŦ olmadŦŒŦ vurgulanmŦƔtŦr. 

KadŦna yönelik fiziksel Ɣiddet, Ɣiddeti uygulayanŦn kendi fiziksel gücüyle, delici, kesici alet 
veya silahla yapŦlabileceŒi gibi, aç bŦrakma, süreŒen hastalŦŒa sahip bir kadŦnŦn ilaçlarŦnŦ 
vermeme Ɣeklinde de olabilir.  

Fiziksel Ɣiddet genelde iz bŦraktŦŒŦ ve gözle görülebilir olduŒu için toplum tarafŦndan en çok 
bilinen Ɣiddet türüdür.  

2-Ekonomik Ɣiddet  

Ekonomik Ɣiddet, kadŦnŦn malvarlŦŒŦnŦ kullanmasŦnŦ engelleme Ɣeklinde olabileceŒi gibi zorla 
borçlandŦrma Ɣeklinde de geliƔebilir. Ekonomik özgürlüŒü kŦsŦtlama, eve para bŦrakmama 
veya çok az bŦrakma, çalŦƔmasŦna izin vermeme, zorla çalŦƔtŦrma, sürekli hesap sorma, parayŦ 
kullanarak aƔaŒŦlamaya çalŦƔma, zorunlu giderleri için gerekli parayŦ kullanmasŦna izin 
vermeme, kazandŦŒŦ paraya el koymanŦn yanŦ sŦra engelli kadŦnŦ zorla dilendirme gibi fiiller 
ekonomik Ɣiddet örnekleri arasŦnda sayŦlabilir.  

3-Cinsel Ɣiddet 

KadŦnŦn bedenine yönelik istenmeyen her tür cinsel içerikli davranŦƔ veya söz cinsel Ɣiddet 
olarak deŒerlendirilebilir. 7stenmeyen cinsel davranŦƔlarŦ yapmaya zorlama, zorla cinsel iliƔki, 
taciz etme, cinsel iliƔki sŦrasŦnda güç kullanma, zorla genital muayene, bekaret kontrolü, zorla 
evlendirme, baƔkalarŦyla cinsel iliƔkiye zorlama   Ɣeklinde meydana gelebilir.  

Aile içinde meydana gelen;   kŦz çocuklarŦn cinsel istismarŦ, evlilik içi tecavüz gibi fiiller ile ;  
toplum içinde meydana gelen tecavüz, cinsel istismar, çalŦƔma hayatŦnda, öŒretim 
kurumlarŦnda ve diŒer yerlerde cinsel taciz, kadŦn satŦƔŦ ve zorla seks iƔçiliŒi gibi fiiller de 
KadŦnlara KarƔŦ biddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri  ile kadŦna yönelik Ɣiddet örnekleri 
arasŦnda sayŦlmŦƔtŦr.  

Cinsel içerikli laf atma da cinsel Ɣiddet sayŦldŦŒŦ gibi özellikle görme engelli kadŦnlara yönelik 
yardŦm etme bahanesiyle elle sarkŦntŦlŦk da bu Ɣiddet kapsamŦna girmektedir.  

4-Sözel Ɣiddet 

Sözel Ɣiddette, ortada kadŦnŦn bedenine yönelen fiziksel bir fiil olmamakla birlikte, genelde 
YŦkŦcŦ eleƔtiri, baŒŦrma, alay etme, suçlama, isim takma, özellikle engelli kadŦnŦn engeline 
yönelik  hakaret içeren sözler söyleme gibi Ɣekillerde duygusal travma yaratabilecek sonuçlar 
doŒuran bir Ɣiddet türüdür.  
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taƔŦdŦklarŦ sorumluluklarŦ konusunda taahhütte bulunmalarŦna, ve kadŦnlara karƔŦ Ɣiddetin 
tasfiye edilmesi için bütün bir uluslararasŦ toplumun taahhütte bulunmasŦna ihtiyaç 
olduŒudur.  

Buradan hareketle, engelli kadŦna karƔŦ Ɣiddete dair yapŦlan bu çalŦƔmada, kadŦna yönelik 
Ɣiddetin tanŦm ve kapsamŦnŦn ne olduŒu, Ɣiddet türlerinin açŦklanmasŦnŦn önemli bir gereklilik 
olduŒu kanŦsŦndayŦz.  

KadŦna yönelik Ɣiddet, bahse konu bildiri ile; ister kamusal isterse özel yaƔamda meydana 
gelsin, kadŦnlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acŦ veya ŦstŦrap veren veya verebilecek olan 
cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bŦrakma olarak tanŦmlanmŦƔtŦr.  

7stanbul SözleƔmesi paralelinde yasalaƔan ve 4320 sayŦlŦ Ailenin KorunmasŦna Dair Kanun’u 
mülga eden 6284 sayŦlŦ Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna KarƔŦ biddetin Önlenmesine Dair Kanun 
ile “KadŦna yönelik Ɣiddet” , kadŦnlara, yalnŦzca kadŦn olduklarŦ için uygulanan veya kadŦnlarŦ 
etkileyen cinsiyete dayalŦ bir ayrŦmcŦlŦk ile kadŦnŦn insan haklarŦ ihlaline yol açan ve bu 
kanunda Ɣiddet olarak tanŦmlanan her türlü tutum ve davranŦƔ olarak; Ɣiddet ise kiƔinin, 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açŦdan zarar görmesiyle veya acŦ çekmesiyle 
sonuçlanan veya sonuçlanmasŦ muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskŦyŦ ya da 
özgürlüŒün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana 
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranŦƔ, olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  

GörüldüŒü üzere, gerek uluslararasŦ gerekse de ulusal mevzuatta kadŦna yönelik Ɣiddetin 
yalnŦzca  fiziksel olmadŦŒŦ, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik Ɣekilde de meydana 
gelebileceŒi üzerinde durulmuƔtur.  

KadŦna yönelik Ɣiddetin fiili durumunun belirlenmesinde, Ɣiddetin neleri içerdiŒinin kadŦnlar 
tarafŦndan bilinmesi bir zorunluluktur. Ne yazŦk ki, toplumun Ɣiddetle ilgili genel algŦsŦ fiziksel 
olduŒu için, en çok görülen bu tür Ɣiddettir. Oysa ki; diŒer Ɣiddet türleri de en az fiziksel 
Ɣiddet kadar kadŦnlara yöneltilmekte ve kayŦt altŦna alŦnmayan ihlallere neden olmaktadŦr.  

B-KadŦna Yönelik biddet Biçimleri  

1-Fiziksel Ɣiddet 

KadŦnŦn bedenine yönelik sertlik ve kaba kuvvet içeren, her tür acŦ ve zarar verici harekettir.  

Yumruklama, tekmeleme, tokat atma, vurma, ŦsŦrma, çimdikleme, saç çekme, yakma, 
boŒazŦnŦ sŦkma, iƔkence yapma, bir eƔya ile vurma fiziksel Ɣiddet örnekleri arasŦnda 
sayŦlmaktadŦr. Tüm bunlarŦn yanŦ sŦra, engelli kadŦnlarŦn engel durumlarŦ kullanŦlarak örneŒin 
fiziksel engelli kadŦna yönelik tekerlekli sandalyeden düƔürme gibi, yapŦlan  fiiller de fiziksel 
Ɣiddet örnekleri arasŦndadŦr.  
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4-15 Eylül 1995 tarihinde toplanan Dördüncü Dünya KadŦn KonferansŦnda kadŦna yönelik 
Ɣiddetin  önlenmesinin gerekliliŒi vurgulanmŦƔ, bu husus Pekin Deklarasyonu ve Eylem PlanŦ 
içinde de yer almŦƔtŦr. Pekin Deklarasyonu 29. Maddesi ile “KadŦnlara ve kŦz çocuklarŦna 
yönelik her türlü Ɣiddeti önlemeye ve ortadan kaldŦrmaya” yönelik hükmü koymuƔtur. Pekin 
Deklarasyonu Eylem PlanŦnŦn 124. kŦsmŦnda devletlere yüklediŒi yükümlülüklerden bir tanesi 
de; “Ɣiddetin önlenmesine ve suçlularŦn kanuni takibine önem vererek, kadŦnlara yönelik 
Ɣiddetin yok edilmesinde etkin olmalarŦnŦ saŒlamak amacŦyla yasalar kabul etmek ve/veya 
uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek ve incelemek,....” Ɣeklindedir9.  

UluslararasŦ alanda bu geliƔmeler yaƔanŦrken, Türkiye’de ise kadŦna yönelik Ɣiddetle 
mücadelede, hukuki argümandan çok feminist kadŦn örgütlerinin çabasŦ yatmaktadŦr. 
Türkiye’de 1980’li yŦllarda ivme kazanan feminist mücadele, özellikle Ɣiddete ve cinsel tacize 
karƔŦ politikalar geliƔtirmiƔ, Bu süreçte tartŦƔma gruplarŦ, dergiler ve kampanyalar yoluyla 
ataerkillik, toplumsal cinsiyet eƔitliŒi ve kadŦna yönelik aile içi Ɣiddet sorgulanmŦƔtŦr. 1987 
yŦlŦnda bir hakimin, eƔinden Ɣiddet gördüŒü için açmŦƔ olduŒu boƔanma davasŦnŦ “KadŦnŦn 
sŦrtŦndan sopayŦ, karnŦndan sŦpayŦ eksik etmeyeceksin” sözü ile reddetmesi üzerine, kadŦn 
örgütleri tarafŦndan baƔlatŦlan  “DayaŒa HayŦr” kampanyasŦ ile büyük ses getirilmiƔtir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet ve cinsel tacize karƔŦ 1989 yŦlŦnda yürütülen “Mor 7Œne” kampanyasŦ ve  
1990’dan itibaren kadŦn sŦŒŦnaŒŦ açŦlmasŦ için yürütülen mücadele sonucunda, kadŦn örgütleri 
tarafŦndan az sayŦda da olsa sŦŒŦnak açŦlmasŦ saŒlanmŦƔ ve konuya iliƔkin farkŦndalŦk 
yaratŦlmŦƔtŦr.  

KadŦna yönelik Ɣiddetin bir insan hakkŦ ihlali olduŒunun ve bununla mücadelenin 
zorunluluŒunun gerek uluslararasŦ gerekse de ulusal  alanda tespitinin ardŦndan kadŦna 
yönelik Ɣiddet ile mücadele mekanizmalarŦnŦn tespiti gerekmektedir.  

 

B-Mücadele MekanizmalarŦ 

 1-7hbar HatlarŦ 

Ülkemizde kadŦna yönelik Ɣiddetle ilgili mücadele mekanizmalarŦ arasŦnda 155 polis, 112 

ambulans, ALO 183 Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ hattŦ, 156 Jandarma acil ihbar hatlarŦ 
bulunmaktadŦr. Bütün bu hatlar maalesef çoŒu zaman iƔitme engelli kadŦnlarŦn eriƔimine 

uygun deŒildir. Çünkü bu hatlarŦn tümünde, çoŒunlukla konuƔarak bilgi alma ve verme 

yöntemi ile hizmet sunulmaktadŦr. Zihinsel engelli kadŦnlarŦn yine bu hatlarŦ aramalarŦ çoŒu 

zaman olanaklŦ deŒildir. Bunun yanŦ sŦra, acil hatlarŦ arayabilecek durumda  olan fakat 

bulunduŒu adresi tarif edemeyecek zihinsel yeterlilikteki kadŦnlara yönelik de yer tespit 

sistemleri yeterince uygulanmamaktadŦr, bu nedenle bu durumdaki zihinsel engelli kadŦnlar 

da yine bu hatlardan yararlanamayacak, uŒradŦŒŦ Ɣiddeti bildiremeyecektir. 

2-SaŒlŦk KuruluƔlarŦ 

biddete uŒrayan kadŦnŦn ilk olarak en yakŦn saŒlŦk kuruluƔuna baƔvurarak  tedavi 

hizmetinden sorunsuz yararlanabilmesini saŒlamak ve Ɣiddeti raporlamak Ɣiddet vakalarŦnŦn 

tespiti için gerekli olan en önemli adŦmlardandŦr. SaŒlŦk kuruluƔlarŦnŦn  Ɣiddet vakalarŦnŦ 
                                                            
9 Bkz. www.istanbulbarosu.org.tr  (eriƔim tarihi: 03.06.2015) 
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5-Psikolojik Ɣiddet  

KadŦnŦn duygu ve düƔünceleri üzerinde uygulanan Ɣiddet türüdür. Küsme, baskŦ uygulama, 
intihar etmekle tehdit, alay etme, görmezden gelme, hakaret etme, çocuklarŦ uzaklaƔtŦrma, 
kadŦnŦn sosyal çevresine kadŦnla ilgili yalan söyleme, sosyal çevreden zorla uzaklaƔtŦrma, 
kadŦnŦn güvenini kŦrma, bilgi saklama, kŦskançlŦk, gözdaŒŦ verme, görme engelli kadŦna 
sessizce yaklaƔarak korkutma Ɣeklinde meydana gelebilir.  

Psikolojik Ɣiddet sonucu, kadŦn genelde,  korku, depresyon,  kendine saygŦyŦ yitirme, özgüven 
eksikliŒi ve baŒŦmlŦ olduŒu duygularŦna kapŦlmaktadŦr.  

II-KADINA YÖNEL7K Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ 

A-Genel olarak  

UluslararasŦ alanda, 1946’da BM KadŦnŦn Statüsü Komisyonu kurularak, kadŦna yönelik 
ayrŦmcŦlŦk konusunda önemli bir adŦm atŦlmŦƔtŦr. ArdŦndan, 1975 yŦlŦnda BirleƔmiƔ Milletler 
1975-1985 yŦllarŦ arasŦnŦ KadŦn On YŦlŦ olarak ilan etmiƔtir.  
 
1980 yŦlŦnda 2. Dünya KadŦn KonferansŦ sonuç bildirgesinde kadŦnlarŦn ve çocuklarŦn Ɣiddetten 
korunmasŦ konusunda çaŒrŦ yapŦlmŦƔtŦr4.  
 
1981 yŦlŦnda yürürlüŒe giren, ülkemizde ise 1985 yŦlŦnda imzalanan  KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü 
AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna  7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme5, kadŦna yönelik Ɣiddete 
iliƔkin bir düzenleme içermemekle birlikte, münhasŦran kadŦnlara yönelik ayrŦmcŦlŦŒŦ 
yasaklayan ve bu konuda taraf devletlere yükümlülük getiren önemli bir sözleƔmedir6. 
 
1985 yŦlŦnda Nairobi’de gerçekleƔtirilen ‘3. KadŦn KonferansŦ 7leriye Yönelik Stratejiler 
Belgesi’nde ise kadŦna yönelik Ɣiddet konusunda devletlere bu konuda yasal ve politik 
önlemler almalarŦ çaŒrŦsŦ yapŦlmŦƔtŦr7.  
 
1993 yŦlŦnda BM Genel Kurulu tarafŦndan KadŦnlara KarƔŦ biddetin Tasfiye Edilmesine Dair 
Bildiri kabul edilmiƔ, 1994 yŦlŦnda UluslararasŦ Nüfus ve KalkŦnma KonferansŦ ile hükümetler 
kadŦnlarŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn Ɣiddetten korunmasŦ için önlem almaya çaŒrŦlmŦƔtŦr8.  
 

                                                            
4 Bkz. Onuncu KalkŦnma PlanŦ, Toplumsal Cinsiyet ÇalŦƔma Grubu Raporu, 2013, Genel  Raportör: Prof. Dr. AyƔe 
AKIN 
5 7ngilizce adŦ ‘The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)’ olan 
sözleƔme resmi çeviride Türkçe’ye “KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Önlenmesi SözleƔmesi” olarak 
çevrilmiƔtir. KadŦn örgütleri sözleƔmenin adŦnda bir çeviri hatasŦ olduŒunu belirtmekte ve  sözleƔmenin Türkçe 
adŦnŦn “KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme” biçiminde 
olmasŦ gerektiŒini savunmaktadŦr. ENGKAD da bu görüƔü benimsemektedir, bu nedenle metin içinde 
sözleƔmenin ismi bu Ɣekilde kullanŦlmŦƔtŦr.     
6 Bkz. CEDAW Komitesi tarafŦndan konuya iliƔkin 12 ve 19 nolu tavsiye kararŦ verilmiƔtir. 
7 Bkz. Onuncu KalkŦnma PlanŦ, Toplumsal Cinsiyet ÇalŦƔma Grubu Raporu, 2013, Genel  Raportör: Prof. Dr. AyƔe 
AKIN  
8 A.g.e 
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4-15 Eylül 1995 tarihinde toplanan Dördüncü Dünya KadŦn KonferansŦnda kadŦna yönelik 
Ɣiddetin  önlenmesinin gerekliliŒi vurgulanmŦƔ, bu husus Pekin Deklarasyonu ve Eylem PlanŦ 
içinde de yer almŦƔtŦr. Pekin Deklarasyonu 29. Maddesi ile “KadŦnlara ve kŦz çocuklarŦna 
yönelik her türlü Ɣiddeti önlemeye ve ortadan kaldŦrmaya” yönelik hükmü koymuƔtur. Pekin 
Deklarasyonu Eylem PlanŦnŦn 124. kŦsmŦnda devletlere yüklediŒi yükümlülüklerden bir tanesi 
de; “Ɣiddetin önlenmesine ve suçlularŦn kanuni takibine önem vererek, kadŦnlara yönelik 
Ɣiddetin yok edilmesinde etkin olmalarŦnŦ saŒlamak amacŦyla yasalar kabul etmek ve/veya 
uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek ve incelemek,....” Ɣeklindedir9.  

UluslararasŦ alanda bu geliƔmeler yaƔanŦrken, Türkiye’de ise kadŦna yönelik Ɣiddetle 
mücadelede, hukuki argümandan çok feminist kadŦn örgütlerinin çabasŦ yatmaktadŦr. 
Türkiye’de 1980’li yŦllarda ivme kazanan feminist mücadele, özellikle Ɣiddete ve cinsel tacize 
karƔŦ politikalar geliƔtirmiƔ, Bu süreçte tartŦƔma gruplarŦ, dergiler ve kampanyalar yoluyla 
ataerkillik, toplumsal cinsiyet eƔitliŒi ve kadŦna yönelik aile içi Ɣiddet sorgulanmŦƔtŦr. 1987 
yŦlŦnda bir hakimin, eƔinden Ɣiddet gördüŒü için açmŦƔ olduŒu boƔanma davasŦnŦ “KadŦnŦn 
sŦrtŦndan sopayŦ, karnŦndan sŦpayŦ eksik etmeyeceksin” sözü ile reddetmesi üzerine, kadŦn 
örgütleri tarafŦndan baƔlatŦlan  “DayaŒa HayŦr” kampanyasŦ ile büyük ses getirilmiƔtir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet ve cinsel tacize karƔŦ 1989 yŦlŦnda yürütülen “Mor 7Œne” kampanyasŦ ve  
1990’dan itibaren kadŦn sŦŒŦnaŒŦ açŦlmasŦ için yürütülen mücadele sonucunda, kadŦn örgütleri 
tarafŦndan az sayŦda da olsa sŦŒŦnak açŦlmasŦ saŒlanmŦƔ ve konuya iliƔkin farkŦndalŦk 
yaratŦlmŦƔtŦr.  

KadŦna yönelik Ɣiddetin bir insan hakkŦ ihlali olduŒunun ve bununla mücadelenin 
zorunluluŒunun gerek uluslararasŦ gerekse de ulusal  alanda tespitinin ardŦndan kadŦna 
yönelik Ɣiddet ile mücadele mekanizmalarŦnŦn tespiti gerekmektedir.  

 

B-Mücadele MekanizmalarŦ 

 1-7hbar HatlarŦ 

Ülkemizde kadŦna yönelik Ɣiddetle ilgili mücadele mekanizmalarŦ arasŦnda 155 polis, 112 

ambulans, ALO 183 Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ hattŦ, 156 Jandarma acil ihbar hatlarŦ 
bulunmaktadŦr. Bütün bu hatlar maalesef çoŒu zaman iƔitme engelli kadŦnlarŦn eriƔimine 

uygun deŒildir. Çünkü bu hatlarŦn tümünde, çoŒunlukla konuƔarak bilgi alma ve verme 

yöntemi ile hizmet sunulmaktadŦr. Zihinsel engelli kadŦnlarŦn yine bu hatlarŦ aramalarŦ çoŒu 

zaman olanaklŦ deŒildir. Bunun yanŦ sŦra, acil hatlarŦ arayabilecek durumda  olan fakat 

bulunduŒu adresi tarif edemeyecek zihinsel yeterlilikteki kadŦnlara yönelik de yer tespit 

sistemleri yeterince uygulanmamaktadŦr, bu nedenle bu durumdaki zihinsel engelli kadŦnlar 

da yine bu hatlardan yararlanamayacak, uŒradŦŒŦ Ɣiddeti bildiremeyecektir. 

2-SaŒlŦk KuruluƔlarŦ 

biddete uŒrayan kadŦnŦn ilk olarak en yakŦn saŒlŦk kuruluƔuna baƔvurarak  tedavi 

hizmetinden sorunsuz yararlanabilmesini saŒlamak ve Ɣiddeti raporlamak Ɣiddet vakalarŦnŦn 

tespiti için gerekli olan en önemli adŦmlardandŦr. SaŒlŦk kuruluƔlarŦnŦn  Ɣiddet vakalarŦnŦ 
                                                            
9 Bkz. www.istanbulbarosu.org.tr  (eriƔim tarihi: 03.06.2015) 
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5-Psikolojik Ɣiddet  

KadŦnŦn duygu ve düƔünceleri üzerinde uygulanan Ɣiddet türüdür. Küsme, baskŦ uygulama, 
intihar etmekle tehdit, alay etme, görmezden gelme, hakaret etme, çocuklarŦ uzaklaƔtŦrma, 
kadŦnŦn sosyal çevresine kadŦnla ilgili yalan söyleme, sosyal çevreden zorla uzaklaƔtŦrma, 
kadŦnŦn güvenini kŦrma, bilgi saklama, kŦskançlŦk, gözdaŒŦ verme, görme engelli kadŦna 
sessizce yaklaƔarak korkutma Ɣeklinde meydana gelebilir.  

Psikolojik Ɣiddet sonucu, kadŦn genelde,  korku, depresyon,  kendine saygŦyŦ yitirme, özgüven 
eksikliŒi ve baŒŦmlŦ olduŒu duygularŦna kapŦlmaktadŦr.  

II-KADINA YÖNEL7K Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ 

A-Genel olarak  

UluslararasŦ alanda, 1946’da BM KadŦnŦn Statüsü Komisyonu kurularak, kadŦna yönelik 
ayrŦmcŦlŦk konusunda önemli bir adŦm atŦlmŦƔtŦr. ArdŦndan, 1975 yŦlŦnda BirleƔmiƔ Milletler 
1975-1985 yŦllarŦ arasŦnŦ KadŦn On YŦlŦ olarak ilan etmiƔtir.  
 
1980 yŦlŦnda 2. Dünya KadŦn KonferansŦ sonuç bildirgesinde kadŦnlarŦn ve çocuklarŦn Ɣiddetten 
korunmasŦ konusunda çaŒrŦ yapŦlmŦƔtŦr4.  
 
1981 yŦlŦnda yürürlüŒe giren, ülkemizde ise 1985 yŦlŦnda imzalanan  KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü 
AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna  7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme5, kadŦna yönelik Ɣiddete 
iliƔkin bir düzenleme içermemekle birlikte, münhasŦran kadŦnlara yönelik ayrŦmcŦlŦŒŦ 
yasaklayan ve bu konuda taraf devletlere yükümlülük getiren önemli bir sözleƔmedir6. 
 
1985 yŦlŦnda Nairobi’de gerçekleƔtirilen ‘3. KadŦn KonferansŦ 7leriye Yönelik Stratejiler 
Belgesi’nde ise kadŦna yönelik Ɣiddet konusunda devletlere bu konuda yasal ve politik 
önlemler almalarŦ çaŒrŦsŦ yapŦlmŦƔtŦr7.  
 
1993 yŦlŦnda BM Genel Kurulu tarafŦndan KadŦnlara KarƔŦ biddetin Tasfiye Edilmesine Dair 
Bildiri kabul edilmiƔ, 1994 yŦlŦnda UluslararasŦ Nüfus ve KalkŦnma KonferansŦ ile hükümetler 
kadŦnlarŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn Ɣiddetten korunmasŦ için önlem almaya çaŒrŦlmŦƔtŦr8.  
 

                                                            
4 Bkz. Onuncu KalkŦnma PlanŦ, Toplumsal Cinsiyet ÇalŦƔma Grubu Raporu, 2013, Genel  Raportör: Prof. Dr. AyƔe 
AKIN 
5 7ngilizce adŦ ‘The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)’ olan 
sözleƔme resmi çeviride Türkçe’ye “KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Önlenmesi SözleƔmesi” olarak 
çevrilmiƔtir. KadŦn örgütleri sözleƔmenin adŦnda bir çeviri hatasŦ olduŒunu belirtmekte ve  sözleƔmenin Türkçe 
adŦnŦn “KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme” biçiminde 
olmasŦ gerektiŒini savunmaktadŦr. ENGKAD da bu görüƔü benimsemektedir, bu nedenle metin içinde 
sözleƔmenin ismi bu Ɣekilde kullanŦlmŦƔtŦr.     
6 Bkz. CEDAW Komitesi tarafŦndan konuya iliƔkin 12 ve 19 nolu tavsiye kararŦ verilmiƔtir. 
7 Bkz. Onuncu KalkŦnma PlanŦ, Toplumsal Cinsiyet ÇalŦƔma Grubu Raporu, 2013, Genel  Raportör: Prof. Dr. AyƔe 
AKIN  
8 A.g.e 
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eŒitim programlarŦnŦn personele nadiren uygulandŦŒŦ ya da uygulanmadŦŒŦ belirtilmiƔ; mevcut 
programlarŦn eŒitim konularŦnŦn ve süresinin yetersizliŒi gibi nedenlerle, kuruma travma 
halinde baƔvuran kadŦnlarla çalŦƔacak kadronun gerekli bilgi ve deneyimden yoksun olduŒu 
ifade edilmiƔtir. Personelin kiƔisel çabasŦ dŦƔŦnda konu ile ilgili bilgi edinme olanaŒŦnŦn 
bulunmadŦŒŦ tespit edilmiƔtir. 

Yasada öngörülen birimlerin (psikolojik destek, çocuk, eŒitim birimleri gibi) kurulmamŦƔ 
olmasŦ nedeniyle, mevcut birimler bütün iƔleri üstlenmek zorunda kalmaktadŦr. Hizmetlerin, 
geçici görevli ya da özel hizmet alŦmŦ yoluyla istihdam edilmiƔ personel tarafŦndan 
yürütülmeye çalŦƔŦlmasŦ hem iƔlerin aksamasŦna, hem de personelde yetersizlik hissine ve 
ikincil travmalara yol açtŦŒŦ belirtilmiƔtir.  AyrŦca raporda çalŦƔma yapŦlan 4 bÖN7M’de baƔta 
fiziksel engelli kadŦnlar olmak üzere görme ve iƔitme engelli kadŦnlar açŦsŦndan eriƔilebilirlik 
koƔullarŦnŦn saŒlanmadŦŒŦnŦn altŦ çizilmiƔtir. Bu merkezlerde iƔaret dili bilen 
personelin  istihdam edilmemesi, binalarŦn fiziksel engelli kadŦnlarŦn gereksinimlerine göre 
tasarlanmamasŦ, bilgilendirici materyallerin Braille veya sesli formatta hazŦrlanmamasŦ 
nedeniyle görme engelli kadŦnlarŦn bu materyalleri okuyamamalarŦ gibi çeƔitli eriƔim 
sorunlarŦna raporda yer verilmiƔtir. Tek kapŦ prensibi ile kurulan  bÖN7M’ler aracŦlŦŒŦ ile Ɣiddet 
maŒduru kadŦnŦn saŒlŦk kuruluƔu, adliye ve adli tŦp gibi çeƔitli kurumlarŦ dolaƔarak yaƔamakta 
olduŒu travmanŦn önüne geçilmesi planlanmŦƔtŦr, ancak uygulamada bu durumun hayata 
geçirilememiƔ olmasŦ engelli kadŦnlar açŦsŦndan durumu daha da zorlaƔtŦrmaktadŦr. 

Bu merkezlerin sivil toplum kuruluƔlarŦ tarafŦndan sürekli izlenmesi ve kurumlar arasŦ iƔbirliŒi 
halinde hizmetlerin tasarlanmasŦ modern devlet anlayŦƔŦnŦn bir gereŒidir. 

5- KadŦn SŦŒŦnaklarŦ ve DanŦƔma Merkezleri 

biddete uŒrayan kadŦnlar ilk olarak bÖN7M ya da Aile ve Sosyal Politikalar 
BakanlŦŒŦ’nŦn, belediyelerin veya kadŦn örgütlerinin kadŦn danŦƔma merkezlerine 
baƔvurmaktadŦr. Bu merkezlerde kadŦnlarŦn ihtiyaçlarŦ ve içinde bulunduklarŦ durumun 
ayrŦntŦlŦ analizi yapŦlarak bir plan yapŦlmakta, gerekli olmasŦ halinde kadŦnlar bir sŦŒŦnaŒa 
yerleƔtirilmektedir. Ancak engelli kadŦnlarŦn bu merkezlere eriƔimleri oldukça zordur, bu 
sebeple engelli kadŦnlar Ɣiddete maruz kaldŦklarŦ ortamlarŦ terk edememe durumu ile karƔŦ 
karƔŦyadŦr.  

Merkezi idare dŦƔŦnda gerek yerel yönetimler ve gerekse de alanda çalŦƔan kadŦn STK’larŦ 
tarafŦndan kurulan kadŦn danŦƔma merkezleri Ɣiddete uŒrayan ya da danŦƔmanlŦk desteŒi 
almak isteyen kadŦnlar için önemli mekanizmalardŦr. Ancak sözü edilen merkezlerin engelli 
kadŦnlarŦn eriƔimi için yeterince uygun olmamasŦ, diŒer bir deyiƔle farklŦ engellilik durumlarŦna 
sahip kadŦnlara danŦƔmanlŦk yapabilecek yeterlilikten uzak olmalarŦ bu merkezlere eriƔimi zor 
olan engelli kadŦnlarŦn merkezlere eriƔtikleri anda da nitelikli destek alamamalarŦna neden 
olmaktadŦr.  
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derhal kolluk birimlerine bildirme zorunluluŒu bulunmaktadŦr. Ancak saŒlŦk kuruluƔlarŦnŦn 
eriƔimi engelliler bakŦmŦndan sorunludur. SaŒlŦk profesyonellerinin  engelli kadŦnlarla ilgili 
farkŦndalŦklarŦnŦn yeterince olmamasŦ genel bir yaklaƔŦm sorununu gündeme getirmektedir. 
AyrŦca saŒlŦk kurumlarŦnda iƔaret dili bilen çalŦƔanlarŦn , fiziksel engelli kadŦnlarŦn jinekolojik 
muayeneleri için uygun jinekolojik muayene masalarŦnŦn olmamasŦ  da en kritik 
sorunlardandŦr. 

 3-Cumhuriyet SavcŦlŦklarŦ ve Aile Mahkemeleri 

biddete uŒrayan ya da uŒrama riski bulunan kadŦnlar en yakŦn karakola baƔvurabilecekleri gibi 
doŒrudan Cumhuriyet BaƔsavcŦlŦklarŦna da suç ihbarŦnda bulunabilirler. Yine 6284 sayŦlŦ kanun 
uyarŦnca koruyucu ve önleyici tedbir kararlarŦnŦn alŦnabilmesi amacŦ ile aile mahkemelerine 
baƔvurabilirler. Ancak adliye binalarŦnŦn olumsuz fiziki koƔullarŦ, adliyelerde uygun rehberlik 
ve danŦƔmanlŦk hizmetlerinin bulunmamasŦ, iƔaret dili bilen adli personelin yokluŒu engelli 
kadŦnlarŦn adalete eriƔimini de güçleƔtirmektedir. 

4- bÖN7MLER - biddet Önleme ve 7zleme Merkezleri 

biddet önleme ve izleme merkezleri 6284 sayŦlŦ yasa ile kurulmuƔtur. Yasaya göre 
bÖN7M’lerin çalŦƔma esaslarŦ Ɣu Ɣekilde belirlenmiƔtir: 

MADDE 14 – (1) BakanlŦk, gerekli uzman personelin görev yaptŦŒŦ ve tercihen kadŦn 
personelin istihdam edildiŒi, Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanmasŦna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiŒi, çalŦƔmalarŦnŦ 7 gün 24 
saat esasŦna göre yürüten, çalŦƔma usul ve esaslarŦ yönetmelikle belirlenen, Ɣiddet önleme ve 
izleme merkezlerini kurar. 

(2) Kurulan merkezlerde Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasŦna yönelik izleme çalŦƔmalarŦ yapŦlŦr ve destek hizmetleri verilir. 

Ancak bu merkezlerin kurulduklarŦ günden itibaren kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele 
konusunda etkili bir mekanizma olmadŦŒŦ görülmüƔtür. Sadece 14 Ɣehirde açŦlan merkezler, 
kent merkezlerinin dŦƔŦnda , ulaƔŦm ve güvenlik sorunlarŦnŦn yaƔanabileceŒi semtlerde  
kurulmaktadŦr. Bu merkezlerin çoŒunun fiziki alt yapŦsŦ engelli kadŦnlarŦn eriƔimine de uygun 
deŒildir. Cinsiyet EƔitliŒi DerneŒi -CE7D- tarafŦndan hazŦrlanan ‘KadŦna Yönelik biddetle 

Mücadele MekanizmasŦ 7zleme Modeli Mart 2014 Raporu’nda10 4 Ɣehirde yapŦlan pilot 
çalŦƔmada bÖN7M’lerin kurumsal yapŦsŦnŦn tamamlanmamŦƔ olmasŦ, bu merkezlerin kanunda 
belirtilen hizmetleri belirli standartlar dâhilinde gerçekleƔtirememesi, geçici görevlendirme 
ve özel hizmet alŦmŦ temelinde yürütülen kadro tahsisi politikasŦ gibi nedenlerle zorlaƔan 
uygulamalarŦn yarattŦŒŦ sorunlarŦn personelin kiƔisel çabalarŦ ile çözümlenmeye çalŦƔŦldŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir. Toplumsal cinsiyet duyarlŦlŦŒŦna ve kadŦna yönelik Ɣiddete iliƔkin hizmet-içi 

                                                            
10 Bkz. Cinsiyet EƔitliŒi DerneŒi (CE7D). KadŦna Yönelik biddetle Mücadele MekanizmasŦ 7zleme Modeli, Mart 
2014. http://www.ceid.info.tr/dosyalar/CEID-Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-mekanizmasi-izleme-
modeli.pdf (eriƔim tarihi: 15.05.2015) 
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eŒitim programlarŦnŦn personele nadiren uygulandŦŒŦ ya da uygulanmadŦŒŦ belirtilmiƔ; mevcut 
programlarŦn eŒitim konularŦnŦn ve süresinin yetersizliŒi gibi nedenlerle, kuruma travma 
halinde baƔvuran kadŦnlarla çalŦƔacak kadronun gerekli bilgi ve deneyimden yoksun olduŒu 
ifade edilmiƔtir. Personelin kiƔisel çabasŦ dŦƔŦnda konu ile ilgili bilgi edinme olanaŒŦnŦn 
bulunmadŦŒŦ tespit edilmiƔtir. 

Yasada öngörülen birimlerin (psikolojik destek, çocuk, eŒitim birimleri gibi) kurulmamŦƔ 
olmasŦ nedeniyle, mevcut birimler bütün iƔleri üstlenmek zorunda kalmaktadŦr. Hizmetlerin, 
geçici görevli ya da özel hizmet alŦmŦ yoluyla istihdam edilmiƔ personel tarafŦndan 
yürütülmeye çalŦƔŦlmasŦ hem iƔlerin aksamasŦna, hem de personelde yetersizlik hissine ve 
ikincil travmalara yol açtŦŒŦ belirtilmiƔtir.  AyrŦca raporda çalŦƔma yapŦlan 4 bÖN7M’de baƔta 
fiziksel engelli kadŦnlar olmak üzere görme ve iƔitme engelli kadŦnlar açŦsŦndan eriƔilebilirlik 
koƔullarŦnŦn saŒlanmadŦŒŦnŦn altŦ çizilmiƔtir. Bu merkezlerde iƔaret dili bilen 
personelin  istihdam edilmemesi, binalarŦn fiziksel engelli kadŦnlarŦn gereksinimlerine göre 
tasarlanmamasŦ, bilgilendirici materyallerin Braille veya sesli formatta hazŦrlanmamasŦ 
nedeniyle görme engelli kadŦnlarŦn bu materyalleri okuyamamalarŦ gibi çeƔitli eriƔim 
sorunlarŦna raporda yer verilmiƔtir. Tek kapŦ prensibi ile kurulan  bÖN7M’ler aracŦlŦŒŦ ile Ɣiddet 
maŒduru kadŦnŦn saŒlŦk kuruluƔu, adliye ve adli tŦp gibi çeƔitli kurumlarŦ dolaƔarak yaƔamakta 
olduŒu travmanŦn önüne geçilmesi planlanmŦƔtŦr, ancak uygulamada bu durumun hayata 
geçirilememiƔ olmasŦ engelli kadŦnlar açŦsŦndan durumu daha da zorlaƔtŦrmaktadŦr. 

Bu merkezlerin sivil toplum kuruluƔlarŦ tarafŦndan sürekli izlenmesi ve kurumlar arasŦ iƔbirliŒi 
halinde hizmetlerin tasarlanmasŦ modern devlet anlayŦƔŦnŦn bir gereŒidir. 

5- KadŦn SŦŒŦnaklarŦ ve DanŦƔma Merkezleri 

biddete uŒrayan kadŦnlar ilk olarak bÖN7M ya da Aile ve Sosyal Politikalar 
BakanlŦŒŦ’nŦn, belediyelerin veya kadŦn örgütlerinin kadŦn danŦƔma merkezlerine 
baƔvurmaktadŦr. Bu merkezlerde kadŦnlarŦn ihtiyaçlarŦ ve içinde bulunduklarŦ durumun 
ayrŦntŦlŦ analizi yapŦlarak bir plan yapŦlmakta, gerekli olmasŦ halinde kadŦnlar bir sŦŒŦnaŒa 
yerleƔtirilmektedir. Ancak engelli kadŦnlarŦn bu merkezlere eriƔimleri oldukça zordur, bu 
sebeple engelli kadŦnlar Ɣiddete maruz kaldŦklarŦ ortamlarŦ terk edememe durumu ile karƔŦ 
karƔŦyadŦr.  

Merkezi idare dŦƔŦnda gerek yerel yönetimler ve gerekse de alanda çalŦƔan kadŦn STK’larŦ 
tarafŦndan kurulan kadŦn danŦƔma merkezleri Ɣiddete uŒrayan ya da danŦƔmanlŦk desteŒi 
almak isteyen kadŦnlar için önemli mekanizmalardŦr. Ancak sözü edilen merkezlerin engelli 
kadŦnlarŦn eriƔimi için yeterince uygun olmamasŦ, diŒer bir deyiƔle farklŦ engellilik durumlarŦna 
sahip kadŦnlara danŦƔmanlŦk yapabilecek yeterlilikten uzak olmalarŦ bu merkezlere eriƔimi zor 
olan engelli kadŦnlarŦn merkezlere eriƔtikleri anda da nitelikli destek alamamalarŦna neden 
olmaktadŦr.  
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derhal kolluk birimlerine bildirme zorunluluŒu bulunmaktadŦr. Ancak saŒlŦk kuruluƔlarŦnŦn 
eriƔimi engelliler bakŦmŦndan sorunludur. SaŒlŦk profesyonellerinin  engelli kadŦnlarla ilgili 
farkŦndalŦklarŦnŦn yeterince olmamasŦ genel bir yaklaƔŦm sorununu gündeme getirmektedir. 
AyrŦca saŒlŦk kurumlarŦnda iƔaret dili bilen çalŦƔanlarŦn , fiziksel engelli kadŦnlarŦn jinekolojik 
muayeneleri için uygun jinekolojik muayene masalarŦnŦn olmamasŦ  da en kritik 
sorunlardandŦr. 

 3-Cumhuriyet SavcŦlŦklarŦ ve Aile Mahkemeleri 

biddete uŒrayan ya da uŒrama riski bulunan kadŦnlar en yakŦn karakola baƔvurabilecekleri gibi 
doŒrudan Cumhuriyet BaƔsavcŦlŦklarŦna da suç ihbarŦnda bulunabilirler. Yine 6284 sayŦlŦ kanun 
uyarŦnca koruyucu ve önleyici tedbir kararlarŦnŦn alŦnabilmesi amacŦ ile aile mahkemelerine 
baƔvurabilirler. Ancak adliye binalarŦnŦn olumsuz fiziki koƔullarŦ, adliyelerde uygun rehberlik 
ve danŦƔmanlŦk hizmetlerinin bulunmamasŦ, iƔaret dili bilen adli personelin yokluŒu engelli 
kadŦnlarŦn adalete eriƔimini de güçleƔtirmektedir. 

4- bÖN7MLER - biddet Önleme ve 7zleme Merkezleri 

biddet önleme ve izleme merkezleri 6284 sayŦlŦ yasa ile kurulmuƔtur. Yasaya göre 
bÖN7M’lerin çalŦƔma esaslarŦ Ɣu Ɣekilde belirlenmiƔtir: 

MADDE 14 – (1) BakanlŦk, gerekli uzman personelin görev yaptŦŒŦ ve tercihen kadŦn 
personelin istihdam edildiŒi, Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanmasŦna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiŒi, çalŦƔmalarŦnŦ 7 gün 24 
saat esasŦna göre yürüten, çalŦƔma usul ve esaslarŦ yönetmelikle belirlenen, Ɣiddet önleme ve 
izleme merkezlerini kurar. 

(2) Kurulan merkezlerde Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasŦna yönelik izleme çalŦƔmalarŦ yapŦlŦr ve destek hizmetleri verilir. 

Ancak bu merkezlerin kurulduklarŦ günden itibaren kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele 
konusunda etkili bir mekanizma olmadŦŒŦ görülmüƔtür. Sadece 14 Ɣehirde açŦlan merkezler, 
kent merkezlerinin dŦƔŦnda , ulaƔŦm ve güvenlik sorunlarŦnŦn yaƔanabileceŒi semtlerde  
kurulmaktadŦr. Bu merkezlerin çoŒunun fiziki alt yapŦsŦ engelli kadŦnlarŦn eriƔimine de uygun 
deŒildir. Cinsiyet EƔitliŒi DerneŒi -CE7D- tarafŦndan hazŦrlanan ‘KadŦna Yönelik biddetle 

Mücadele MekanizmasŦ 7zleme Modeli Mart 2014 Raporu’nda10 4 Ɣehirde yapŦlan pilot 
çalŦƔmada bÖN7M’lerin kurumsal yapŦsŦnŦn tamamlanmamŦƔ olmasŦ, bu merkezlerin kanunda 
belirtilen hizmetleri belirli standartlar dâhilinde gerçekleƔtirememesi, geçici görevlendirme 
ve özel hizmet alŦmŦ temelinde yürütülen kadro tahsisi politikasŦ gibi nedenlerle zorlaƔan 
uygulamalarŦn yarattŦŒŦ sorunlarŦn personelin kiƔisel çabalarŦ ile çözümlenmeye çalŦƔŦldŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir. Toplumsal cinsiyet duyarlŦlŦŒŦna ve kadŦna yönelik Ɣiddete iliƔkin hizmet-içi 

                                                            
10 Bkz. Cinsiyet EƔitliŒi DerneŒi (CE7D). KadŦna Yönelik biddetle Mücadele MekanizmasŦ 7zleme Modeli, Mart 
2014. http://www.ceid.info.tr/dosyalar/CEID-Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-mekanizmasi-izleme-
modeli.pdf (eriƔim tarihi: 15.05.2015) 
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SözleƔmeye ek olarak iki tane ihtiyari protokol kabul edilmiƔtir. 7lgili komiteye bireysel 
baƔvuru hakkŦnŦ tanŦyan Ek 7htiyari Protokol Türkiye tarafŦndan 3 bubat 2004 tarihinde 
imzalanarak, 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayŦnlanan kanunla 
onaylanmŦƔtŦr. 11 Türkiye Ek 7htiyari Protokol’e taraf olurken, yasalar önünde eƔitlik ve 
ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna yer veren 26. madde ile ilgili baƔvurularda sadece sözleƔmede yer verilen 
haklar için baƔvurularŦ tanŦyacaŒŦnŦ belirtmiƔtir.    

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme ile BM 7nsan HaklarŦ Komitesi 
kurulmuƔtur.  

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme BirleƔmiƔ Milletlerin ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ 
ve eƔitlik ilkesini düzenleyen önemli sözleƔmelerinden biridir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme ile birlikte ikiz sözleƔmeler olarak anŦlŦrlar.  

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin Uluslar arasŦ SözleƔme, taraf devletlerin bireylerin medeni ve 
siyasi haklarŦnŦn asgari düzeyini belirler.  

‘SözleƔmenin iç hukukta uygulanmasŦ ve ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ’ baƔlŦklŦ 2. maddede; “Bu 
SözleƔmeye taraf her devlet, bu SözleƔmede tanŦnan haklarŦ Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 
veya diŒer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doŒum veya diŒer bir statü gibi 
herhangi bir nedenle ayrŦmcŦlŦk yapŦlmaksŦzŦn, kendi topraklarŦ üzerinde bulunan ve 
egemenlik yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altŦna almayŦ ve haklara saygŦ 
göstermeyi taahhüt eder.” Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.  

AynŦ zamanda, SözleƔme 2. maddenin 3. FŦkrasŦ ile, taraf devletleri, sözleƔmede tanŦnan 
haklarŦ ve özgürlükleri ihlal edilmiƔ olan kiƔinin etkin Ɣekilde telafi edilmesini,  telafi talebinde 
bulunan herkesin haklarŦnŦn yetkili yargŦ, yürütme ya da yasama organlarŦnca ya da devletin 
sisteminde öngörülen baƔka bir yetkili organ tarafŦndan karara baŒlanmasŦnŦ ve yargŦsal telafi 
olanaklarŦnŦn saŒlanmasŦnŦ, bu hukuki yollardan saŒlanan kararlarŦn yetkili organlarca 
uygulanmasŦnŦ güvence altŦna almakla yükümlü kŦlmaktadŦr.  

SözleƔmenin 3. maddesi ile, genel ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ yanŦnda cinsiyet eƔitliŒi baƔlŦŒŦ altŦnda; 
taraf devletlerin sözleƔmede yer alan tüm kiƔisel ve siyasi haklarŦn eƔit Ɣekilde kullanŦmŦnŦ 
saŒlamayŦ taahhüt edeceŒi düzenlenmiƔtir.  

SözleƔme kapsamŦnda, yaƔama hakkŦ, iƔkence yasaŒŦ, özgürlük ve güvenlik hakkŦ, ailenin 
korunmasŦ, çocuklarŦn haklarŦ gibi medeni ve siyasi haklar sayŦlmŦƔtŦr.    

Herkesin yasalar önünde eƔit olduŒu ve hiçbir ayrŦm gözetilmeksizin yasalarca eƔit Ɣekilde 
korunacaŒŦna dair 26. Madde ile sözleƔme ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦnŦn yalnŦzca sözleƔmede 
düzenlenen haklar bakŦmŦndan deŒil, hukuken tanŦnmŦƔ tüm haklar bakŦmŦndan geçerli 
olacaŒŦnŦ düzenlemektedir. 7nsan HaklarŦ Komitesi’nin Zwaan-de Vries - Hollanda kararŦ da bu 
yöndedir. 

Komite, sözleƔmedeki 26. maddenin, ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦnŦn, ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklarŦn korunmasŦ noktasŦnda da geçerli olduŒunu belirtmiƔtir. Komite, 26. maddenin 
iƔlevinin 2. maddede öngörülmüƔ olan güvenceleri bir kez daha yinelemekten ibaret 
olmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ; “26. madde yasal düzenleme ile ayrŦmcŦlŦŒŦn yasaklanmasŦnŦ Ɣart 
                                                            
11 Bkz. KORKUT, age, s. 13

 18

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

KADINA YÖNEL7K b7DDETLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT  

I-UluslararasŦ Hukukta Engelli KadŦn ve KadŦna Yönelik biddet   

A-Genel Durum 

UluslararasŦ hukuk belgeleri her zaman devletlere yol gösterici olmalarŦ nedeniyle önem arz 
etmektedir. ÇalŦƔmamŦzŦn konusu olan “engelli kadŦna yönelik Ɣiddet” bir bütün olarak 
deŒerlendirildiŒinde birçok uluslararasŦ hukuk belgesinde yasaklanmŦƔ; taraf devletlere ise bu 
konuda yükümlülükler getirilmiƔtir. Devletlere yaptŦrŦmŦn çok sŦnŦrlŦ olduŒu uluslararasŦ hukuk 
alanŦnda, önemli bir ilke olan “ahde vefa” ilkesi nedeniyle devletler taraf olduklarŦ 
sözleƔmelere uyma ve mevzuatlarŦnda bu konuda deŒiƔiklik yapma taahhüdünde 
bulunmaktadŦrlar. Bu taahhüdün kapsamŦ, sözleƔmeye aykŦrŦ mevzuatŦn deŒiƔtirilerek 
onaylanmŦƔ metne uygun hale getirilmesinin yanŦ sŦra oluƔturulacak mevzuatŦn da 
sözleƔmeye aykŦrŦ olmamasŦdŦr.  

Anayasa’nŦn 90. maddesinin son fŦkrasŦna göre, usulüne göre yürürlüŒe konulmuƔ temel hak 
ve özgürlüklere iliƔkin uluslararasŦ sözleƔmeler iç hukukun birer parçasŦdŦr, Ɣeklinde 
düzenlendiŒinden; uluslararasŦ sözleƔmeler iç hukukumuzda önemli bir yere sahiptirler. 

UluslararasŦ hukuk belgeleri için vurgulanmasŦ gereken önemli bir nokta, bu belgelerin hak ve 
özgürlükler anlamŦnda aslŦnda asgari sŦnŦrŦ belirlemeleridir. Her zaman için devletler bu asgari 
sŦnŦrŦn üstüne çŦkma imkanŦna sahiptirler. 

UluslararasŦ sözleƔmelerin uygulanmasŦnŦ denetlemek için ise her sözleƔme ile ilgili komite 
kurularak denetim mekanizmasŦ oluƔturulmuƔtur. Komitelerin, taraf devlet raporlarŦnŦ 
inceleyerek tavsiyelerde bulunmanŦn yanŦ sŦra sözleƔme ile ilgili genel yorumlarda da 
bulunma hak ve görevleri mevcuttur. Komiteler tarafŦndan yayŦnlanan ve niteliŒi itibariyle 
içtihadŦ olan genel yorumlar ile sözleƔmedeki hak ve özgürlüklerden ne anlaƔŦlmasŦ 
gerektiŒinin tespitinin yanŦ sŦra bazŦ durumlarda zaman içinde hak ve özgürlüklerin kapsamŦ 
da geniƔletilmektedir.  

Bu bölümde BirleƔmiƔ Milletler UluslararasŦ sözleƔmelerinden; Medeni ve Siyasi Haklara 
7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ 
SözleƔme,  KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦ SözleƔmesi, Engellilerin 
HaklarŦna 7liƔkin SözleƔme, Avrupa 7nsan HaklarŦ SözleƔmesi, KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi 
biddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleƔmesi, “engelli” ve 
“kadŦn” özneleriyle ayrŦmcŦlŦk ve Ɣiddet kapsamŦnda incelenecektir.         

Bu bölümde böyle bir kapsam tercih edilmesinin nedeni, kadŦna yönelik Ɣiddetin bir insan 
hakkŦ ihlali ve ayrŦmcŦlŦŒŦn bir biçimi olarak görülmesidir.  

B-Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme 

Türkiye tarafŦndan 15 AŒustos 2000 tarihinde imzalanan sözleƔmenin onay kanunu 18 
Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayŦmlanmŦƔtŦr. Ancak sözleƔmeye, azŦnlŦklarŦn 
korumasŦ ile ilgili 27. Maddesine TC. AnayasasŦ ve Lozan BarŦƔ AntlaƔmasŦ çerçevesinde 
uygulanacaŒŦ konusunda çekince konmuƔtur.     
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SözleƔmeye ek olarak iki tane ihtiyari protokol kabul edilmiƔtir. 7lgili komiteye bireysel 
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imzalanarak, 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayŦnlanan kanunla 
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ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna yer veren 26. madde ile ilgili baƔvurularda sadece sözleƔmede yer verilen 
haklar için baƔvurularŦ tanŦyacaŒŦnŦ belirtmiƔtir.    

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme ile BM 7nsan HaklarŦ Komitesi 
kurulmuƔtur.  

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme BirleƔmiƔ Milletlerin ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ 
ve eƔitlik ilkesini düzenleyen önemli sözleƔmelerinden biridir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme ile birlikte ikiz sözleƔmeler olarak anŦlŦrlar.  

Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin Uluslar arasŦ SözleƔme, taraf devletlerin bireylerin medeni ve 
siyasi haklarŦnŦn asgari düzeyini belirler.  

‘SözleƔmenin iç hukukta uygulanmasŦ ve ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ’ baƔlŦklŦ 2. maddede; “Bu 
SözleƔmeye taraf her devlet, bu SözleƔmede tanŦnan haklarŦ Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal 
veya diŒer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doŒum veya diŒer bir statü gibi 
herhangi bir nedenle ayrŦmcŦlŦk yapŦlmaksŦzŦn, kendi topraklarŦ üzerinde bulunan ve 
egemenlik yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altŦna almayŦ ve haklara saygŦ 
göstermeyi taahhüt eder.” Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.  

AynŦ zamanda, SözleƔme 2. maddenin 3. FŦkrasŦ ile, taraf devletleri, sözleƔmede tanŦnan 
haklarŦ ve özgürlükleri ihlal edilmiƔ olan kiƔinin etkin Ɣekilde telafi edilmesini,  telafi talebinde 
bulunan herkesin haklarŦnŦn yetkili yargŦ, yürütme ya da yasama organlarŦnca ya da devletin 
sisteminde öngörülen baƔka bir yetkili organ tarafŦndan karara baŒlanmasŦnŦ ve yargŦsal telafi 
olanaklarŦnŦn saŒlanmasŦnŦ, bu hukuki yollardan saŒlanan kararlarŦn yetkili organlarca 
uygulanmasŦnŦ güvence altŦna almakla yükümlü kŦlmaktadŦr.  

SözleƔmenin 3. maddesi ile, genel ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ yanŦnda cinsiyet eƔitliŒi baƔlŦŒŦ altŦnda; 
taraf devletlerin sözleƔmede yer alan tüm kiƔisel ve siyasi haklarŦn eƔit Ɣekilde kullanŦmŦnŦ 
saŒlamayŦ taahhüt edeceŒi düzenlenmiƔtir.  

SözleƔme kapsamŦnda, yaƔama hakkŦ, iƔkence yasaŒŦ, özgürlük ve güvenlik hakkŦ, ailenin 
korunmasŦ, çocuklarŦn haklarŦ gibi medeni ve siyasi haklar sayŦlmŦƔtŦr.    

Herkesin yasalar önünde eƔit olduŒu ve hiçbir ayrŦm gözetilmeksizin yasalarca eƔit Ɣekilde 
korunacaŒŦna dair 26. Madde ile sözleƔme ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦnŦn yalnŦzca sözleƔmede 
düzenlenen haklar bakŦmŦndan deŒil, hukuken tanŦnmŦƔ tüm haklar bakŦmŦndan geçerli 
olacaŒŦnŦ düzenlemektedir. 7nsan HaklarŦ Komitesi’nin Zwaan-de Vries - Hollanda kararŦ da bu 
yöndedir. 

Komite, sözleƔmedeki 26. maddenin, ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦnŦn, ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklarŦn korunmasŦ noktasŦnda da geçerli olduŒunu belirtmiƔtir. Komite, 26. maddenin 
iƔlevinin 2. maddede öngörülmüƔ olan güvenceleri bir kez daha yinelemekten ibaret 
olmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ; “26. madde yasal düzenleme ile ayrŦmcŦlŦŒŦn yasaklanmasŦnŦ Ɣart 
                                                            
11 Bkz. KORKUT, age, s. 13
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

KADINA YÖNEL7K b7DDETLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT  

I-UluslararasŦ Hukukta Engelli KadŦn ve KadŦna Yönelik biddet   

A-Genel Durum 

UluslararasŦ hukuk belgeleri her zaman devletlere yol gösterici olmalarŦ nedeniyle önem arz 
etmektedir. ÇalŦƔmamŦzŦn konusu olan “engelli kadŦna yönelik Ɣiddet” bir bütün olarak 
deŒerlendirildiŒinde birçok uluslararasŦ hukuk belgesinde yasaklanmŦƔ; taraf devletlere ise bu 
konuda yükümlülükler getirilmiƔtir. Devletlere yaptŦrŦmŦn çok sŦnŦrlŦ olduŒu uluslararasŦ hukuk 
alanŦnda, önemli bir ilke olan “ahde vefa” ilkesi nedeniyle devletler taraf olduklarŦ 
sözleƔmelere uyma ve mevzuatlarŦnda bu konuda deŒiƔiklik yapma taahhüdünde 
bulunmaktadŦrlar. Bu taahhüdün kapsamŦ, sözleƔmeye aykŦrŦ mevzuatŦn deŒiƔtirilerek 
onaylanmŦƔ metne uygun hale getirilmesinin yanŦ sŦra oluƔturulacak mevzuatŦn da 
sözleƔmeye aykŦrŦ olmamasŦdŦr.  

Anayasa’nŦn 90. maddesinin son fŦkrasŦna göre, usulüne göre yürürlüŒe konulmuƔ temel hak 
ve özgürlüklere iliƔkin uluslararasŦ sözleƔmeler iç hukukun birer parçasŦdŦr, Ɣeklinde 
düzenlendiŒinden; uluslararasŦ sözleƔmeler iç hukukumuzda önemli bir yere sahiptirler. 

UluslararasŦ hukuk belgeleri için vurgulanmasŦ gereken önemli bir nokta, bu belgelerin hak ve 
özgürlükler anlamŦnda aslŦnda asgari sŦnŦrŦ belirlemeleridir. Her zaman için devletler bu asgari 
sŦnŦrŦn üstüne çŦkma imkanŦna sahiptirler. 

UluslararasŦ sözleƔmelerin uygulanmasŦnŦ denetlemek için ise her sözleƔme ile ilgili komite 
kurularak denetim mekanizmasŦ oluƔturulmuƔtur. Komitelerin, taraf devlet raporlarŦnŦ 
inceleyerek tavsiyelerde bulunmanŦn yanŦ sŦra sözleƔme ile ilgili genel yorumlarda da 
bulunma hak ve görevleri mevcuttur. Komiteler tarafŦndan yayŦnlanan ve niteliŒi itibariyle 
içtihadŦ olan genel yorumlar ile sözleƔmedeki hak ve özgürlüklerden ne anlaƔŦlmasŦ 
gerektiŒinin tespitinin yanŦ sŦra bazŦ durumlarda zaman içinde hak ve özgürlüklerin kapsamŦ 
da geniƔletilmektedir.  

Bu bölümde BirleƔmiƔ Milletler UluslararasŦ sözleƔmelerinden; Medeni ve Siyasi Haklara 
7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ 
SözleƔme,  KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦ SözleƔmesi, Engellilerin 
HaklarŦna 7liƔkin SözleƔme, Avrupa 7nsan HaklarŦ SözleƔmesi, KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi 
biddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleƔmesi, “engelli” ve 
“kadŦn” özneleriyle ayrŦmcŦlŦk ve Ɣiddet kapsamŦnda incelenecektir.         

Bu bölümde böyle bir kapsam tercih edilmesinin nedeni, kadŦna yönelik Ɣiddetin bir insan 
hakkŦ ihlali ve ayrŦmcŦlŦŒŦn bir biçimi olarak görülmesidir.  

B-Medeni ve Siyasi Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme 

Türkiye tarafŦndan 15 AŒustos 2000 tarihinde imzalanan sözleƔmenin onay kanunu 18 
Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayŦmlanmŦƔtŦr. Ancak sözleƔmeye, azŦnlŦklarŦn 
korumasŦ ile ilgili 27. Maddesine TC. AnayasasŦ ve Lozan BarŦƔ AntlaƔmasŦ çerçevesinde 
uygulanacaŒŦ konusunda çekince konmuƔtur.     



 21

SözleƔmenin 2/2 maddesi ile sözleƔmeye taraf devletlerin her birini "mevcut sözleƔmede adŦ 
geçen haklarŦn Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da diŒer herhangi bir görüƔ, ulusal ya da 
sosyal köken, mülk, doŒum ya da diŒer herhangi bir statü ayrŦmŦ gözetmeksizin kullanŦlmasŦnŦ 
temin etmekle" yükümlü kŦlmŦƔtŦr. 

3. madde, taraf devletlerden, sözleƔmede adŦ geçen haklardan kadŦn ve erkeklerin eƔit 
biçimde yararlanmalarŦnŦ saŒlamayŦ taahhüt altŦna almalarŦnŦ talep etmektedir.  

Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafŦndan 10.06.2009 tarihinde ayrŦmcŦlŦk ile ilgili 20 nolu genel 
yorum yayŦnlanmŦƔtŦr. Bu yorumda yer aldŦŒŦ üzere SözleƔme, "herkes" için, çalŦƔma, adil ve 
uygun çalŦƔma koƔullarŦ, sendika özgürlükleri, sosyal güvenlik, tatmin edici bir yaƔam, saŒlŦk 
ve eŒitim standardŦ ve kültürel yaƔama katŦlma gibi çeƔitli haklarŦ açŦkça tanŦmaktadŦr. 

SözleƔme ile düzenlenen ekonomik, sosyal ve kültürel haklarŦn bireyler tarafŦndan ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦ ve eƔitlik ilkesi kapsamŦnda etkin bir Ɣekilde kullanŦlmasŦ ve bu haklarŦn koruma altŦna 
alŦnmasŦ taraf devletin yükümlülüŒünde bulunmaktadŦr.  

Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafŦndan 24 MayŦs 1990 tarihli ve 1990/15 sayŦlŦ kararŦna ek 23. 
paragrafta, kadŦnlara karƔŦ Ɣiddetin yaygŦn olduŒu ve bütün gelir gruplarŦnda, her sŦnŦfta ve 
kültürde meydana geldiŒi, bunun yol açtŦŒŦ sonuçlarŦn tasfiye edilmesi için ivedi ve etkili 
adŦmlar atŦlmasŦ gerektiŒi belirtilmiƔtir.  

Yine, 30 MayŦs 1991 tarihli ve 1991/18 sayŦlŦ kararŦnda Konseyin, özel olarak kadŦnlara karƔŦ 
Ɣiddet sorununu açŦklŦkla ele alacak bir uluslararasŦ belgenin oluƔturulmasŦ için harekete 
geçilmesini tavsiye ettiŒi görülmektedir., 

D-KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna 7liƔkin UluslararasŦ 
SözleƔme 

CEDAW 20 AralŦk 1985 tarihinde Türkiye tarafŦndan onaylanmŦƔtŦr. SözleƔmenin onay 
aƔamasŦnda konulan çekincelerin önemli bir kŦsmŦ Türkiye tarafŦndan tek taraflŦ bir açŦklama 
ile 1999 yŦlŦnda kaldŦrŦlmŦƔtŦr. Günümüzde Türkiye sadece SözleƔme’nin yorumunda iki devlet 
arasŦnda anlaƔmazlŦk olduŒu durumlarda hakeme gidilmesini öngören SözleƔme’nin 29. 
maddesinin ilk paragrafŦna baŒlŦ olmadŦŒŦ çekincesini korumaktadŦr.  
 
SözleƔmenin Ek 7htiyari Protokolü ile SözleƔme ile kurulan KadŦnlara KarƔŦ AyrŦmcŦlŦŒŦn Tasfiye 
Edilmesi Komitesi’ne bireysel Ɣikayetlere dayalŦ bir koruma ve soruƔturma görevi 
verilmektedir. Türkiye Ek Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzalamŦƔ, 29 Ocak 2002 tarihinde 
onaylamŦƔtŦr.16 
 
SözleƔme’nin giriƔ bölümünde, taraf devletlerin, kadŦnlarŦn ve erkeklerin, ekonomik, sosyal, 
kültürel, kiƔisel ve siyasal  haklardan yararlanmalarŦ konusunda eƔit haklar saŒlama 
yükümlülüŒü vurgulanmŦƔtŦr. SözleƔme, 1. maddesinde, "kadŦnlara karƔŦ ayrŦmcŦlŦk" 
terimini Ɣöyle tanŦmlamŦƔtŦr: 
 

"Erkek ve kadŦnŦn eƔitliŒi temeline dayanarak, evlilik durumlarŦ ne olursa olsun, 
kadŦnlarŦn siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kiƔisel alanlarda yada baƔka her 
alanda insan haklarŦndan ve temel özgürlüklerden yararlanmasŦnŦ yada bu 

                                                            
16 Bkz. KORKUT, age, s. 18-19 
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koƔmakla beraber, mevzuatla yapŦlacak düzenlemeye iliƔkin bir yükümlülük 
barŦndŦrmamaktadŦr. Bu nedenle, örneŒin herhangi bir devletin sosyal güvenliŒe iliƔkin bir 
yasal düzenleme getirmesini Ɣart koƔamaz. Ancak, bir devletin kendi egemen iktidarŦnŦ 
kullanarak böyle bir düzenleme getirmesi halinde, bu düzenleme SözleƔme’nin 26. 
maddesiyle uyumlu olmak zorundadŦr” diyerek 26. maddenin hukuken tanŦnmŦƔ tüm 
haklarda ayrŦmcŦlŦŒŦ yasakladŦŒŦnŦ ortaya koymuƔtur.12 

Komite’nin bahse konu kararŦndan hareketle, ulusal mevzuatta ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna dair 
herhangi bir düzenleme bulunmasa dahi, hukuken tanŦnan haklar bakŦmŦndan ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦ güvence altŦna alŦnmŦƔtŦr.  

7nsan HaklarŦ Komitesinin, ayrŦmcŦlŦk ile ilgili 1989 tarihli ve 18 No’lu Genel Yorumunda, 
SözleƔme’nin 26. maddesinin içeriŒi belirlenmiƔtir. Genel Yorum “AyrŦmcŦlŦk YasaŒŦ” baƔlŦŒŦnŦ 
taƔŦmaktadŦr. Genel Yorum’da yasalar önünde eƔitliŒin ve hiçbir ayrŦm gözetilmeksizin 
herkesin yasalarca eƔit derecede korunmasŦnŦn insan haklarŦnŦn korunmasŦyla ilgili temel ve 
genel prensip olduŒu belirtilmektedir. 13  Komite, SözleƔme’nin ayrŦmcŦlŦk terimini 
tanŦmlamadŦŒŦnŦ belirterek ayrŦmcŦlŦŒŦ tanŦmlamŦƔtŦr. Komite ayrŦmcŦlŦk ile “…ayŦrma, dŦƔlama, 
kŦsŦtlama veya Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doŒum, 
siyasi veya diŒer görüƔlere dayalŦ olarak gerçekleƔtirilen ve bütün hak ve özgürlüklerin herkes 
tarafŦndan tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ engelleyecek veya tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ 
sŦnŦrlandŦracak ayrŦmcŦlŦŒŦ…” kastetmektedir.14 

SözleƔmenin özellikle yaƔama hakkŦ, kiƔi güvenliŒi, iƔkence yasaŒŦ gibi maddeleri ile ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦna iliƔkin hükümlerinin birlikte deŒerlendirilmesinden; sözleƔmede taraf devletlerin 
kadŦnlarŦn sayŦlan haklarŦnŦ koruma yükümlülüŒü bulunduŒunun ayrŦca vurgulandŦŒŦ 
görülmektedir.  

Buradan hareketle, taraf devletin yükümlüŒünü yerine getirmemesi halinde komiteye 
bireysel baƔvuru yapŦlabilmektedir.  

C-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme, Türkiye tarafŦndan 15 
AŒustos 2000 tarihinde imzalanarak, 18 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayŦnlanan 
kanunla onaylanmŦƔtŦr.15 

SözleƔmeye ek olarak bireysel baƔvuru hakkŦnŦ tanŦyan bir Ek 7htiyari Protokol kabul edilmiƔ 
ancak Türkiye tarafŦndan henüz imzalanmamŦƔtŦr.  

Türkiye Cumhuriyeti, SözleƔmeyi eŒitim hakkŦna iliƔkin 13. maddenin (3). ve (4.) ParagraflarŦ 
hükümlerinin, Anayasa'nŦn 3., 14. ve 42. maddelerindeki hükümler çerçevesinde uygulama 
hakkŦnŦ saklŦ tutarak onaylamŦƔtŦr.  

                                                            
12 Bkz. HANSKI, Raija- SCHEININ, Martin: 7nsan HaklarŦ Komitesi Emsal KararlarŦ, 7stanbul Bilgi Üniversitesi 
YayŦnlarŦ, 7stanbul, 2005, s. 461  
13 Bkz. UYAR, Lema:  BirleƔmiƔ Milletler’de 7nsan HaklarŦ YorumlarŦ: 7nsan HaklarŦ Komitesi ve Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Komitesi 1981-2006, Bilgi Üniversitesi YayŦnlarŦ, 7stanbul, 2006, s. 40. 
14 Bkz. UYAR, age, s. 42-43. 
15Bkz. KORKUT, age, s. 14      
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SözleƔmenin 2/2 maddesi ile sözleƔmeye taraf devletlerin her birini "mevcut sözleƔmede adŦ 
geçen haklarŦn Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da diŒer herhangi bir görüƔ, ulusal ya da 
sosyal köken, mülk, doŒum ya da diŒer herhangi bir statü ayrŦmŦ gözetmeksizin kullanŦlmasŦnŦ 
temin etmekle" yükümlü kŦlmŦƔtŦr. 

3. madde, taraf devletlerden, sözleƔmede adŦ geçen haklardan kadŦn ve erkeklerin eƔit 
biçimde yararlanmalarŦnŦ saŒlamayŦ taahhüt altŦna almalarŦnŦ talep etmektedir.  

Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafŦndan 10.06.2009 tarihinde ayrŦmcŦlŦk ile ilgili 20 nolu genel 
yorum yayŦnlanmŦƔtŦr. Bu yorumda yer aldŦŒŦ üzere SözleƔme, "herkes" için, çalŦƔma, adil ve 
uygun çalŦƔma koƔullarŦ, sendika özgürlükleri, sosyal güvenlik, tatmin edici bir yaƔam, saŒlŦk 
ve eŒitim standardŦ ve kültürel yaƔama katŦlma gibi çeƔitli haklarŦ açŦkça tanŦmaktadŦr. 

SözleƔme ile düzenlenen ekonomik, sosyal ve kültürel haklarŦn bireyler tarafŦndan ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦ ve eƔitlik ilkesi kapsamŦnda etkin bir Ɣekilde kullanŦlmasŦ ve bu haklarŦn koruma altŦna 
alŦnmasŦ taraf devletin yükümlülüŒünde bulunmaktadŦr.  

Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafŦndan 24 MayŦs 1990 tarihli ve 1990/15 sayŦlŦ kararŦna ek 23. 
paragrafta, kadŦnlara karƔŦ Ɣiddetin yaygŦn olduŒu ve bütün gelir gruplarŦnda, her sŦnŦfta ve 
kültürde meydana geldiŒi, bunun yol açtŦŒŦ sonuçlarŦn tasfiye edilmesi için ivedi ve etkili 
adŦmlar atŦlmasŦ gerektiŒi belirtilmiƔtir.  

Yine, 30 MayŦs 1991 tarihli ve 1991/18 sayŦlŦ kararŦnda Konseyin, özel olarak kadŦnlara karƔŦ 
Ɣiddet sorununu açŦklŦkla ele alacak bir uluslararasŦ belgenin oluƔturulmasŦ için harekete 
geçilmesini tavsiye ettiŒi görülmektedir., 

D-KadŦnlara KarƔŦ Her Türlü AyrŦmcŦlŦŒŦn Ortadan KaldŦrŦlmasŦna 7liƔkin UluslararasŦ 
SözleƔme 

CEDAW 20 AralŦk 1985 tarihinde Türkiye tarafŦndan onaylanmŦƔtŦr. SözleƔmenin onay 
aƔamasŦnda konulan çekincelerin önemli bir kŦsmŦ Türkiye tarafŦndan tek taraflŦ bir açŦklama 
ile 1999 yŦlŦnda kaldŦrŦlmŦƔtŦr. Günümüzde Türkiye sadece SözleƔme’nin yorumunda iki devlet 
arasŦnda anlaƔmazlŦk olduŒu durumlarda hakeme gidilmesini öngören SözleƔme’nin 29. 
maddesinin ilk paragrafŦna baŒlŦ olmadŦŒŦ çekincesini korumaktadŦr.  
 
SözleƔmenin Ek 7htiyari Protokolü ile SözleƔme ile kurulan KadŦnlara KarƔŦ AyrŦmcŦlŦŒŦn Tasfiye 
Edilmesi Komitesi’ne bireysel Ɣikayetlere dayalŦ bir koruma ve soruƔturma görevi 
verilmektedir. Türkiye Ek Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzalamŦƔ, 29 Ocak 2002 tarihinde 
onaylamŦƔtŦr.16 
 
SözleƔme’nin giriƔ bölümünde, taraf devletlerin, kadŦnlarŦn ve erkeklerin, ekonomik, sosyal, 
kültürel, kiƔisel ve siyasal  haklardan yararlanmalarŦ konusunda eƔit haklar saŒlama 
yükümlülüŒü vurgulanmŦƔtŦr. SözleƔme, 1. maddesinde, "kadŦnlara karƔŦ ayrŦmcŦlŦk" 
terimini Ɣöyle tanŦmlamŦƔtŦr: 
 

"Erkek ve kadŦnŦn eƔitliŒi temeline dayanarak, evlilik durumlarŦ ne olursa olsun, 
kadŦnlarŦn siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kiƔisel alanlarda yada baƔka her 
alanda insan haklarŦndan ve temel özgürlüklerden yararlanmasŦnŦ yada bu 

                                                            
16 Bkz. KORKUT, age, s. 18-19 
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koƔmakla beraber, mevzuatla yapŦlacak düzenlemeye iliƔkin bir yükümlülük 
barŦndŦrmamaktadŦr. Bu nedenle, örneŒin herhangi bir devletin sosyal güvenliŒe iliƔkin bir 
yasal düzenleme getirmesini Ɣart koƔamaz. Ancak, bir devletin kendi egemen iktidarŦnŦ 
kullanarak böyle bir düzenleme getirmesi halinde, bu düzenleme SözleƔme’nin 26. 
maddesiyle uyumlu olmak zorundadŦr” diyerek 26. maddenin hukuken tanŦnmŦƔ tüm 
haklarda ayrŦmcŦlŦŒŦ yasakladŦŒŦnŦ ortaya koymuƔtur.12 

Komite’nin bahse konu kararŦndan hareketle, ulusal mevzuatta ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna dair 
herhangi bir düzenleme bulunmasa dahi, hukuken tanŦnan haklar bakŦmŦndan ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦ güvence altŦna alŦnmŦƔtŦr.  

7nsan HaklarŦ Komitesinin, ayrŦmcŦlŦk ile ilgili 1989 tarihli ve 18 No’lu Genel Yorumunda, 
SözleƔme’nin 26. maddesinin içeriŒi belirlenmiƔtir. Genel Yorum “AyrŦmcŦlŦk YasaŒŦ” baƔlŦŒŦnŦ 
taƔŦmaktadŦr. Genel Yorum’da yasalar önünde eƔitliŒin ve hiçbir ayrŦm gözetilmeksizin 
herkesin yasalarca eƔit derecede korunmasŦnŦn insan haklarŦnŦn korunmasŦyla ilgili temel ve 
genel prensip olduŒu belirtilmektedir. 13  Komite, SözleƔme’nin ayrŦmcŦlŦk terimini 
tanŦmlamadŦŒŦnŦ belirterek ayrŦmcŦlŦŒŦ tanŦmlamŦƔtŦr. Komite ayrŦmcŦlŦk ile “…ayŦrma, dŦƔlama, 
kŦsŦtlama veya Ŧrk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doŒum, 
siyasi veya diŒer görüƔlere dayalŦ olarak gerçekleƔtirilen ve bütün hak ve özgürlüklerin herkes 
tarafŦndan tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ engelleyecek veya tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ 
sŦnŦrlandŦracak ayrŦmcŦlŦŒŦ…” kastetmektedir.14 

SözleƔmenin özellikle yaƔama hakkŦ, kiƔi güvenliŒi, iƔkence yasaŒŦ gibi maddeleri ile ayrŦmcŦlŦk 
yasaŒŦna iliƔkin hükümlerinin birlikte deŒerlendirilmesinden; sözleƔmede taraf devletlerin 
kadŦnlarŦn sayŦlan haklarŦnŦ koruma yükümlülüŒü bulunduŒunun ayrŦca vurgulandŦŒŦ 
görülmektedir.  

Buradan hareketle, taraf devletin yükümlüŒünü yerine getirmemesi halinde komiteye 
bireysel baƔvuru yapŦlabilmektedir.  

C-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme, Türkiye tarafŦndan 15 
AŒustos 2000 tarihinde imzalanarak, 18 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayŦnlanan 
kanunla onaylanmŦƔtŦr.15 

SözleƔmeye ek olarak bireysel baƔvuru hakkŦnŦ tanŦyan bir Ek 7htiyari Protokol kabul edilmiƔ 
ancak Türkiye tarafŦndan henüz imzalanmamŦƔtŦr.  

Türkiye Cumhuriyeti, SözleƔmeyi eŒitim hakkŦna iliƔkin 13. maddenin (3). ve (4.) ParagraflarŦ 
hükümlerinin, Anayasa'nŦn 3., 14. ve 42. maddelerindeki hükümler çerçevesinde uygulama 
hakkŦnŦ saklŦ tutarak onaylamŦƔtŦr.  

                                                            
12 Bkz. HANSKI, Raija- SCHEININ, Martin: 7nsan HaklarŦ Komitesi Emsal KararlarŦ, 7stanbul Bilgi Üniversitesi 
YayŦnlarŦ, 7stanbul, 2005, s. 461  
13 Bkz. UYAR, Lema:  BirleƔmiƔ Milletler’de 7nsan HaklarŦ YorumlarŦ: 7nsan HaklarŦ Komitesi ve Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Komitesi 1981-2006, Bilgi Üniversitesi YayŦnlarŦ, 7stanbul, 2006, s. 40. 
14 Bkz. UYAR, age, s. 42-43. 
15Bkz. KORKUT, age, s. 14      



 23

EngelliŒe dayalŦ ayrŦmcŦlŦk,  siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya baƔka herhangi bir 
alandaki tüm insan hak ve temel özgürlüklerinin diŒerleri ile eƔit bir Ɣekilde yararlanmasŦnŦ 
veya bunlarŦ kullanmasŦ imkanŦnŦ ortadan kaldŦran veya bunu engelleyen her türlü ayrŦmŦn, 
dŦƔlamanŦn veya kŦsŦtlamanŦn engelliŒe dayalŦ olarak yapŦlmasŦ olarak tanŦmlanmŦƔ; makul 
uyumlaƔtŦrmanŦn yapŦlmamasŦ dâhil her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦ kapsadŦŒŦ belirtilmiƔtir.  

Makul uyumlaƔtŦrma ise; engellilerin tüm insan haklarŦnŦ ve temel özgürlüklerinden 
diŒerleriyle eƔit Ɣekilde kullanmasŦnŦ veya bunlardan yararlanmasŦnŦ saŒlamak üzere somut 
durumda ihtiyaç duyulan, ölçülü ve aƔŦrŦ bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun deŒiƔiklik ve 
uyarlamalar olarak tanŦmlanmŦƔtŦr. 

SözleƔmede uyulacak ilkeler kŦsmŦnda; ayrŦmcŦlŦk yapmama tekrar belirtilmiƔ; kadŦn ve erkek 
arasŦnda eƔitlik, engelli çocuklar çifte ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalma risklerinden dolayŦ özel olarak 
vurgulanmŦƔtŦr. 

4. maddede; sözleƔmede tanŦnan haklarŦn uygulanmasŦ için gerekli tüm yasal, idari ve diŒer 
tedbirleri almak, yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrŦmcŦlŦk teƔkil eden yasalar, 
düzenlemeler, gelenekler ve uygulamalarŦ deŒiƔtirmek veya ortadan kaldŦrmak için gerekli 
olan, yasama faaliyetleri dâhil uygun tüm tedbirleri almak, tüm politika ve programlarda 
engellilerin insan haklarŦnŦn korunmasŦnŦ ve güçlendirilmesini dikkate almak, sözleƔme ile 
baŒdaƔmayan eylemler veya uygulamalardan kaçŦnmayŦ ve kamu kurum ve kuruluƔlarŦnŦn bu 
sözleƔmeye uygun davranmalarŦnŦ saŒlamak, kiƔiler, örgütler veya özel teƔebbüslerin 
engelliliŒe dayalŦ ayrŦmcŦ uygulamalarŦnŦ engellemek için gerekli tüm uygun tedbirleri almak, 
standartlar ve rehber ilkelerin geliƔtirilmesinde sözleƔmenin ikinci maddesinde tanŦmlandŦŒŦ 
gibi evrensel tasarŦmdan yararlanŦlmasŦ ve engellilerin özel ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlamak üzere 
evrensel olarak tasarlanmŦƔ ve mümkün olduŒunca az deŒiƔikliŒi ve düƔük maliyeti gerektiren 
ürünler, hizmetler, ekipman ve tesislerin araƔtŦrŦlmasŦ, geliƔtirilmesi, temini ve 
kullanŦlabilirliŒini saŒlamak veya desteklemek, için sözleƔmede yer alan ve uluslararasŦ 
hukuka göre derhal uygulanmasŦ gereken yükümlülükleri yerine getirmek, SözleƔme'nin 
uygulanmasŦnŦ saŒlayacak yasalar ve politikalarŦn geliƔtirilmesi ve yaƔama geçirilmesi ile 
engellilere iliƔkin diŒer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dâhil olmak üzere 
engellilere onlarŦ temsil eden örgütler aracŦlŦŒŦyla sürekli danŦƔmak ve etkin bir Ɣekilde bu 
sürece dâhil etmek, taraf devletlerin yükümlülükleri  arasŦnda sayŦlmŦƔtŦr.  

“EƔitlik ve ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ” 5. maddede yer almŦƔ; özel önlem ise son fŦkra ile ‘Engellilerin fiili 
eƔitliŒini hŦzlandŦrmak veya saŒlamak için gerekli özel tedbirler alŦnmasŦnŦn’ sözleƔme 
bakŦmŦndan ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦ, ancak bu önlemlerin geçici olmasŦ gerektiŒi Ɣeklinde 
ifade edilmiƔtir. 

Engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn gerek evde gerekse ev dŦƔŦnda genellikle Ɣiddet, yaralanma 
veya taciz, ihmal veya ihmalci davranŦƔ, kötü muamele veya istismar edilme riski ile daha 
fazla karƔŦ karƔŦya bulunduŒunun taraf devletlerce dikkate alŦnmasŦ gerektiŒi sözleƔmenin 
giriƔ bölümünde belirtilmiƔtir.  

SözleƔmenin 6. maddesi ile, engelli kadŦnlar; 7. madde ile ise engelli çocuklar ve bu konuda 
taraf devletlerin yükümlülükleri özel olarak vurgulanmŦƔtŦr. 

6. maddenin; 1. FŦkrasŦnda, engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn çeƔitli Ɣekillerde  ayrŦmcŦlŦŒa 
maruz kaldŦklarŦ taraf devletlerce kabul edilerek, bütün insan haklarŦ ve temel özgürlüklerden 
tam ve eƔit biçimde yararlanmalarŦnŦ saŒlamak için bu konuda önlem alacaklarŦ, 2. FŦkrada ise 
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hak ve özgürlüklerin tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ tehlikeye koyma yada 
kaldŦrma sonucu doŒuran yada amacŦ taƔŦyan, cinsiyete dayalŦ her tür ayrŦm, 
dŦƔlama yada kŦsŦtlamak”.  
 

SözleƔme ile yalnŦzca belli grup hak deŒil; tüm haklar koruma altŦna alŦnmŦƔ; temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasŦ, ayrŦmcŦ önyargŦlar, gelenekler ve uygulamalarŦn ortadan 
kaldŦrŦlmasŦ, kadŦn ticaretinin engellenmesi ve fuhuƔ yolu ile istismara son verilmesi, siyasi ve 
sosyal yaƔama katŦlŦm, temsilde eƔitlik, uyrukluk kazanmada eƔitlik, eŒitimde, istihdamda, 
saŒlŦk hakkŦnda ve ekonomik ve sosyal yaƔamda ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ, kŦrsal kesimde yaƔayan 
kadŦnlarŦn haklarŦ, hukuki koruma ve eƔit yasal haklar, evlilik ve aile hayatŦ düzenlenmiƔtir. 

SözleƔme ile taraf devletlere hukuki, siyasal, ekonomik ve  kültürel alanlarda tedbirler alma 
yükümlülüŒü de verilmiƔtir.  SözleƔmenin 24. maddesinde taraf devletlerin yükümlülükleri 
olarak, sözleƔmenin tanŦdŦŒŦ haklarŦn tam olarak (eksiksiz biçimde) kullanŦlmasŦnŦ saŒlamak 
amacŦyla, ulusal düzeyde gerekli olan tüm önlemlerin alŦnmasŦ olarak belirtilmiƔtir.  

Komiteye göre; taraf devletlerin hukuksal olarak, ayrŦmcŦlŦŒa uŒramama hakkŦna saygŦ 
gösterme, güvenceye baŒlama, hakkŦ koruma ve geliƔtirme; kadŦnŦn durumunu erkeklerle 
hukuksal ve olgusal eƔitliŒe yakŦnlaƔtŦrmak amacŦyla, kadŦnŦn durumunu geliƔtirmeye ve 
iyileƔtirmeye dikkat etme yükümlülükleri vardŦr.17 

Erkekler ile kadŦnlar arasŦnda eƔitliŒin fiilen saŒlanmasŦ için özel önlem alŦnmasŦnŦn ayrŦmcŦlŦk 
sayŦlmayacaŒŦ, ancak bu önlemlerin geçici olmasŦ gerektiŒi sözleƔmede belirtilmiƔtir.  

Son olarak, sözleƔme ile kadŦna yönelik Ɣiddete iliƔkin özel bir düzenleme yapŦlmamŦƔ, ancak 
Komite konuya iliƔkin iki tavsiye kararŦ vermiƔtir. CEDAW Komitesi’nin 12 No’lu tavsiye 
kararŦnda, kadŦnlarŦn Ɣiddetten korunmasŦnŦn üye devletlerin yükümlülüŒünde olduŒu 
belirtilmiƔ; 19 nolu tavsiye kararŦnda ise kadŦna yönelik Ɣiddetin cinsiyete dayalŦ ayrŦmcŦlŦŒŦn 
bir sonucu olduŒu vurgulanmŦƔ ve komiteye sunulacak ülke raporlarŦnda kadŦna yönelik 
Ɣiddetle ilgili geliƔmelere de yer verilmesi gerektiŒi belirtilmiƔtir. 

 
E-Engellilerin HaklarŦna 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme 

SözleƔme, Türkiye tarafŦndan 18 AralŦk 2008 tarihinde onaylanmŦƔtŦr. SözleƔmeye bireysel 
baƔvuru hakkŦnŦ tanŦyan Ek 7htiyari Protokol ise; Türkiye tarafŦndan 28 Eylül 2009 tarihinde 
imzalanmŦƔ, 12 AralŦk 2014  tarihinde Resmi Gazete’de yayŦmlanmŦƔtŦr.  

SözleƔme’nin amacŦ 1. Maddesinde, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden 
tam ve eƔit Ɣekilde yararlanmasŦnŦ teƔvik etmek, korumak ve saŒlamak ve doŒuƔtan sahip 
olduklarŦ onura saygŦyŦ güçlendirmek olarak ifade edilmiƔtir.  

Engelli kiƔiler, diŒerleri yanŦnda, çeƔitli engellerle etkileƔerek kiƔinin diŒerleriyle eƔit bir 
Ɣekilde topluma tam ve etkili Ɣekilde katŦlmasŦnŦ engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, 
ruhsal ve duyusal sakatlŦŒŦ olan kiƔileri de kapsar, Ɣeklinde tanŦmlanmŦƔ; ancak bu tanŦm 
sözleƔmenin tanŦmlar kŦsmŦnda deŒil amaç baƔlŦŒŦ altŦnda 1. maddede yer almŦƔtŦr. 

                                                            
17 GÜLMEZ, age, s. 86 
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EngelliŒe dayalŦ ayrŦmcŦlŦk,  siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya baƔka herhangi bir 
alandaki tüm insan hak ve temel özgürlüklerinin diŒerleri ile eƔit bir Ɣekilde yararlanmasŦnŦ 
veya bunlarŦ kullanmasŦ imkanŦnŦ ortadan kaldŦran veya bunu engelleyen her türlü ayrŦmŦn, 
dŦƔlamanŦn veya kŦsŦtlamanŦn engelliŒe dayalŦ olarak yapŦlmasŦ olarak tanŦmlanmŦƔ; makul 
uyumlaƔtŦrmanŦn yapŦlmamasŦ dâhil her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦ kapsadŦŒŦ belirtilmiƔtir.  

Makul uyumlaƔtŦrma ise; engellilerin tüm insan haklarŦnŦ ve temel özgürlüklerinden 
diŒerleriyle eƔit Ɣekilde kullanmasŦnŦ veya bunlardan yararlanmasŦnŦ saŒlamak üzere somut 
durumda ihtiyaç duyulan, ölçülü ve aƔŦrŦ bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun deŒiƔiklik ve 
uyarlamalar olarak tanŦmlanmŦƔtŦr. 

SözleƔmede uyulacak ilkeler kŦsmŦnda; ayrŦmcŦlŦk yapmama tekrar belirtilmiƔ; kadŦn ve erkek 
arasŦnda eƔitlik, engelli çocuklar çifte ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalma risklerinden dolayŦ özel olarak 
vurgulanmŦƔtŦr. 

4. maddede; sözleƔmede tanŦnan haklarŦn uygulanmasŦ için gerekli tüm yasal, idari ve diŒer 
tedbirleri almak, yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrŦmcŦlŦk teƔkil eden yasalar, 
düzenlemeler, gelenekler ve uygulamalarŦ deŒiƔtirmek veya ortadan kaldŦrmak için gerekli 
olan, yasama faaliyetleri dâhil uygun tüm tedbirleri almak, tüm politika ve programlarda 
engellilerin insan haklarŦnŦn korunmasŦnŦ ve güçlendirilmesini dikkate almak, sözleƔme ile 
baŒdaƔmayan eylemler veya uygulamalardan kaçŦnmayŦ ve kamu kurum ve kuruluƔlarŦnŦn bu 
sözleƔmeye uygun davranmalarŦnŦ saŒlamak, kiƔiler, örgütler veya özel teƔebbüslerin 
engelliliŒe dayalŦ ayrŦmcŦ uygulamalarŦnŦ engellemek için gerekli tüm uygun tedbirleri almak, 
standartlar ve rehber ilkelerin geliƔtirilmesinde sözleƔmenin ikinci maddesinde tanŦmlandŦŒŦ 
gibi evrensel tasarŦmdan yararlanŦlmasŦ ve engellilerin özel ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlamak üzere 
evrensel olarak tasarlanmŦƔ ve mümkün olduŒunca az deŒiƔikliŒi ve düƔük maliyeti gerektiren 
ürünler, hizmetler, ekipman ve tesislerin araƔtŦrŦlmasŦ, geliƔtirilmesi, temini ve 
kullanŦlabilirliŒini saŒlamak veya desteklemek, için sözleƔmede yer alan ve uluslararasŦ 
hukuka göre derhal uygulanmasŦ gereken yükümlülükleri yerine getirmek, SözleƔme'nin 
uygulanmasŦnŦ saŒlayacak yasalar ve politikalarŦn geliƔtirilmesi ve yaƔama geçirilmesi ile 
engellilere iliƔkin diŒer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dâhil olmak üzere 
engellilere onlarŦ temsil eden örgütler aracŦlŦŒŦyla sürekli danŦƔmak ve etkin bir Ɣekilde bu 
sürece dâhil etmek, taraf devletlerin yükümlülükleri  arasŦnda sayŦlmŦƔtŦr.  

“EƔitlik ve ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ” 5. maddede yer almŦƔ; özel önlem ise son fŦkra ile ‘Engellilerin fiili 
eƔitliŒini hŦzlandŦrmak veya saŒlamak için gerekli özel tedbirler alŦnmasŦnŦn’ sözleƔme 
bakŦmŦndan ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦ, ancak bu önlemlerin geçici olmasŦ gerektiŒi Ɣeklinde 
ifade edilmiƔtir. 

Engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn gerek evde gerekse ev dŦƔŦnda genellikle Ɣiddet, yaralanma 
veya taciz, ihmal veya ihmalci davranŦƔ, kötü muamele veya istismar edilme riski ile daha 
fazla karƔŦ karƔŦya bulunduŒunun taraf devletlerce dikkate alŦnmasŦ gerektiŒi sözleƔmenin 
giriƔ bölümünde belirtilmiƔtir.  

SözleƔmenin 6. maddesi ile, engelli kadŦnlar; 7. madde ile ise engelli çocuklar ve bu konuda 
taraf devletlerin yükümlülükleri özel olarak vurgulanmŦƔtŦr. 

6. maddenin; 1. FŦkrasŦnda, engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn çeƔitli Ɣekillerde  ayrŦmcŦlŦŒa 
maruz kaldŦklarŦ taraf devletlerce kabul edilerek, bütün insan haklarŦ ve temel özgürlüklerden 
tam ve eƔit biçimde yararlanmalarŦnŦ saŒlamak için bu konuda önlem alacaklarŦ, 2. FŦkrada ise 
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hak ve özgürlüklerin tanŦnmasŦnŦ ve kullanŦlmasŦnŦ tehlikeye koyma yada 
kaldŦrma sonucu doŒuran yada amacŦ taƔŦyan, cinsiyete dayalŦ her tür ayrŦm, 
dŦƔlama yada kŦsŦtlamak”.  
 

SözleƔme ile yalnŦzca belli grup hak deŒil; tüm haklar koruma altŦna alŦnmŦƔ; temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasŦ, ayrŦmcŦ önyargŦlar, gelenekler ve uygulamalarŦn ortadan 
kaldŦrŦlmasŦ, kadŦn ticaretinin engellenmesi ve fuhuƔ yolu ile istismara son verilmesi, siyasi ve 
sosyal yaƔama katŦlŦm, temsilde eƔitlik, uyrukluk kazanmada eƔitlik, eŒitimde, istihdamda, 
saŒlŦk hakkŦnda ve ekonomik ve sosyal yaƔamda ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ, kŦrsal kesimde yaƔayan 
kadŦnlarŦn haklarŦ, hukuki koruma ve eƔit yasal haklar, evlilik ve aile hayatŦ düzenlenmiƔtir. 

SözleƔme ile taraf devletlere hukuki, siyasal, ekonomik ve  kültürel alanlarda tedbirler alma 
yükümlülüŒü de verilmiƔtir.  SözleƔmenin 24. maddesinde taraf devletlerin yükümlülükleri 
olarak, sözleƔmenin tanŦdŦŒŦ haklarŦn tam olarak (eksiksiz biçimde) kullanŦlmasŦnŦ saŒlamak 
amacŦyla, ulusal düzeyde gerekli olan tüm önlemlerin alŦnmasŦ olarak belirtilmiƔtir.  

Komiteye göre; taraf devletlerin hukuksal olarak, ayrŦmcŦlŦŒa uŒramama hakkŦna saygŦ 
gösterme, güvenceye baŒlama, hakkŦ koruma ve geliƔtirme; kadŦnŦn durumunu erkeklerle 
hukuksal ve olgusal eƔitliŒe yakŦnlaƔtŦrmak amacŦyla, kadŦnŦn durumunu geliƔtirmeye ve 
iyileƔtirmeye dikkat etme yükümlülükleri vardŦr.17 

Erkekler ile kadŦnlar arasŦnda eƔitliŒin fiilen saŒlanmasŦ için özel önlem alŦnmasŦnŦn ayrŦmcŦlŦk 
sayŦlmayacaŒŦ, ancak bu önlemlerin geçici olmasŦ gerektiŒi sözleƔmede belirtilmiƔtir.  

Son olarak, sözleƔme ile kadŦna yönelik Ɣiddete iliƔkin özel bir düzenleme yapŦlmamŦƔ, ancak 
Komite konuya iliƔkin iki tavsiye kararŦ vermiƔtir. CEDAW Komitesi’nin 12 No’lu tavsiye 
kararŦnda, kadŦnlarŦn Ɣiddetten korunmasŦnŦn üye devletlerin yükümlülüŒünde olduŒu 
belirtilmiƔ; 19 nolu tavsiye kararŦnda ise kadŦna yönelik Ɣiddetin cinsiyete dayalŦ ayrŦmcŦlŦŒŦn 
bir sonucu olduŒu vurgulanmŦƔ ve komiteye sunulacak ülke raporlarŦnda kadŦna yönelik 
Ɣiddetle ilgili geliƔmelere de yer verilmesi gerektiŒi belirtilmiƔtir. 

 
E-Engellilerin HaklarŦna 7liƔkin UluslararasŦ SözleƔme 

SözleƔme, Türkiye tarafŦndan 18 AralŦk 2008 tarihinde onaylanmŦƔtŦr. SözleƔmeye bireysel 
baƔvuru hakkŦnŦ tanŦyan Ek 7htiyari Protokol ise; Türkiye tarafŦndan 28 Eylül 2009 tarihinde 
imzalanmŦƔ, 12 AralŦk 2014  tarihinde Resmi Gazete’de yayŦmlanmŦƔtŦr.  

SözleƔme’nin amacŦ 1. Maddesinde, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden 
tam ve eƔit Ɣekilde yararlanmasŦnŦ teƔvik etmek, korumak ve saŒlamak ve doŒuƔtan sahip 
olduklarŦ onura saygŦyŦ güçlendirmek olarak ifade edilmiƔtir.  

Engelli kiƔiler, diŒerleri yanŦnda, çeƔitli engellerle etkileƔerek kiƔinin diŒerleriyle eƔit bir 
Ɣekilde topluma tam ve etkili Ɣekilde katŦlmasŦnŦ engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, 
ruhsal ve duyusal sakatlŦŒŦ olan kiƔileri de kapsar, Ɣeklinde tanŦmlanmŦƔ; ancak bu tanŦm 
sözleƔmenin tanŦmlar kŦsmŦnda deŒil amaç baƔlŦŒŦ altŦnda 1. maddede yer almŦƔtŦr. 

                                                            
17 GÜLMEZ, age, s. 86 
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a. kadŦnlarŦ her türlü Ɣiddetten korumak ve kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti 
önlemek, kovuƔturmak, ortadan kaldŦrmak;  

b. kadŦnlara karƔŦ her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦn ortadan kaldŦrŦlmasŦna katkŦda bulunmak ve, 
kadŦnlarŦn güçlendirilmesi yoluyla da dahil olmak üzere, kadŦn ve erkek arasŦndaki 
somut eƔitliŒi teƔvik etmek;  

c. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddet maŒdurlarŦnŦ korumak ve bu kiƔilere 
destek vermek için kapsamlŦ bir çerçeveyi, politikalarŦ ve tedbirleri tasarlamak; 

d. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti ortadan kaldŦrmak amacŦyla uluslararasŦ 
iƔbirliŒini güçlendirmek; 

e. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti ortadan kaldŦrmak üzere bütünsel bir 
yaklaƔŦmŦ benimsemeye yönelik etkili bir iƔbirliŒi yapmalarŦ için örgütlere ve kolluk 
kuvvetlerine destek ve yardŦm saŒlamak, Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.  

SözleƔme,  taraf devletlerce sözleƔme hükümlerinin etkili bir Ɣekilde uygulanmasŦnŦ saŒlamak 
amacŦyla “grevio” adŦ altŦnda özel bir izleme mekanizmasŦ kurmaktadŦr. Bu sayede, taraf 
devlet uygulamalarŦ uluslar arasŦ düzeyde bir denetime tabi  tutulacaktŦr.  

KadŦna yönelik her tür Ɣiddet biçimi ev içi Ɣiddet dahil sözleƔme kapsamŦna dahil edilerek; 
“KadŦnlara yönelik Ɣiddet” ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadŦnlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik ve ekonomik acŦ veya ŦstŦrap veren veya verebilecek olan toplumsal 
cinsiyete dayalŦ her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bŦrakma, Ɣeklinde tanŦmlanmŦƔtŦr.  

Ev içi Ɣiddet ise, maŒdur faille aynŦ haneyi paylaƔsa da paylaƔmasa da, aile veya hanede, eski 
veya Ɣimdiki eƔler ya da partnerler arasŦnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik Ɣiddet anlamŦna gelir. 

 DoŒrudan kadŦnlara yalnŦzca kadŦn olduklarŦ için uygulanan veya orantŦsŦz bir Ɣekilde 
kadŦnlarŦ etkileyen Ɣiddet, KadŦnlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddet olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  

Son olarak tanŦmlar kŦsmŦnda, kadŦn ibaresinin 18 yaƔ altŦ kŦz çocuklarŦnŦ da kapsadŦŒŦ 
belirtilmektedir. 

7stanbul SözleƔmesi, kadŦnlara karƔŦ her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦ önlemek; özel ve kamusal alanda 
herkesin ama özellikle kadŦnlarŦn Ɣiddetten uzak yaƔama hakkŦnŦ korumak ve bu hakkŦ 
saŒlamak amacŦyla taraf devletlerce gereken yasal veya diŒer tedbirlerin alŦnmasŦnŦ taraf 
devletin yükümlülüŒü olarak düzenlemiƔ, bu kapsamda taraf devlet sözleƔmenin 
hükümlerinin özellikle de maŒdurun haklarŦnŦ korumaya yönelik tedbirlerin engellilik dahil 
herhangi bir temelde ayrŦm gözetmeksizin uygulanmasŦnŦ güvence altŦna almalŦdŦr.  

Bu SözleƔme ile de kadŦnlara yönelik toplumsal cinsiyete  dayalŦ Ɣiddeti önleyen ve koruyan 
özel önlemlerin ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦ belirtilmiƔtir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet konusunda ülkemizde yaƔanan önemli sorunlardan biri olarak kabul 
edilen, cezasŦzlŦk sorunu da sözleƔme kapsamŦnda 5. maddede devlet yükümlülükleri ve 
gereken özeni gösterme sorumluluŒu baƔlŦŒŦ altŦnda;  
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taraf devletlerin sözleƔmede belirtilen insan haklarŦ ve temel özgürlükleri kullanmalarŦ ve 

bunlardan yararlanmalarŦnŦn teminat altŦna alŦnmasŦ amacŦyla kadŦnlarŦn tam geliƔimleri, 

ilerlemeleri ve yetkin olmalarŦnŦn saŒlanmasŦ  için bütün gerekli önlemleri alacaklarŦ 
düzenlenmiƔtir. 

Bilinç yükseltmenin taraf devletin bir yükümlülüŒü olduŒu madde 8 ile düzenlenmiƔtir. 

SözleƔmenin 9. maddesi “eriƔilebilirlik” baƔlŦŒŦnŦ taƔŦmaktadŦr. EriƔilebilirlik,  binalarŦ, yollarŦ, 
ulaƔŦm araçlarŦ ve okullarŦ, evleri, saŒlŦk tesislerini ve iƔyerlerini, diŒer kapalŦ ve açŦk tesisleri, 

elektronik hizmetleri ve acil hizmetleri, bilgi ve iletiƔim araçlarŦnŦ ve diŒer hizmetleri 

kapsamaktadŦr. 

SözleƔmeye taraf devletlerden, hizmetleri üretenlerin teƔvik edilmesini ve hizmetlere asgari 

maliyetle ulaƔŦlmasŦnŦ, tüm yapŦ ve hizmetlerde evrensel tasarŦm ilkesinin gözetilmesini 

istemektedir. 

SözleƔmenin maddi hükümleri 10- 30 maddeleri arasŦndadŦr. YaƔama hakkŦ, risk durumlarŦ ve 

insani açŦdan acil durumlar, yasa önünde eƔit tanŦnma, adalete eriƔim, kiƔi özgürlüŒü ve 

güvenliŒi, iƔkenceye veya zalimane, insanlŦk dŦƔŦ veya aƔaŒŦlayŦcŦ muameleye veya cezaya 

maruz kalmama, sömürüye, Ɣiddet ve istismara maruz kalmama, kiƔi bütünlüŒünün 

korunmasŦ, seyahat özgürlüŒü ve uyrukluk, baŒŦmsŦz yaƔama ve topluma dahil olma, kiƔisel 

hareketlilik, düƔünce ve ifade özgürlüŒü ve bilgiye eriƔim, özel hayata saygŦ, konuta ve aile 

hayatŦna saygŦ, eŒitim, saŒlŦk, habilitasyon ve rehabilitasyon, çalŦƔma ve istihdam, yeterli 

hayat standardŦ ve sosyal korunma, siyasi ve kamusal yaƔama katŦlŦm,  kültürel yaƔama, 

dinlenme, eŒlence ve spor etkinliklerine katŦlŦm maddi hükümlerde sayŦlan haklardandŦr. 

Son olarak, Engelli HaklarŦ Komitesinin kurulmasŦ da kararlaƔtŦrŦlmŦƔtŦr. 

F-KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi biddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi SözleƔmesi- 7stanbul SözleƔmesi   

210 numaralŦ 7stanbul SözleƔmesi olarak bilinen KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi biddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleƔmesi,  Türkiye tarafŦndan 11 

MayŦs 2011 tarihinde çekince koymaksŦzŦn imzalanarak 1 AŒustos 2014 tarihi itibariyle 

yürürlüŒe girmiƔtir.  

7stanbul SözleƔmesi’nin giriƔ bölümünde;, diŒer uluslar arasŦ sözleƔmeler, A7HM içtihatlarŦ, 
tavsiye kararlarŦnŦn yanŦ sŦra Engellilerin HaklarŦna 7liƔkin BM SözleƔmesi’ni göz önüne alarak; 

kadŦn ve erkek arasŦnda yasal ve fiili eƔitliŒin gerçekleƔmesinin kadŦnlara yönelik Ɣiddeti 

önlemede önemli bir unsur olduŒunu kabul ederek; kadŦnlara yönelik Ɣiddetin, erkekler ve 

kadŦnlar arasŦndaki eƔitlikçi olmayan güç iliƔkilerinin tarihsel bir tezahürü olduŒunu ve bu güç 

iliƔkisinin erkekler tarafŦndan kadŦnlar üzerin de tahakküm kurulmasŦna ve kadŦnlara yönelik 

ayrŦmcŦlŦk yapŦlmasŦna yol açtŦŒŦnŦ ve kadŦnlarŦn ilerlemelerinin önünde engel olduŒunu kabul 

ederek; kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn  toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddete maruz kalma riskinin 

erkeklerden daha fazla olduŒunu kabul ederek, ev içi Ɣiddetin orantŦsŦz bir Ɣekilde kadŦnlarŦ 
etkilediŒini,  çocuklarŦn da ev içi Ɣiddet maŒduru olduklarŦ, erkeklerin de ev içi Ɣiddet 

maŒduru olabileceklerini kabul ederek, taraf devletlerin anlaƔtŦklarŦ belirtilmiƔtir.  

SözleƔme’nin amacŦ 1.maddede; 
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a. kadŦnlarŦ her türlü Ɣiddetten korumak ve kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti 
önlemek, kovuƔturmak, ortadan kaldŦrmak;  

b. kadŦnlara karƔŦ her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦn ortadan kaldŦrŦlmasŦna katkŦda bulunmak ve, 
kadŦnlarŦn güçlendirilmesi yoluyla da dahil olmak üzere, kadŦn ve erkek arasŦndaki 
somut eƔitliŒi teƔvik etmek;  

c. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddet maŒdurlarŦnŦ korumak ve bu kiƔilere 
destek vermek için kapsamlŦ bir çerçeveyi, politikalarŦ ve tedbirleri tasarlamak; 

d. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti ortadan kaldŦrmak amacŦyla uluslararasŦ 
iƔbirliŒini güçlendirmek; 

e. kadŦnlara yönelik Ɣiddet ve ev içi Ɣiddeti ortadan kaldŦrmak üzere bütünsel bir 
yaklaƔŦmŦ benimsemeye yönelik etkili bir iƔbirliŒi yapmalarŦ için örgütlere ve kolluk 
kuvvetlerine destek ve yardŦm saŒlamak, Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.  

SözleƔme,  taraf devletlerce sözleƔme hükümlerinin etkili bir Ɣekilde uygulanmasŦnŦ saŒlamak 
amacŦyla “grevio” adŦ altŦnda özel bir izleme mekanizmasŦ kurmaktadŦr. Bu sayede, taraf 
devlet uygulamalarŦ uluslar arasŦ düzeyde bir denetime tabi  tutulacaktŦr.  

KadŦna yönelik her tür Ɣiddet biçimi ev içi Ɣiddet dahil sözleƔme kapsamŦna dahil edilerek; 
“KadŦnlara yönelik Ɣiddet” ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadŦnlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik ve ekonomik acŦ veya ŦstŦrap veren veya verebilecek olan toplumsal 
cinsiyete dayalŦ her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bŦrakma, Ɣeklinde tanŦmlanmŦƔtŦr.  

Ev içi Ɣiddet ise, maŒdur faille aynŦ haneyi paylaƔsa da paylaƔmasa da, aile veya hanede, eski 
veya Ɣimdiki eƔler ya da partnerler arasŦnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik Ɣiddet anlamŦna gelir. 

 DoŒrudan kadŦnlara yalnŦzca kadŦn olduklarŦ için uygulanan veya orantŦsŦz bir Ɣekilde 
kadŦnlarŦ etkileyen Ɣiddet, KadŦnlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddet olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  

Son olarak tanŦmlar kŦsmŦnda, kadŦn ibaresinin 18 yaƔ altŦ kŦz çocuklarŦnŦ da kapsadŦŒŦ 
belirtilmektedir. 

7stanbul SözleƔmesi, kadŦnlara karƔŦ her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦ önlemek; özel ve kamusal alanda 
herkesin ama özellikle kadŦnlarŦn Ɣiddetten uzak yaƔama hakkŦnŦ korumak ve bu hakkŦ 
saŒlamak amacŦyla taraf devletlerce gereken yasal veya diŒer tedbirlerin alŦnmasŦnŦ taraf 
devletin yükümlülüŒü olarak düzenlemiƔ, bu kapsamda taraf devlet sözleƔmenin 
hükümlerinin özellikle de maŒdurun haklarŦnŦ korumaya yönelik tedbirlerin engellilik dahil 
herhangi bir temelde ayrŦm gözetmeksizin uygulanmasŦnŦ güvence altŦna almalŦdŦr.  

Bu SözleƔme ile de kadŦnlara yönelik toplumsal cinsiyete  dayalŦ Ɣiddeti önleyen ve koruyan 
özel önlemlerin ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦ belirtilmiƔtir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet konusunda ülkemizde yaƔanan önemli sorunlardan biri olarak kabul 
edilen, cezasŦzlŦk sorunu da sözleƔme kapsamŦnda 5. maddede devlet yükümlülükleri ve 
gereken özeni gösterme sorumluluŒu baƔlŦŒŦ altŦnda;  
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taraf devletlerin sözleƔmede belirtilen insan haklarŦ ve temel özgürlükleri kullanmalarŦ ve 

bunlardan yararlanmalarŦnŦn teminat altŦna alŦnmasŦ amacŦyla kadŦnlarŦn tam geliƔimleri, 

ilerlemeleri ve yetkin olmalarŦnŦn saŒlanmasŦ  için bütün gerekli önlemleri alacaklarŦ 
düzenlenmiƔtir. 

Bilinç yükseltmenin taraf devletin bir yükümlülüŒü olduŒu madde 8 ile düzenlenmiƔtir. 

SözleƔmenin 9. maddesi “eriƔilebilirlik” baƔlŦŒŦnŦ taƔŦmaktadŦr. EriƔilebilirlik,  binalarŦ, yollarŦ, 
ulaƔŦm araçlarŦ ve okullarŦ, evleri, saŒlŦk tesislerini ve iƔyerlerini, diŒer kapalŦ ve açŦk tesisleri, 

elektronik hizmetleri ve acil hizmetleri, bilgi ve iletiƔim araçlarŦnŦ ve diŒer hizmetleri 

kapsamaktadŦr. 

SözleƔmeye taraf devletlerden, hizmetleri üretenlerin teƔvik edilmesini ve hizmetlere asgari 

maliyetle ulaƔŦlmasŦnŦ, tüm yapŦ ve hizmetlerde evrensel tasarŦm ilkesinin gözetilmesini 

istemektedir. 

SözleƔmenin maddi hükümleri 10- 30 maddeleri arasŦndadŦr. YaƔama hakkŦ, risk durumlarŦ ve 

insani açŦdan acil durumlar, yasa önünde eƔit tanŦnma, adalete eriƔim, kiƔi özgürlüŒü ve 

güvenliŒi, iƔkenceye veya zalimane, insanlŦk dŦƔŦ veya aƔaŒŦlayŦcŦ muameleye veya cezaya 

maruz kalmama, sömürüye, Ɣiddet ve istismara maruz kalmama, kiƔi bütünlüŒünün 

korunmasŦ, seyahat özgürlüŒü ve uyrukluk, baŒŦmsŦz yaƔama ve topluma dahil olma, kiƔisel 

hareketlilik, düƔünce ve ifade özgürlüŒü ve bilgiye eriƔim, özel hayata saygŦ, konuta ve aile 

hayatŦna saygŦ, eŒitim, saŒlŦk, habilitasyon ve rehabilitasyon, çalŦƔma ve istihdam, yeterli 

hayat standardŦ ve sosyal korunma, siyasi ve kamusal yaƔama katŦlŦm,  kültürel yaƔama, 

dinlenme, eŒlence ve spor etkinliklerine katŦlŦm maddi hükümlerde sayŦlan haklardandŦr. 

Son olarak, Engelli HaklarŦ Komitesinin kurulmasŦ da kararlaƔtŦrŦlmŦƔtŦr. 

F-KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi biddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi SözleƔmesi- 7stanbul SözleƔmesi   

210 numaralŦ 7stanbul SözleƔmesi olarak bilinen KadŦna Yönelik biddet ve Aile 7çi biddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleƔmesi,  Türkiye tarafŦndan 11 

MayŦs 2011 tarihinde çekince koymaksŦzŦn imzalanarak 1 AŒustos 2014 tarihi itibariyle 

yürürlüŒe girmiƔtir.  

7stanbul SözleƔmesi’nin giriƔ bölümünde;, diŒer uluslar arasŦ sözleƔmeler, A7HM içtihatlarŦ, 
tavsiye kararlarŦnŦn yanŦ sŦra Engellilerin HaklarŦna 7liƔkin BM SözleƔmesi’ni göz önüne alarak; 

kadŦn ve erkek arasŦnda yasal ve fiili eƔitliŒin gerçekleƔmesinin kadŦnlara yönelik Ɣiddeti 

önlemede önemli bir unsur olduŒunu kabul ederek; kadŦnlara yönelik Ɣiddetin, erkekler ve 

kadŦnlar arasŦndaki eƔitlikçi olmayan güç iliƔkilerinin tarihsel bir tezahürü olduŒunu ve bu güç 

iliƔkisinin erkekler tarafŦndan kadŦnlar üzerin de tahakküm kurulmasŦna ve kadŦnlara yönelik 

ayrŦmcŦlŦk yapŦlmasŦna yol açtŦŒŦnŦ ve kadŦnlarŦn ilerlemelerinin önünde engel olduŒunu kabul 

ederek; kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn  toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddete maruz kalma riskinin 

erkeklerden daha fazla olduŒunu kabul ederek, ev içi Ɣiddetin orantŦsŦz bir Ɣekilde kadŦnlarŦ 
etkilediŒini,  çocuklarŦn da ev içi Ɣiddet maŒduru olduklarŦ, erkeklerin de ev içi Ɣiddet 

maŒduru olabileceklerini kabul ederek, taraf devletlerin anlaƔtŦklarŦ belirtilmiƔtir.  

SözleƔme’nin amacŦ 1.maddede; 
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sonucu doŒuran, cinsel nitelikteki her türlü istenmeyen sözlü, sözsüz veya fiziksel davranŦƔ 
olarak tanŦmlanmakta ve cinsel tacizin de cezai veya diŒer yasal yaptŦrŦmlara tabi olmasŦnŦn 
saŒlanmasŦ için gereken yasal veya diŒer tedbirlerin taraf devletçe alŦnacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Tecavüz dahil cinsel Ɣiddetin cezalandŦrŦlmasŦ için gereken yasal tedbirlerin de taraf devletçe 
alŦnacaŒŦ  36. Maddede düzenlenmiƔ olup, rŦzasŦ olmadan bir kiƔiye karƔŦ üçüncü bir kiƔinin 
cinsel nitelikte eylemlerde bulunmasŦna sebep olmak da cinsel Ɣiddet kapsamŦnda 
deŒerlendirilmiƔtir. AyrŦca, taraf devlet bu tür eylemlerin eski veya Ɣimdiki eƔ ile partnerlere 
karƔŦ gerçekleƔtirilmesi halinde de bu hükmün geçerli olmasŦnŦ da saŒlamakla yükümlüdür. 

Zorla evlilik, kadŦn sünneti, zorla çocuk aldŦrma (kürtaj) ve zorla kŦsŦrlaƔtŦrmanŦn suç 
sayŦlmasŦnŦ saŒlamak üzere gereken tedbirlerin yine taraf devletçe alŦnacaŒŦ belirtilmiƔtir., 

KadŦna yönelik Ɣiddet suçunun iƔlenmesi halinde, kültür, örf ve adet, gelenek veya sözde 
“namus”un bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilemeyeceŒi; özellikle, maŒdurun, 
kültürel, dinî, toplumsal ya da geleneksel olarak kabul gören uygun davranŦƔ normlarŦnŦ ve 
âdetlerini ihlal ettiŒi iddialarŦnŦn da bu hükme dahil olduŒu sözleƔme ile hüküm altŦna 
alŦnmŦƔtŦr.  

7stanbul SözleƔmesi, 60. Madde ile  Ɣiddet gören kadŦnlarŦn, toplumsal cinsiyete dayalŦ 
sŦŒŦnma talebinde de bulunabileceklerini düzenlemiƔtir.  

SözleƔme, genel olarak Ɣiddet türlerini suç olarak tanŦmlayarak cezalandŦrŦlmalarŦnŦ 
öngörmekle birlikte, aynŦ zamanda toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddetin önlenmesi için devlet 
radyo ve televizyonlarŦnda toplumsal cinsiyet eƔitliŒine dair yayŦn yapŦlmasŦnŦn yanŦ sŦra 
eŒitim müfredatŦnŦn da bu yönde deŒiƔikliŒe tabi tutulmasŦnŦ öngörüyor.  

Son olarak sözleƔme, taraf devletlerle yardŦmlaƔma, dayanŦƔma ve sürekli denetim 
mekanizmasŦ altŦnda olmayŦ öngörmektedir.  

G-Avrupa 7nsan HaklarŦ SözleƔmesi  

SözleƔme, Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin DŦƔ 7Ɣleri BakanlarŦnca imzalanŦp, 3 Eylül   
1953'te yürürlüŒe girmiƔtir.18Türkiye sözleƔmeyi 1950 yŦlŦnda imzalamŦƔ ve 1954 yŦlŦnda 
onaylamŦƔtŦr. SözleƔmeye ek olarak 14 tane ihtiyari protokol kabul edilmiƔ; 14 No’lu Ek 
Protokol dŦƔŦnda tüm protokoller yürürlüŒe girmiƔtir. 4 No’lu, 7 No’lu ve 12 No’lu Ek 7htiyari 
Protokoller dŦƔŦnda yer alan protokoller Türkiye tarafŦndan onaylanmŦƔtŦr. Türkiye, ayrŦca 
eŒitim özgürlüŒüne yer veren 1 No’lu Ek Protokol’ün 2. maddesine de Lozan AnlaƔmasŦ’na 
atŦf yapan bir çekince koymuƔtur. A7HS, bireyi uluslararasŦ hukukta hak sahibi yapmŦƔ, 
bireysel baƔvuru hakkŦ tanŦmŦƔ, yargŦsal güvence saŒlamŦƔ ve ulusal hukuklarŦ da etkilemiƔtir.  

A7HS'i onaylayan devlet, ülkesinde yaƔayan bireylere, sözleƔme hükümlerinin ihlali halinde 
hükümet aleyhine baƔvuru hakkŦnŦ tanŦmŦƔtŦr. A7HS ile kurulan Mahkeme’nin kararlarŦ 
yargŦsal nitelikte kararlardŦr. Ancak Mahkeme’nin yetkisi tamamlayŦcŦ bir yetkidir.  

A7HS’ in 14. maddesinde; "Bu SözleƔmede tanŦnan hak ve özgürlüklerden yararlanma, 
cinsiyet, Ŧrk, renk, dil, din, siyasal veya diŒer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir 
azŦnlŦŒa mensupluk, servet, doŒum veya herhangi baƔka bir durum bakŦmŦndan hiçbir 
ayŦrŦmcŦlŦk yapŦlmadan saŒlanŦr " Ɣeklinde bir düzenleme ile ayrŦmcŦlŦŒŦn yasak olduŒu 
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a. Taraf devletlerin kadŦna yönelik herhangi bir Ɣiddet eylemiyle iliƔkilenmekten 

kaçŦnacaŒŦ ve devlet adŦna hareket eden devletin bütün aktörlerinin bu yükümlülüŒe 

uygun davranmalarŦnŦ saŒlayacaŒŦ, 
b. Devlet dŦƔŦ aktörler tarafŦndan iƔlenen Ɣiddet eylemlerini ise, gereken özeni 

göstererek önlemek, soruƔturmak, cezalandŦrmak ve bu eylemlerden kaynaklŦ 
maŒduriyet için tazminat saŒlamak amacŦyla gereken yasal veya diŒer tedbirlerin taraf 

devletçe alŦnacaŒŦ, Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.   

Çocuk maŒdurlar da dâhil olmak üzere, savunmasŦz kiƔilerin özel ihtiyaçlarŦna dikkat edilmesi 

ve bu ihtiyaçlarŦn eriƔilebilir olmasŦnŦn devlet tarafŦndan güvence altŦna alŦnmasŦ gerektiŒi 

yönündeki SözleƔme’nin 18/3  hükmü karƔŦsŦnda, ülkemizde özellikle engelli kadŦnlarŦn kadŦna 

yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦnŦ etkin bir Ɣekilde kullanamamalarŦnŦn bir nedeni 

olan eriƔilebilirlik sorununun 7stanbul SözleƔmesi gereŒi de acilen çözümlenmesi 

gerekmektedir.  

biddet gören kadŦnlarŦn koruma ve önleme mekanizmalarŦndan faydalanmalarŦ, Ɣikayetçi 

olmalarŦna ya da fail aleyhine tanŦklŦk etmelerine baŒlŦ deŒildir, yani kadŦn Ɣikayetçi olmasa 

dahi bu tür hizmetlerden faydalanabilmektedir.  

biddet gören kadŦnlara yönelik tedbirler , gerek duyulduŒunda, hukuki ve psikolojik 

danŦƔmanlŦk, maddi yardŦm, konut, eŒitim, öŒretim ve iƔ bulmalarŦna yardŦm gibi hizmetleri 

içermelidir. Bu kapsamda taraf devletin biddet gören kadŦna ikametini deŒiƔtirmesi için 

destek vermesi, kadŦnŦn korunarak psikolojik destek almasŦ, failin kadŦna temasŦnŦn 

engellenmesi, Ɣiddet gören kadŦna devlet tarafŦndan geçici maddi destek verilmesi sayŦlabilir.  

SŦŒŦnak konusunda, taraf devletlere Ɣiddet gören kadŦn ve çocuklarŦna güvenli konaklama 

saŒlayan ve yeterli sayŦda, uygun ve kolayca eriƔilebilir sŦŒŦnaŒŦn saŒlanmasŦ devletin 

yükümlülükleri arasŦnda sayŦlmŦƔtŦr.  

Yine, taraf devlet tüm Ɣiddet türleri ile ilgili olarak gizlilik kurallarŦna uyarak arayanlara 

danŦƔmanlŦk vermek üzere 7/24 ulaƔŦlabilir  ve ücretsiz telefonla yardŦm hattŦ kurmalŦdŦr.  

Tecavüz kriz veya cinsel Ɣiddet yönlendirme merkezlerinin kurulmasŦ da sözleƔme 

kapsamŦnda düzenlenmiƔtir.  

Zorla evlendirmeler de yine sözleƔme kapsamŦnda önüne geçilmesi ve maŒdura aƔŦrŦ yük 

getirmeyecek Ɣekilde sonlandŦrŦlmasŦ gereken bir sorun olarak tespit edilerek, taraf 

devletlerin bu yönde tedbir almasŦ gerektiŒi vurgulanmŦƔtŦr.  

SözleƔme ile; 

a. Psikolojik Ɣiddet; zorlama veya tehditle bir kiƔinin psikolojik bütünlüŒünün ciddi bir Ɣekilde 

bozulmasŦ olarak ifade edilirken, bu yöndeki kasŦtlŦ davranŦƔlarŦn cezalandŦrŦlmasŦnŦ saŒlamak 

üzere gereken tedbirlerin, 

b. BaƔka bir kiƔiye karƔŦ mükerreren tehditkâr davranŦƔlara giriƔerek kiƔinin güvenliŒinden 

endiƔe etmesine sebep olan kasŦtlŦ davranŦƔlarŦn suç sayŦlmasŦnŦn saŒlanmasŦ,  

c. BaƔka bir kiƔiye karƔŦ kasŦtlŦ olarak fiziksel Ɣiddet eylemi uygulanmasŦnŦn suç sayŦlmasŦnŦn 

saŒlanmasŦ, 

d. Cinsel taciz, özellikle de endiƔe verici, düƔmanca, haysiyet kŦrŦcŦ, aƔaŒŦlayŦcŦ veya 

saldŦrganca bir ortam yaratarak bir insanŦn onurunu zedelemek amacŦnŦ taƔŦyan veya bu 
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sonucu doŒuran, cinsel nitelikteki her türlü istenmeyen sözlü, sözsüz veya fiziksel davranŦƔ 
olarak tanŦmlanmakta ve cinsel tacizin de cezai veya diŒer yasal yaptŦrŦmlara tabi olmasŦnŦn 
saŒlanmasŦ için gereken yasal veya diŒer tedbirlerin taraf devletçe alŦnacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Tecavüz dahil cinsel Ɣiddetin cezalandŦrŦlmasŦ için gereken yasal tedbirlerin de taraf devletçe 
alŦnacaŒŦ  36. Maddede düzenlenmiƔ olup, rŦzasŦ olmadan bir kiƔiye karƔŦ üçüncü bir kiƔinin 
cinsel nitelikte eylemlerde bulunmasŦna sebep olmak da cinsel Ɣiddet kapsamŦnda 
deŒerlendirilmiƔtir. AyrŦca, taraf devlet bu tür eylemlerin eski veya Ɣimdiki eƔ ile partnerlere 
karƔŦ gerçekleƔtirilmesi halinde de bu hükmün geçerli olmasŦnŦ da saŒlamakla yükümlüdür. 

Zorla evlilik, kadŦn sünneti, zorla çocuk aldŦrma (kürtaj) ve zorla kŦsŦrlaƔtŦrmanŦn suç 
sayŦlmasŦnŦ saŒlamak üzere gereken tedbirlerin yine taraf devletçe alŦnacaŒŦ belirtilmiƔtir., 

KadŦna yönelik Ɣiddet suçunun iƔlenmesi halinde, kültür, örf ve adet, gelenek veya sözde 
“namus”un bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilemeyeceŒi; özellikle, maŒdurun, 
kültürel, dinî, toplumsal ya da geleneksel olarak kabul gören uygun davranŦƔ normlarŦnŦ ve 
âdetlerini ihlal ettiŒi iddialarŦnŦn da bu hükme dahil olduŒu sözleƔme ile hüküm altŦna 
alŦnmŦƔtŦr.  

7stanbul SözleƔmesi, 60. Madde ile  Ɣiddet gören kadŦnlarŦn, toplumsal cinsiyete dayalŦ 
sŦŒŦnma talebinde de bulunabileceklerini düzenlemiƔtir.  

SözleƔme, genel olarak Ɣiddet türlerini suç olarak tanŦmlayarak cezalandŦrŦlmalarŦnŦ 
öngörmekle birlikte, aynŦ zamanda toplumsal cinsiyete dayalŦ Ɣiddetin önlenmesi için devlet 
radyo ve televizyonlarŦnda toplumsal cinsiyet eƔitliŒine dair yayŦn yapŦlmasŦnŦn yanŦ sŦra 
eŒitim müfredatŦnŦn da bu yönde deŒiƔikliŒe tabi tutulmasŦnŦ öngörüyor.  

Son olarak sözleƔme, taraf devletlerle yardŦmlaƔma, dayanŦƔma ve sürekli denetim 
mekanizmasŦ altŦnda olmayŦ öngörmektedir.  

G-Avrupa 7nsan HaklarŦ SözleƔmesi  

SözleƔme, Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin DŦƔ 7Ɣleri BakanlarŦnca imzalanŦp, 3 Eylül   
1953'te yürürlüŒe girmiƔtir.18Türkiye sözleƔmeyi 1950 yŦlŦnda imzalamŦƔ ve 1954 yŦlŦnda 
onaylamŦƔtŦr. SözleƔmeye ek olarak 14 tane ihtiyari protokol kabul edilmiƔ; 14 No’lu Ek 
Protokol dŦƔŦnda tüm protokoller yürürlüŒe girmiƔtir. 4 No’lu, 7 No’lu ve 12 No’lu Ek 7htiyari 
Protokoller dŦƔŦnda yer alan protokoller Türkiye tarafŦndan onaylanmŦƔtŦr. Türkiye, ayrŦca 
eŒitim özgürlüŒüne yer veren 1 No’lu Ek Protokol’ün 2. maddesine de Lozan AnlaƔmasŦ’na 
atŦf yapan bir çekince koymuƔtur. A7HS, bireyi uluslararasŦ hukukta hak sahibi yapmŦƔ, 
bireysel baƔvuru hakkŦ tanŦmŦƔ, yargŦsal güvence saŒlamŦƔ ve ulusal hukuklarŦ da etkilemiƔtir.  

A7HS'i onaylayan devlet, ülkesinde yaƔayan bireylere, sözleƔme hükümlerinin ihlali halinde 
hükümet aleyhine baƔvuru hakkŦnŦ tanŦmŦƔtŦr. A7HS ile kurulan Mahkeme’nin kararlarŦ 
yargŦsal nitelikte kararlardŦr. Ancak Mahkeme’nin yetkisi tamamlayŦcŦ bir yetkidir.  

A7HS’ in 14. maddesinde; "Bu SözleƔmede tanŦnan hak ve özgürlüklerden yararlanma, 
cinsiyet, Ŧrk, renk, dil, din, siyasal veya diŒer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir 
azŦnlŦŒa mensupluk, servet, doŒum veya herhangi baƔka bir durum bakŦmŦndan hiçbir 
ayŦrŦmcŦlŦk yapŦlmadan saŒlanŦr " Ɣeklinde bir düzenleme ile ayrŦmcŦlŦŒŦn yasak olduŒu 
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a. Taraf devletlerin kadŦna yönelik herhangi bir Ɣiddet eylemiyle iliƔkilenmekten 

kaçŦnacaŒŦ ve devlet adŦna hareket eden devletin bütün aktörlerinin bu yükümlülüŒe 

uygun davranmalarŦnŦ saŒlayacaŒŦ, 
b. Devlet dŦƔŦ aktörler tarafŦndan iƔlenen Ɣiddet eylemlerini ise, gereken özeni 

göstererek önlemek, soruƔturmak, cezalandŦrmak ve bu eylemlerden kaynaklŦ 
maŒduriyet için tazminat saŒlamak amacŦyla gereken yasal veya diŒer tedbirlerin taraf 

devletçe alŦnacaŒŦ, Ɣeklinde düzenlenmiƔtir.   

Çocuk maŒdurlar da dâhil olmak üzere, savunmasŦz kiƔilerin özel ihtiyaçlarŦna dikkat edilmesi 

ve bu ihtiyaçlarŦn eriƔilebilir olmasŦnŦn devlet tarafŦndan güvence altŦna alŦnmasŦ gerektiŒi 

yönündeki SözleƔme’nin 18/3  hükmü karƔŦsŦnda, ülkemizde özellikle engelli kadŦnlarŦn kadŦna 

yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦnŦ etkin bir Ɣekilde kullanamamalarŦnŦn bir nedeni 

olan eriƔilebilirlik sorununun 7stanbul SözleƔmesi gereŒi de acilen çözümlenmesi 

gerekmektedir.  

biddet gören kadŦnlarŦn koruma ve önleme mekanizmalarŦndan faydalanmalarŦ, Ɣikayetçi 

olmalarŦna ya da fail aleyhine tanŦklŦk etmelerine baŒlŦ deŒildir, yani kadŦn Ɣikayetçi olmasa 

dahi bu tür hizmetlerden faydalanabilmektedir.  

biddet gören kadŦnlara yönelik tedbirler , gerek duyulduŒunda, hukuki ve psikolojik 

danŦƔmanlŦk, maddi yardŦm, konut, eŒitim, öŒretim ve iƔ bulmalarŦna yardŦm gibi hizmetleri 

içermelidir. Bu kapsamda taraf devletin biddet gören kadŦna ikametini deŒiƔtirmesi için 

destek vermesi, kadŦnŦn korunarak psikolojik destek almasŦ, failin kadŦna temasŦnŦn 

engellenmesi, Ɣiddet gören kadŦna devlet tarafŦndan geçici maddi destek verilmesi sayŦlabilir.  

SŦŒŦnak konusunda, taraf devletlere Ɣiddet gören kadŦn ve çocuklarŦna güvenli konaklama 

saŒlayan ve yeterli sayŦda, uygun ve kolayca eriƔilebilir sŦŒŦnaŒŦn saŒlanmasŦ devletin 

yükümlülükleri arasŦnda sayŦlmŦƔtŦr.  

Yine, taraf devlet tüm Ɣiddet türleri ile ilgili olarak gizlilik kurallarŦna uyarak arayanlara 

danŦƔmanlŦk vermek üzere 7/24 ulaƔŦlabilir  ve ücretsiz telefonla yardŦm hattŦ kurmalŦdŦr.  

Tecavüz kriz veya cinsel Ɣiddet yönlendirme merkezlerinin kurulmasŦ da sözleƔme 

kapsamŦnda düzenlenmiƔtir.  

Zorla evlendirmeler de yine sözleƔme kapsamŦnda önüne geçilmesi ve maŒdura aƔŦrŦ yük 

getirmeyecek Ɣekilde sonlandŦrŦlmasŦ gereken bir sorun olarak tespit edilerek, taraf 

devletlerin bu yönde tedbir almasŦ gerektiŒi vurgulanmŦƔtŦr.  

SözleƔme ile; 

a. Psikolojik Ɣiddet; zorlama veya tehditle bir kiƔinin psikolojik bütünlüŒünün ciddi bir Ɣekilde 

bozulmasŦ olarak ifade edilirken, bu yöndeki kasŦtlŦ davranŦƔlarŦn cezalandŦrŦlmasŦnŦ saŒlamak 

üzere gereken tedbirlerin, 

b. BaƔka bir kiƔiye karƔŦ mükerreren tehditkâr davranŦƔlara giriƔerek kiƔinin güvenliŒinden 

endiƔe etmesine sebep olan kasŦtlŦ davranŦƔlarŦn suç sayŦlmasŦnŦn saŒlanmasŦ,  

c. BaƔka bir kiƔiye karƔŦ kasŦtlŦ olarak fiziksel Ɣiddet eylemi uygulanmasŦnŦn suç sayŦlmasŦnŦn 

saŒlanmasŦ, 

d. Cinsel taciz, özellikle de endiƔe verici, düƔmanca, haysiyet kŦrŦcŦ, aƔaŒŦlayŦcŦ veya 

saldŦrganca bir ortam yaratarak bir insanŦn onurunu zedelemek amacŦnŦ taƔŦyan veya bu 
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sŦklŦkla evliliŒine karŦƔan annesi hakkŦnda tartŦƔtŦklarŦ eƔiyle kontrolden çŦkan bir tartŦƔmalarŦ 
olduŒunu belirtmiƔtir. OlayŦn ardŦndan baƔvuranŦn annesi H.O.’nun tutuklanmasŦnŦ istemiƔtir, 
devam eden baskŦsŦ� ǀĞ� Ƃůƺŵ� ƚĞŚĚŝƚůĞƌŝ� ŶĞĚĞŶŝǇůĞ� EŝƐĂŶͬϭϵϵϴ�ĚĞ͕� �Ŭŝŵ� ǀĞ� <ĂƐŦm/2001, 
bƵďĂƚͬϮϬϬϮ�ĚĞ� ďĂƔvuran ve annesi, H.O.’nun tehditleri ve saldŦrŦlarŦ hakkŦnda soruƔturma 
makamlarŦna Ɣikayette bulunmuƔ, yaƔamlarŦnŦn hâlen tehlikede olduŒunu belirtip H.O.’nun 
tutuklanmasŦnŦ ve hakkŦnda hemen dava açŦlmasŦnŦ istemiƔtir. Bunun üzerine H.O. 
sorgulanmŦƔ, ifadesi alŦnmŦƔ ve serbest bŦrakŦlmŦƔtŦr. 

Sonunda 11.3.2002’de kŦzŦyla 7zmir’e taƔŦnmaya karar veren anne nakliye kamyonunda 
seyahat ederken H.O. kamyonu kenara çekmeye zorlamŦƔ, yolcu kapŦsŦnŦ açarak ateƔ etmiƔtir. 
BaƔvuranŦn annesi hemen ölmüƔtür. 

Mart/2008’de H.O. cinayet ve ruhsatsŦz silah taƔŦmaktan dolayŦ suçlanmŦƔ ve yaƔam boyu 
hapse mahkum edilmiƔtir. Temyiz yargŦlamasŦ süresince serbest kalan H.O. öldürdüŒünü 
çünkü eƔini ve çocuklarŦnŦ annenin ondan uzaklaƔtŦrdŦŒŦ ve eƔini ahlâksŦz yaƔama sürüklediŒi 
için onurunun zedelendiŒini belirtmiƔtir. 

Nisan/2008’de baƔvuran, H.O. hakkŦnda baƔka bir Ɣikayette bulunmuƔtur, makamlardan 
H.O.’nun serbest kaldŦŒŦndan beri yeni erkek arkadaƔŦ aracŦlŦŒŦyla yeniden tehdit etmeye 
baƔlayan eski eƔinden korunmasŦ için önlemler alŦnmasŦnŦ istemiƔtir. MayŦs ve 
<ĂƐŦŵͬϮϬϬϴ�ĚĞ�ďĂƔvuranŦn temsilcisi A7HM’yi hiçbir önlem alŦnmadŦŒŦ yönünde bilgilendirmiƔ 
ve mahkeme bir açŦklama istemiƔtir. Makamlar eski eƔin fotoŒrafŦnŦ ve parmak izini 
tutuklama emriyle birlikte polis karakollarŦna daŒŦttŦklarŦnŦ belirtmiƔtir.  
 
Mahkeme oybirliŒi ile,  
  

x Yerel makamlar H.O.’yu hukuka aykŦrŦ davranŦƔlarŦ konusunda tekrar tekrar uyardŦŒŦ 
halde baƔvuranŦn eski eƔinin baƔvuranŦn annesini öldürdüŒü dikkate alŦndŦŒŦnda 
A7HS’nin 2. maddesi (yaƔam hakkŦ) ihlal edildiŒi, 

x MakamlarŦn baƔvuranŦn eski eƔinin hukuka aykŦrŦ ve sömürücü davranŦƔŦna karƔŦ 
baƔvuranŦ korumamasŦ hesaba katŦldŦŒŦnda 3. maddenin (eziyet ve insanca olmayan 
davranŦƔlarŦn yasaklanmasŦ) ihlal edildiŒi, 

x BaƔvuran ve annesinin toplumsal cinsiyet temelinde ihlale maruz kaldŦŒŦ hesaba 
katŦldŦŒŦ takdirde 14. madde (ayrŦmcŦlŦŒŦn yasaklanmasŦ) 2. ve 3. maddelerle birlikte 
okunduŒunda ihlal edildiŒi ve bu durum özellikle Türkiye’de aile içi Ɣiddet olaylarŦnda 
yargŦsal sistemin genel edilgenliŒi ve çoŒunlukla kadŦnlarŦ etkileyen saldŦrŦlarda 
bulunanlarca yararlanŦlan cezadan baŒŦƔŦklŦk göz önünde bulundurulduŒunda 
kadŦnlara karƔŦ ayrŦmcŦlŦk olduŒu Ɣeklinde karar vermiƔtir.”20   

 
Mahkeme, Opuz-Türkiye kararŦ ile ilk kez bir devletin kadŦna yönelik Ɣiddet konusunda gerekli 
tedbirleri almamak ve kadŦn maŒduru koruyamamaktan dolayŦ tazminat ödemesine karar 
vermiƔtir.  
 
BaƔka bir davada, Mahkeme, taraf devletlerin “tecavüzü cezalandŦrmak ve tecavüz vakalarŦnŦ 
soruƔturmak yönünde pozitif yükümlülüŒü” olduŒunu Cinsel Ɣiddetin sadece ceza 
kanunlarŦnda suç olarak tanŦmlanmasŦnŦn yeterli olmadŦŒŦnŦ, Ɣiddet izleri veya görgü Ɣahitleri 
gibi tecavüzün “doŒrudan” kanŦtlarŦnŦn mevcut olmadŦŒŦ hallerde yetkili makamlarŦn tüm 
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belirtilmiƔtir.  A7HS’ in 14. maddesi baŒŦmsŦz nitelikte olmayŦp, sözleƔme ile tanŦnan hak ve 
özgürlüklerden herhangi birisi ile iliƔkili olmalŦdŦr yani ayrŦmcŦlŦk iddiasŦ yalnŦzca sözleƔmede 
tanŦnan hak ve özgürlüklerle ilgili olarak iddia edilebilir.  

A7HS 12 no’lu Protokol’ ün “AyrŦmcŦlŦŒŦn Genel Olarak YasaklanmasŦ” baƔlŦklŦ 1. maddesi ile de 
ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ düzenlenmiƔtir. Maddeye göre, taraf devletler, yasayla öngörülmüƔ tüm 
haklardan yararlanmayŦ, cinsiyet, Ŧrk, renk, din, dil, siyasi ve diŒer kanaatler, ulusal ve sosyal 
köken, ulusal bir azŦnlŦŒa mensup olma, servet, doŒum ve herhangi bir diŒer statü 
bakŦmŦndan hiçbir ayrŦmcŦlŦk yapmadan saŒlamak zorundadŦrlar. Maddenin ikinci fŦkrasŦnda 
hiç kimsenin kamu makamlarŦ tarafŦndan maddede sayŦlan temellere dayanan bir ayrŦmcŦlŦŒa 
maruz bŦrakŦlmayacaklarŦ hüküm altŦna alŦnmŦƔtŦr.19 

Ancak 12 no’lu Protokol ile düzenlenen genel ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna baŒŦmsŦz nitelik 
kazandŦrŦlmŦƔtŦr. A7HS’ in 14. maddesi ise baŒŦmsŦz nitelikte olmayŦp, sözleƔme ile düzenlenen 
hak ve özgürlükler için geçerli iken; ek protokolün ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ içeren 1. maddesi 
sözleƔmede tanŦnan hak ve özgürlüklerle sŦnŦrlŦ tutulmamŦƔtŦr.  
 
Belirtmek gerekir ki; A7HS’de kadŦna yönelik Ɣiddeti yasaklayan özel bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte, SözleƔme’nin, YaƔama hakkŦ,       

           
         

        

Mahkeme, OPUZ/TÜRK7YE davasŦnda bu yönde bir yorum ile kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili 
önemli bir ihlal kararŦ vermiƔtir.  

“Bu davada; baƔvuran 1972 doŒumlu DiyarbakŦr’da H.O. ile birlikte yaƔayan Nahide Opuz’dur. 
Opuz ve H.O. daha sonra evlenmiƔ ve üç çocuklarŦ olmuƔtur. 7liƔkilerinin baƔlangŦcŦndan beri 
ciddi tartŦƔmalar yaƔamŦƔ ve sonrasŦnda BObANMIbLARDIR. Nisan/1995 ve Mart/1998 
arasŦnda H.O.’nun ihlal edici ve tehdit edici davranŦƔlarŦna iliƔkin olarak makamlara ihbar 
edilen dört ayrŦ olayŦ gerçekleƔmiƔtir. O olaylarda çeƔitli yaralamalar, kavga süresince H.O 
bŦçak çekmiƔ ve arabasŦnŦ iki kadŦna doŒru sürmüƔtür. BunlarŦn ardŦndan kadŦnlar hekimlerce 
muayene edilmiƔ, hekimler kanama, çürük, ezik, sŦyrŦk, çizik dahil çeƔitli yaralamalarŦn 
bulunduŒunu belirlediŒi raporlar tutmuƔtur. Her iki kadŦn da tŦbben yaƔamlarŦnŦ tehlikeye 
düƔüren yaralamalara maruz kaldŦŒŦ yönünde rapor almŦƔtŦr: baƔvuran sözü edilen 
yaralamanŦn sonucu annesi arabayla gerçekleƔen saldŦrŦnŦn sonucu olarak H.O. aleyhine ölüm 
tehditleri, güncel, ciddi ve acŦ veren bedensel zarar ve öldürme giriƔimi nedeniyle ceza takibi 
baƔlatŦlmŦƔtŦr. BŦçak olayŦnda delil yetersizliŒinden kovuƔturma yapŦlmamasŦna karar 
verilmiƔtir. H.O. iki kez tutuklanŦp devam eden duruƔmalarda serbest bŦrakŦlmŦƔtŦr. Fakat 
baƔvuran ve annesi bu yargŦlamalarŦn her birinde Ɣikayetlerini geri aldŦŒŦ için Ceza Kanununun 
456/4 hükmüne göre Ɣikayete baŒlŦlŦk nedeniyle kovuƔturmaya devam edilmemiƔtir. Araba 
olayŦna iliƔkin yargŦlama baƔvuranŦn annesinin yaralarŦnŦn ciddiyeti nedeniyle devam etmiƔtir 
ve H.O. üç ay hapse mahkum edilip cezasŦ sonra para cezasŦna çevrilmiƔtir. 

Ϯϵ� �Ŭŝŵ� ϮϬϬϭ�ĚĞ� ďĂƔvuran yedi kez H.O. tarafŦndan bŦçaklanmŦƔ ve hastaneye 
götürülmüƔtür. H.O. bŦçak yarasŦ nedeniyle yargŦlanmŦƔ, sekiz taksit halinde ödeyebileceŒi 
840.000 TL (yaklaƔŦk 385 Avro deŒerinde) para cezasŦ verilmiƔtir. Polise verdiŒi ifadesinde 
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sŦklŦkla evliliŒine karŦƔan annesi hakkŦnda tartŦƔtŦklarŦ eƔiyle kontrolden çŦkan bir tartŦƔmalarŦ 
olduŒunu belirtmiƔtir. OlayŦn ardŦndan baƔvuranŦn annesi H.O.’nun tutuklanmasŦnŦ istemiƔtir, 
devam eden baskŦsŦ� ǀĞ� Ƃůƺŵ� ƚĞŚĚŝƚůĞƌŝ� ŶĞĚĞŶŝǇůĞ� EŝƐĂŶͬϭϵϵϴ�ĚĞ͕� �Ŭŝŵ� ǀĞ� <ĂƐŦm/2001, 
bƵďĂƚͬϮϬϬϮ�ĚĞ� ďĂƔvuran ve annesi, H.O.’nun tehditleri ve saldŦrŦlarŦ hakkŦnda soruƔturma 
makamlarŦna Ɣikayette bulunmuƔ, yaƔamlarŦnŦn hâlen tehlikede olduŒunu belirtip H.O.’nun 
tutuklanmasŦnŦ ve hakkŦnda hemen dava açŦlmasŦnŦ istemiƔtir. Bunun üzerine H.O. 
sorgulanmŦƔ, ifadesi alŦnmŦƔ ve serbest bŦrakŦlmŦƔtŦr. 

Sonunda 11.3.2002’de kŦzŦyla 7zmir’e taƔŦnmaya karar veren anne nakliye kamyonunda 
seyahat ederken H.O. kamyonu kenara çekmeye zorlamŦƔ, yolcu kapŦsŦnŦ açarak ateƔ etmiƔtir. 
BaƔvuranŦn annesi hemen ölmüƔtür. 

Mart/2008’de H.O. cinayet ve ruhsatsŦz silah taƔŦmaktan dolayŦ suçlanmŦƔ ve yaƔam boyu 
hapse mahkum edilmiƔtir. Temyiz yargŦlamasŦ süresince serbest kalan H.O. öldürdüŒünü 
çünkü eƔini ve çocuklarŦnŦ annenin ondan uzaklaƔtŦrdŦŒŦ ve eƔini ahlâksŦz yaƔama sürüklediŒi 
için onurunun zedelendiŒini belirtmiƔtir. 

Nisan/2008’de baƔvuran, H.O. hakkŦnda baƔka bir Ɣikayette bulunmuƔtur, makamlardan 
H.O.’nun serbest kaldŦŒŦndan beri yeni erkek arkadaƔŦ aracŦlŦŒŦyla yeniden tehdit etmeye 
baƔlayan eski eƔinden korunmasŦ için önlemler alŦnmasŦnŦ istemiƔtir. MayŦs ve 
<ĂƐŦŵͬϮϬϬϴ�ĚĞ�ďĂƔvuranŦn temsilcisi A7HM’yi hiçbir önlem alŦnmadŦŒŦ yönünde bilgilendirmiƔ 
ve mahkeme bir açŦklama istemiƔtir. Makamlar eski eƔin fotoŒrafŦnŦ ve parmak izini 
tutuklama emriyle birlikte polis karakollarŦna daŒŦttŦklarŦnŦ belirtmiƔtir.  
 
Mahkeme oybirliŒi ile,  
  

x Yerel makamlar H.O.’yu hukuka aykŦrŦ davranŦƔlarŦ konusunda tekrar tekrar uyardŦŒŦ 
halde baƔvuranŦn eski eƔinin baƔvuranŦn annesini öldürdüŒü dikkate alŦndŦŒŦnda 
A7HS’nin 2. maddesi (yaƔam hakkŦ) ihlal edildiŒi, 

x MakamlarŦn baƔvuranŦn eski eƔinin hukuka aykŦrŦ ve sömürücü davranŦƔŦna karƔŦ 
baƔvuranŦ korumamasŦ hesaba katŦldŦŒŦnda 3. maddenin (eziyet ve insanca olmayan 
davranŦƔlarŦn yasaklanmasŦ) ihlal edildiŒi, 

x BaƔvuran ve annesinin toplumsal cinsiyet temelinde ihlale maruz kaldŦŒŦ hesaba 
katŦldŦŒŦ takdirde 14. madde (ayrŦmcŦlŦŒŦn yasaklanmasŦ) 2. ve 3. maddelerle birlikte 
okunduŒunda ihlal edildiŒi ve bu durum özellikle Türkiye’de aile içi Ɣiddet olaylarŦnda 
yargŦsal sistemin genel edilgenliŒi ve çoŒunlukla kadŦnlarŦ etkileyen saldŦrŦlarda 
bulunanlarca yararlanŦlan cezadan baŒŦƔŦklŦk göz önünde bulundurulduŒunda 
kadŦnlara karƔŦ ayrŦmcŦlŦk olduŒu Ɣeklinde karar vermiƔtir.”20   

 
Mahkeme, Opuz-Türkiye kararŦ ile ilk kez bir devletin kadŦna yönelik Ɣiddet konusunda gerekli 
tedbirleri almamak ve kadŦn maŒduru koruyamamaktan dolayŦ tazminat ödemesine karar 
vermiƔtir.  
 
BaƔka bir davada, Mahkeme, taraf devletlerin “tecavüzü cezalandŦrmak ve tecavüz vakalarŦnŦ 
soruƔturmak yönünde pozitif yükümlülüŒü” olduŒunu Cinsel Ɣiddetin sadece ceza 
kanunlarŦnda suç olarak tanŦmlanmasŦnŦn yeterli olmadŦŒŦnŦ, Ɣiddet izleri veya görgü Ɣahitleri 
gibi tecavüzün “doŒrudan” kanŦtlarŦnŦn mevcut olmadŦŒŦ hallerde yetkili makamlarŦn tüm 
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belirtilmiƔtir.  A7HS’ in 14. maddesi baŒŦmsŦz nitelikte olmayŦp, sözleƔme ile tanŦnan hak ve 
özgürlüklerden herhangi birisi ile iliƔkili olmalŦdŦr yani ayrŦmcŦlŦk iddiasŦ yalnŦzca sözleƔmede 
tanŦnan hak ve özgürlüklerle ilgili olarak iddia edilebilir.  

A7HS 12 no’lu Protokol’ ün “AyrŦmcŦlŦŒŦn Genel Olarak YasaklanmasŦ” baƔlŦklŦ 1. maddesi ile de 
ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ düzenlenmiƔtir. Maddeye göre, taraf devletler, yasayla öngörülmüƔ tüm 
haklardan yararlanmayŦ, cinsiyet, Ŧrk, renk, din, dil, siyasi ve diŒer kanaatler, ulusal ve sosyal 
köken, ulusal bir azŦnlŦŒa mensup olma, servet, doŒum ve herhangi bir diŒer statü 
bakŦmŦndan hiçbir ayrŦmcŦlŦk yapmadan saŒlamak zorundadŦrlar. Maddenin ikinci fŦkrasŦnda 
hiç kimsenin kamu makamlarŦ tarafŦndan maddede sayŦlan temellere dayanan bir ayrŦmcŦlŦŒa 
maruz bŦrakŦlmayacaklarŦ hüküm altŦna alŦnmŦƔtŦr.19 

Ancak 12 no’lu Protokol ile düzenlenen genel ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦna baŒŦmsŦz nitelik 
kazandŦrŦlmŦƔtŦr. A7HS’ in 14. maddesi ise baŒŦmsŦz nitelikte olmayŦp, sözleƔme ile düzenlenen 
hak ve özgürlükler için geçerli iken; ek protokolün ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ içeren 1. maddesi 
sözleƔmede tanŦnan hak ve özgürlüklerle sŦnŦrlŦ tutulmamŦƔtŦr.  
 
Belirtmek gerekir ki; A7HS’de kadŦna yönelik Ɣiddeti yasaklayan özel bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte, SözleƔme’nin, YaƔama hakkŦ,       

           
         

        

Mahkeme, OPUZ/TÜRK7YE davasŦnda bu yönde bir yorum ile kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili 
önemli bir ihlal kararŦ vermiƔtir.  

“Bu davada; baƔvuran 1972 doŒumlu DiyarbakŦr’da H.O. ile birlikte yaƔayan Nahide Opuz’dur. 
Opuz ve H.O. daha sonra evlenmiƔ ve üç çocuklarŦ olmuƔtur. 7liƔkilerinin baƔlangŦcŦndan beri 
ciddi tartŦƔmalar yaƔamŦƔ ve sonrasŦnda BObANMIbLARDIR. Nisan/1995 ve Mart/1998 
arasŦnda H.O.’nun ihlal edici ve tehdit edici davranŦƔlarŦna iliƔkin olarak makamlara ihbar 
edilen dört ayrŦ olayŦ gerçekleƔmiƔtir. O olaylarda çeƔitli yaralamalar, kavga süresince H.O 
bŦçak çekmiƔ ve arabasŦnŦ iki kadŦna doŒru sürmüƔtür. BunlarŦn ardŦndan kadŦnlar hekimlerce 
muayene edilmiƔ, hekimler kanama, çürük, ezik, sŦyrŦk, çizik dahil çeƔitli yaralamalarŦn 
bulunduŒunu belirlediŒi raporlar tutmuƔtur. Her iki kadŦn da tŦbben yaƔamlarŦnŦ tehlikeye 
düƔüren yaralamalara maruz kaldŦŒŦ yönünde rapor almŦƔtŦr: baƔvuran sözü edilen 
yaralamanŦn sonucu annesi arabayla gerçekleƔen saldŦrŦnŦn sonucu olarak H.O. aleyhine ölüm 
tehditleri, güncel, ciddi ve acŦ veren bedensel zarar ve öldürme giriƔimi nedeniyle ceza takibi 
baƔlatŦlmŦƔtŦr. BŦçak olayŦnda delil yetersizliŒinden kovuƔturma yapŦlmamasŦna karar 
verilmiƔtir. H.O. iki kez tutuklanŦp devam eden duruƔmalarda serbest bŦrakŦlmŦƔtŦr. Fakat 
baƔvuran ve annesi bu yargŦlamalarŦn her birinde Ɣikayetlerini geri aldŦŒŦ için Ceza Kanununun 
456/4 hükmüne göre Ɣikayete baŒlŦlŦk nedeniyle kovuƔturmaya devam edilmemiƔtir. Araba 
olayŦna iliƔkin yargŦlama baƔvuranŦn annesinin yaralarŦnŦn ciddiyeti nedeniyle devam etmiƔtir 
ve H.O. üç ay hapse mahkum edilip cezasŦ sonra para cezasŦna çevrilmiƔtir. 

Ϯϵ� �Ŭŝŵ� ϮϬϬϭ�ĚĞ� ďĂƔvuran yedi kez H.O. tarafŦndan bŦçaklanmŦƔ ve hastaneye 
götürülmüƔtür. H.O. bŦçak yarasŦ nedeniyle yargŦlanmŦƔ, sekiz taksit halinde ödeyebileceŒi 
840.000 TL (yaklaƔŦk 385 Avro deŒerinde) para cezasŦ verilmiƔtir. Polise verdiŒi ifadesinde 
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AnayasanŦn 56. maddesi yurttaƔlarŦn ruh ve beden saŒlŦklarŦnŦ korumayŦ devlete görev olarak 
verirken. 61. maddesi ise: Devletin sakatlarŦn korunmalarŦnŦ ve toplum hayatŦna intibaklarŦnŦ 
saŒlayŦcŦ tedbirleri alacaŒŦnŦ düzenler. 

50. maddede ise, çalŦƔma hakkŦ ile ilgili özel önlem içeren, küçükler ve kadŦnlar ile bedeni ve 
ruhi yetersizliŒi olanlarŦn çalŦƔma ƔartlarŦ bakŦmŦndan özel olarak korunacaklarŦna iliƔkin bir 
hüküm bulunmaktadŦr.  

GörüldüŒü üzere; AnayasanŦn ilgili maddelerine bakŦldŦŒŦnda devletin sosyal bir devlet 
olduŒu, kanunlarŦn herkese eƔit uygulanmasŦnŦn yanŦnda desteklenmesi gereken gruplara 
yönelik özel önlemlerin alŦnacaŒŦ taahhüdü verilmiƔtir.   

B-Türk Medeni Kanunu 

Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yŦlŦnda yeniden yapŦlan düzenleme ile cinsiyet eƔitliŒine dayalŦ 
önemli deŒiƔiklikler meydana gelmiƔtir.  

Evlilik konusunda, öncelikle eski halinde var olan “aile reisliŒi” kavramŦ kanundan çŦkartŦlmŦƔ, 
evlilik eƔlerin birlikte yöneteceŒi bir kurum olarak düzenlenmiƔtir. En temel haklardan olan 
çalŦƔma hakkŦ, kocanŦn iznine tabi olmaktan çŦkartŦlmŦƔ, kadŦna kendi soyadŦnŦ kullanma hakkŦ 
getirilmiƔtir.  

Evlilik yaƔŦ, mal rejimi, mallarda tasarruf yetkisi,  nafaka, maddi- manevi tazminat konularŦnda 
önemli düzenlemeler içeren TMK boƔanma konusunda ise, Ɣiddeti boƔanma nedeni olarak 
kabul etmiƔtir.  

 
 C-5378 sayŦlŦ Engelliler HakkŦnda Kanun 

1 Temmuz 2005 tarihli kabul, 7 Temmuz 2005 yürürlük tarihli ve 5378 sayŦlŦ "Engelliler 
HakkŦnda Kanun” ile Türkiye’ de ilk kez münhasŦran engellilere iliƔkin bir kanun çŦkarŦlmŦƔ ve 
TCK’dan sonra ayrŦmcŦlŦk bu kanun ile de yasaklanmŦƔtŦr. 
 
Engelliler HakkŦnda Kanunun 1. maddesi ile kanunun amacŦ, engellilerin saŒlŦk, eŒitim, 
rehabilitasyon, istihdam, bakŦm ve sosyal güvenliŒine iliƔkin sorunlarŦnŦn çözümü ile her 
bakŦmdan geliƔmelerini ve önlerindeki engelleri kaldŦrmayŦ saŒlayacak tedbirleri alarak 
topluma katŦlŦmlarŦnŦ saŒlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri 
yapmaktŦr, Ɣeklinde ifade edilmiƔtir. 

3. maddenin 1. fŦkrasŦ ile Engelli; "DoŒuƔtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeƔitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaƔama uyum saŒlama ve günlük gereksinimlerini karƔŦlama güçlükleri olan ve 
korunma, bakŦm, rehabilitasyon , danŦƔmanlŦk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiƔi." 
olarak tanŦmlanmŦƔtŦr. 

Kanunun 4. maddesi, kanun kapsamŦnda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde uyulacak 
esaslarŦ; Devletin, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlŦŒŦ temelinde, engellilerin ve 
engelliliŒin her tür istismarŦna karƔŦ sosyal politikalar geliƔtirme yükümlülüŒü öngörmüƔ ve bu 
politikalarŦn da ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ ve ayrŦmcŦlŦkla mücadele temeline dayanmasŦ gerektiŒini 
belirtmiƔtir. 
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olgularŦ incelemesi ve olaylarŦ çevreleyen koƔullarŦ deŒerlendirerek bir karara varmalarŦ 
gerektiŒi yönünde tespitlerde bulunmuƔtur21.  

Son olarak, 7stanbul SözleƔmesi’nin giriƔ bölümünde de kadŦna yönelik Ɣiddet alanŦnda önemli 
standartlarŦ oluƔturan, A7HS ile kurulan A7HM’in içtihat hukuku külliyatŦnŦn taraf devletlerce 
dikkate alŦnmasŦ gerektiŒi belirtilmiƔtir.  

II-Ulusal Hukukta Engelli KadŦn ve KadŦna Yönelik biddet  

A-T.C  AnayasasŦ 

Bir devletin anayasasŦ o devletin yapŦsŦnŦn ve iƔleyiƔinin yanŦnda aynŦ zamanda 
vatandaƔlarŦnŦn hak ve ödevleri ile özgürlüklerini de belirler. 

Anayasada, eƔitlik ilkesi 10. madde ile düzenlenmiƔtir. 10. madde Ɣöyle demektedir: 
 

x Herkes, dil, Ŧrk, cinsiyet, siyasi düƔünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayŦrŦm gözetilmeksizin kanun önünde eƔittir. 

x KadŦnlar ve erkekler eƔit haklara sahiptir. Devlet, bu eƔitliŒin yaƔama geçmesini 
saŒlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alŦnacak tedbirler eƔitlik ilkesine aykŦrŦ olarak 
yorumlanamaz.  

x Çocuklar, yaƔlŦlar, engelliler, harp ve vazife Ɣehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alŦnacak tedbirler eƔitlik ilkesine aykŦrŦ sayŦlmaz.  

x Hiçbir kiƔiye, aileye, zümreye veya sŦnŦfa imtiyaz tanŦnamaz. 
x Devlet organlarŦ ve idare makamlarŦ bütün iƔlemlerinde kanun önünde eƔitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadŦr. 
 

Genel Esaslarda yer alan eƔitlik ilkesinin, iki yönü olduŒu, hem bir temel ilke hem de bir temel 
hak olduŒu görüƔünü çürütmez, aynŦ zamanda bir hak olarak savunulmasŦnŦ güçlendirir.22 

AnayasanŦn 10. maddesi ile kanun önünde eƔitlik güvence altŦna alŦnmŦƔken;  eŒitim, saŒlŦk, 
istihdam, sosyal güvenlik gibi konularda eƔitlik ilkesi tekrar vurgulanmŦƔtŦr. 

AnayasanŦn 42. maddesi ile; kimsenin eŒitim ve öŒrenim hakkŦndan yoksun bŦrakŦlamayacaŒŦ 
düzenlenmiƔtir. AynŦ maddede Devletin durumlarŦ sebebiyle özel eŒitime ihtiyacŦ olanlarŦ 
topluma yararlŦ kŦlacak tedbirleri alacaŒŦnŦ vurgular. DanŦƔtay 8. Dairesi 22.4.2004 günlü, 
2004/ 1921 sayŦlŦ kararŦ ile bu konuya vurgu yapmŦƔtŦr. Zihinsel Özürlüler Özel EŒitim 
Merkezleri YönetmeliŒinin, eŒitime 21 yaƔ sŦnŦrlamasŦ getiren 2. maddesinin iptaline iliƔkin 
kararŦnda "zihinsel özre sahip bireylerin hangi yaƔta olursa olsun bilinçli, sistematik bir eŒitim 
ve bakŦma ihtiyaçlarŦnŦn bulunduŒu gerçeŒini " vurgulamŦƔ ve " aksine bir kabul, bu bireylerin 
toplum dŦƔŦna itilerek aileleri ve toplum için bir külfet haline dönüƔmelerine neden olacaŒŦ 
gibi hem yasanŦn amacŦna hem de Anayasada yer alan sosyal güvenlik eŒitim ve öŒrenim 
hakkŦna iliƔkin düzenlemelere de aykŦrŦ olacaktŦr. BaƔka bir anlatŦmla, böyle bir düzenleme ve 
uygulama Anayasada güvence altŦna alŦnan haklarŦn ihlali sonucunu doŒuracaktŦr.  

                                                            
21 DUMRUL, av. Candan; DANACI, Av. Huriye KARABACAK, KadŦn ve KŦz ÇocuklarŦna KarƔŦ 7Ɣlenen Cinsel biddet 
SuçlarŦnda CezasŦzlŦk Sorunu Raporu, 7HOP  (M.C/Bulgaristan) 
22 7NCEO)LU, agm, s.48 
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AnayasanŦn 56. maddesi yurttaƔlarŦn ruh ve beden saŒlŦklarŦnŦ korumayŦ devlete görev olarak 
verirken. 61. maddesi ise: Devletin sakatlarŦn korunmalarŦnŦ ve toplum hayatŦna intibaklarŦnŦ 
saŒlayŦcŦ tedbirleri alacaŒŦnŦ düzenler. 

50. maddede ise, çalŦƔma hakkŦ ile ilgili özel önlem içeren, küçükler ve kadŦnlar ile bedeni ve 
ruhi yetersizliŒi olanlarŦn çalŦƔma ƔartlarŦ bakŦmŦndan özel olarak korunacaklarŦna iliƔkin bir 
hüküm bulunmaktadŦr.  

GörüldüŒü üzere; AnayasanŦn ilgili maddelerine bakŦldŦŒŦnda devletin sosyal bir devlet 
olduŒu, kanunlarŦn herkese eƔit uygulanmasŦnŦn yanŦnda desteklenmesi gereken gruplara 
yönelik özel önlemlerin alŦnacaŒŦ taahhüdü verilmiƔtir.   

B-Türk Medeni Kanunu 

Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yŦlŦnda yeniden yapŦlan düzenleme ile cinsiyet eƔitliŒine dayalŦ 
önemli deŒiƔiklikler meydana gelmiƔtir.  

Evlilik konusunda, öncelikle eski halinde var olan “aile reisliŒi” kavramŦ kanundan çŦkartŦlmŦƔ, 
evlilik eƔlerin birlikte yöneteceŒi bir kurum olarak düzenlenmiƔtir. En temel haklardan olan 
çalŦƔma hakkŦ, kocanŦn iznine tabi olmaktan çŦkartŦlmŦƔ, kadŦna kendi soyadŦnŦ kullanma hakkŦ 
getirilmiƔtir.  

Evlilik yaƔŦ, mal rejimi, mallarda tasarruf yetkisi,  nafaka, maddi- manevi tazminat konularŦnda 
önemli düzenlemeler içeren TMK boƔanma konusunda ise, Ɣiddeti boƔanma nedeni olarak 
kabul etmiƔtir.  

 
 C-5378 sayŦlŦ Engelliler HakkŦnda Kanun 

1 Temmuz 2005 tarihli kabul, 7 Temmuz 2005 yürürlük tarihli ve 5378 sayŦlŦ "Engelliler 
HakkŦnda Kanun” ile Türkiye’ de ilk kez münhasŦran engellilere iliƔkin bir kanun çŦkarŦlmŦƔ ve 
TCK’dan sonra ayrŦmcŦlŦk bu kanun ile de yasaklanmŦƔtŦr. 
 
Engelliler HakkŦnda Kanunun 1. maddesi ile kanunun amacŦ, engellilerin saŒlŦk, eŒitim, 
rehabilitasyon, istihdam, bakŦm ve sosyal güvenliŒine iliƔkin sorunlarŦnŦn çözümü ile her 
bakŦmdan geliƔmelerini ve önlerindeki engelleri kaldŦrmayŦ saŒlayacak tedbirleri alarak 
topluma katŦlŦmlarŦnŦ saŒlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri 
yapmaktŦr, Ɣeklinde ifade edilmiƔtir. 

3. maddenin 1. fŦkrasŦ ile Engelli; "DoŒuƔtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeƔitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaƔama uyum saŒlama ve günlük gereksinimlerini karƔŦlama güçlükleri olan ve 
korunma, bakŦm, rehabilitasyon , danŦƔmanlŦk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiƔi." 
olarak tanŦmlanmŦƔtŦr. 

Kanunun 4. maddesi, kanun kapsamŦnda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde uyulacak 
esaslarŦ; Devletin, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlŦŒŦ temelinde, engellilerin ve 
engelliliŒin her tür istismarŦna karƔŦ sosyal politikalar geliƔtirme yükümlülüŒü öngörmüƔ ve bu 
politikalarŦn da ayrŦmcŦlŦk yasaŒŦ ve ayrŦmcŦlŦkla mücadele temeline dayanmasŦ gerektiŒini 
belirtmiƔtir. 
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olgularŦ incelemesi ve olaylarŦ çevreleyen koƔullarŦ deŒerlendirerek bir karara varmalarŦ 
gerektiŒi yönünde tespitlerde bulunmuƔtur21.  

Son olarak, 7stanbul SözleƔmesi’nin giriƔ bölümünde de kadŦna yönelik Ɣiddet alanŦnda önemli 
standartlarŦ oluƔturan, A7HS ile kurulan A7HM’in içtihat hukuku külliyatŦnŦn taraf devletlerce 
dikkate alŦnmasŦ gerektiŒi belirtilmiƔtir.  

II-Ulusal Hukukta Engelli KadŦn ve KadŦna Yönelik biddet  

A-T.C  AnayasasŦ 

Bir devletin anayasasŦ o devletin yapŦsŦnŦn ve iƔleyiƔinin yanŦnda aynŦ zamanda 
vatandaƔlarŦnŦn hak ve ödevleri ile özgürlüklerini de belirler. 

Anayasada, eƔitlik ilkesi 10. madde ile düzenlenmiƔtir. 10. madde Ɣöyle demektedir: 
 

x Herkes, dil, Ŧrk, cinsiyet, siyasi düƔünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayŦrŦm gözetilmeksizin kanun önünde eƔittir. 

x KadŦnlar ve erkekler eƔit haklara sahiptir. Devlet, bu eƔitliŒin yaƔama geçmesini 
saŒlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alŦnacak tedbirler eƔitlik ilkesine aykŦrŦ olarak 
yorumlanamaz.  

x Çocuklar, yaƔlŦlar, engelliler, harp ve vazife Ɣehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alŦnacak tedbirler eƔitlik ilkesine aykŦrŦ sayŦlmaz.  

x Hiçbir kiƔiye, aileye, zümreye veya sŦnŦfa imtiyaz tanŦnamaz. 
x Devlet organlarŦ ve idare makamlarŦ bütün iƔlemlerinde kanun önünde eƔitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadŦr. 
 

Genel Esaslarda yer alan eƔitlik ilkesinin, iki yönü olduŒu, hem bir temel ilke hem de bir temel 
hak olduŒu görüƔünü çürütmez, aynŦ zamanda bir hak olarak savunulmasŦnŦ güçlendirir.22 

AnayasanŦn 10. maddesi ile kanun önünde eƔitlik güvence altŦna alŦnmŦƔken;  eŒitim, saŒlŦk, 
istihdam, sosyal güvenlik gibi konularda eƔitlik ilkesi tekrar vurgulanmŦƔtŦr. 

AnayasanŦn 42. maddesi ile; kimsenin eŒitim ve öŒrenim hakkŦndan yoksun bŦrakŦlamayacaŒŦ 
düzenlenmiƔtir. AynŦ maddede Devletin durumlarŦ sebebiyle özel eŒitime ihtiyacŦ olanlarŦ 
topluma yararlŦ kŦlacak tedbirleri alacaŒŦnŦ vurgular. DanŦƔtay 8. Dairesi 22.4.2004 günlü, 
2004/ 1921 sayŦlŦ kararŦ ile bu konuya vurgu yapmŦƔtŦr. Zihinsel Özürlüler Özel EŒitim 
Merkezleri YönetmeliŒinin, eŒitime 21 yaƔ sŦnŦrlamasŦ getiren 2. maddesinin iptaline iliƔkin 
kararŦnda "zihinsel özre sahip bireylerin hangi yaƔta olursa olsun bilinçli, sistematik bir eŒitim 
ve bakŦma ihtiyaçlarŦnŦn bulunduŒu gerçeŒini " vurgulamŦƔ ve " aksine bir kabul, bu bireylerin 
toplum dŦƔŦna itilerek aileleri ve toplum için bir külfet haline dönüƔmelerine neden olacaŒŦ 
gibi hem yasanŦn amacŦna hem de Anayasada yer alan sosyal güvenlik eŒitim ve öŒrenim 
hakkŦna iliƔkin düzenlemelere de aykŦrŦ olacaktŦr. BaƔka bir anlatŦmla, böyle bir düzenleme ve 
uygulama Anayasada güvence altŦna alŦnan haklarŦn ihlali sonucunu doŒuracaktŦr.  

                                                            
21 DUMRUL, av. Candan; DANACI, Av. Huriye KARABACAK, KadŦn ve KŦz ÇocuklarŦna KarƔŦ 7Ɣlenen Cinsel biddet 
SuçlarŦnda CezasŦzlŦk Sorunu Raporu, 7HOP  (M.C/Bulgaristan) 
22 7NCEO)LU, agm, s.48 
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KiƔilere KarƔŦ Suçlar  baƔlŦklŦ ikinci kŦsmŦn Cinsel DokunulmazlŦŒa KarƔŦ Suçlar baƔlŦklŦ altŦncŦ 
bölümünde, daha çok kadŦnlara karƔŦ iƔlenen cinsel saldŦrŦ, çocuklarŦn cinsel istismarŦ, reƔit 
olmayanla cinsel iliƔki ve cinsel taciz suçlarŦ düzenlenmiƔtir.   

Cinsel saldŦrŦ suçunda, cinsel davranŦƔlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlŦŒŦnŦn ihlal edilmesi 
cezalandŦrŦlŦr, fiilin vücuda organ ya da cisim sokulmasŦ ile gerçekleƔtirilmesi durumunda ceza 
aŒŦrlaƔtŦrŦlŦr. Ancak, suçun eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde suçun takibi Ɣikayete tabidir.  

Suçun, beden veya ruh bakŦmŦndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiƔiye karƔŦ, 
kamu görevinin, vesayet veya hizmet iliƔkisinin saŒladŦŒŦ nüfuz kötüye kullanŦlmak suretiyle, 
üçüncü derece dâhil kan veya kayŦn hŦsŦmlŦŒŦ iliƔkisi içinde bulunan bir kiƔiye karƔŦ ya da üvey 
baba, üvey ana, üvey kardeƔ, evlat edinen veya evlatlŦk tarafŦndan, silahla veya birden fazla 
kiƔi tarafŦndan birlikte, insanlarŦn toplu olarak bir arada yaƔama zorunluluŒunda bulunduŒu 
ortamlarŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle, iƔlenmesi hâlinde ceza aŒŦrlaƔtŦrŦlŦr.  

Uygulanan cebir ve Ɣiddet sonucu yaralama suçunun aŒŦr sonuçlarŦnŦn meydana gelmesi 
halinde ayrŦca kasten yaralama suçuna iliƔkin hükümlerin uygulanacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Yine, maŒdurun bitkisel hayata girmesi  ya da ölümün meydana gelmesi halinde müebbet 
aŒŦr hapis cezasŦna hükmolunur.  

ÇocuklarŦn cinsel istismarŦnŦn cezalandŦrŦldŦŒŦ maddede, cinsel istismarŦn sarkŦntŦlŦk düzeyinde 
kalmasŦ ve failin de çocuk olmasŦ halinde suçun takibinin Ɣikayete tabi olduŒu,  birden fazla 
kiƔi tarafŦndan birlikte, insanlarŦn toplu olarak bir arada yaƔama zorunluluŒunda bulunduŒu 
ortamlarŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayŦn 
hŦsŦmlŦŒŦ iliƔkisi içinde bulunan bir kiƔiye karƔŦ ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeƔ veya 
evlat edinen tarafŦndan, vasi, eŒitici, öŒretici, bakŦcŦ, koruyucu aile veya saŒlŦk hizmeti veren 
ya da koruma, bakŦm veya gözetim yükümlülüŒü bulunan kiƔiler tarafŦndan, kamu görevinin 
veya hizmet iliƔkisinin saŒladŦŒŦ nüfuz kötüye kullanŦlmak suretiyle, iƔlenmesi halinde cezanŦn 
aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

On beƔ yaƔŦnŦ bitirmiƔ olan çocukla cebir, tehdit ve hile olmaksŦzŦn cinsel iliƔkide bulunan kiƔi 
“reƔit olmayanla cinsel iliƔki” kapsamŦnda cezalandŦrŦlŦr. Bu suçun takibi, maŒdurla aralarŦnda 
evlenme yasaŒŦ bulunan, koruyucu aile çerçevesinde koruma, bakŦm ve gözetim yükümlülüŒü 
bulunan kiƔi tarafŦndan  iƔlenmesi halleri dŦƔŦnda  Ɣikayete baŒlŦdŦr.  

Yine takibi Ɣikayete tabi olan “Cinsel taciz” suçunun; kamu görevinin veya hizmet iliƔkisinin ya 
da aile içi iliƔkinin saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle,  vasi, eŒitici, öŒretici, bakŦcŦ, 
koruyucu aile veya saŒlŦk hizmeti veren ya da koruma, bakŦm veya gözetim yükümlülüŒü 
bulunan kiƔiler tarafŦndan, aynŦ iƔyerinde çalŦƔmanŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak 
suretiyle, posta veya elektronik haberleƔme araçlarŦnŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak 
suretiyle, teƔhir suretiyle, iƔlenmesi halinde cezanŦn aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

AynŦ zamanda, bu fiil nedeniyle maŒdur; iƔi bŦrakmak, okuldan veya ailesinden ayrŦlmak  
zorunda kalmŦƔ ise cezanŦn bir yŦldan az olamayacaŒŦ hüküm altŦna alŦnmŦƔtŦr.  

Yetkili hakim ve savcŦ kararŦ olmaksŦzŦn, kiƔiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail de  TCK kapsamŦnda cezalandŦrŦlmŦƔtŦr. Ancak, bulaƔŦcŦ hastalŦklar 
dolayŦsŦyla kamu saŒlŦŒŦnŦ korumak amacŦyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere 
uygun olarak yapŦlan zorla muayenenin suç oluƔturmayacaŒŦ da madde kapsamŦnda 
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Kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri eriƔilebilirlikle ilgili olup; tüm yapŦ, tesis ve hizmetlerin 7yŦl 
içinde eriƔilebilir hale getirilmesini zorunlu kŦlmŦƔ, ancak 2012 yŦlŦnda yapŦlan deŒiƔiklikle bu 
süre 8 yŦla çŦkarŦlarak, ilgililere eksiklerin tamamlanmasŦ için sürenin bitiminden itibaren 2 yŦlŦ 
geçmemek üzere ek süre verilebileceŒi ibaresi eklenmiƔtir.  

3194 SayŦlŦ 7mar Kanun’un 1. ek maddesi: “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaƔŦlabilir ve 
yaƔanŦlabilir kŦlŦnmasŦ için, imar planlarŦ ile kentsel, sosyal, teknik altyapŦ alanlarŦnda ve 
yapŦlarda, Türk StandartlarŦ Enstitüsünün ilgili standardŦna uyulmasŦ zorunludur” demektedir. 
BaƔbakanlŦk’Ŧn 2006-18 sayŦlŦ genelgesi kamu binalarŦ, kamuya açŦk alanlar ve toplu taƔŦma 
araçlarŦnŦn engellilerin kullanŦmŦna uygun duruma getirilmesi ilgilidir ve kurumlardan 
kanunda belirtilen 8 yŦllŦk sürenin kŦsa, orta ve uzun vadede planlama yapŦlarak gerçekleƔmesi 
talep edilmektedir.  

Yine Engelliler HakkŦnda Kanun ile, Radyo ve TelevizyonlarŦn KuruluƔ ve YayŦnlarŦ HakkŦnda 
Kanun’un 4/2-u bendi, kadŦnlara,  güçsüzlere, engellilere ve çocuklara karƔŦ Ɣiddetin ve 
ayrŦmcŦlŦŒŦn teƔvik edilmemesi  Ɣeklinde deŒiƔtirilmiƔtir.  

D-5237 sayŦlŦ Türk Ceza Kanunu  

5237 sayŦlŦ Türk Ceza Kanunu, çalŦƔmamŦzŦn bu bölümünde kasten öldürme, kasten yaralama, 
cinsel suçlar, eziyet, kötü muamele ve zorla genital muayene, hakaret, nefret ve ayŦrŦmcŦlŦk 
gibi  suçlar bakŦmŦndan toplumsal cinsiyet temelli olarak incelenecek olup, belirtmek gerekir 
ki, kadŦna yönelik Ɣiddeti doŒrudan cezalandŦran bir hüküm kanun metninde 
bulunmamaktadŦr.  

“KiƔilere KarƔŦ Suçlar”  baƔlŦklŦ ikinci kŦsŦmda düzenlenen, Kastan öldürme, kasten yaralama 
suçlarŦnŦn üstsoy, altsoydan birine, eƔe, kardeƔe, çocuŒa ya da beden veya ruh bakŦmŦndan 
kendisini savunamayacak durumda bulunan, gebe olduŒu bilinen kadŦna karƔŦ  iƔlenmesi 
durumunda cezanŦn aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Kasten öldürme suçunun bir diŒer aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ sebebi ise, fiilin kan gütme, töre saikiyle 
iƔlenmesi halidir ki; bu durumda failin aŒŦrlaƔtŦrŦlmŦƔ müebbet hapis cezasŦ ile 
cezalandŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranŦƔlarŦ gerçekleƔtirmenin cezalandŦrŦldŦŒŦ 
“eziyet” suçunun, yine çocuŒa, beden veya ruh bakŦmŦndan kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kiƔiye ya da gebe kadŦna karƔŦ, Üstsoy veya altsoya, babalŦk veya analŦŒa ya 
da eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde  cezanŦn arttŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

KadŦna karƔŦ iƔlenen baƔka bir suç olan “çocuk düƔürtme” suçunda, rŦzasŦ olmaksŦzŦn bir 
kadŦnŦn çocuŒunu düƔürten kiƔinin cezalandŦrŦlacaŒŦ, rŦzaya dayalŦ olsa bile tŦbbi zorunluluk 
bulunmayan hallerde gebelik süresinin on haftadan fazla olan kadŦnŦn çocuŒunu düƔürten 
kiƔinin  de kadŦn ile birlikte cezalandŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

KanunlaƔma sürecinde çokça tartŦƔŦlan tecavüz sonucu kadŦnŦn gebe kalmasŦ durumunda 
gebeliŒin 20 haftaya kadar sonlandŦrŦlmasŦ halinin suç sayŦlmayacaŒŦ fŦkrasŦ yine bu madde 
kapsamŦnda kanunlaƔmŦƔtŦr.  
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KiƔilere KarƔŦ Suçlar  baƔlŦklŦ ikinci kŦsmŦn Cinsel DokunulmazlŦŒa KarƔŦ Suçlar baƔlŦklŦ altŦncŦ 
bölümünde, daha çok kadŦnlara karƔŦ iƔlenen cinsel saldŦrŦ, çocuklarŦn cinsel istismarŦ, reƔit 
olmayanla cinsel iliƔki ve cinsel taciz suçlarŦ düzenlenmiƔtir.   

Cinsel saldŦrŦ suçunda, cinsel davranŦƔlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlŦŒŦnŦn ihlal edilmesi 
cezalandŦrŦlŦr, fiilin vücuda organ ya da cisim sokulmasŦ ile gerçekleƔtirilmesi durumunda ceza 
aŒŦrlaƔtŦrŦlŦr. Ancak, suçun eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde suçun takibi Ɣikayete tabidir.  

Suçun, beden veya ruh bakŦmŦndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiƔiye karƔŦ, 
kamu görevinin, vesayet veya hizmet iliƔkisinin saŒladŦŒŦ nüfuz kötüye kullanŦlmak suretiyle, 
üçüncü derece dâhil kan veya kayŦn hŦsŦmlŦŒŦ iliƔkisi içinde bulunan bir kiƔiye karƔŦ ya da üvey 
baba, üvey ana, üvey kardeƔ, evlat edinen veya evlatlŦk tarafŦndan, silahla veya birden fazla 
kiƔi tarafŦndan birlikte, insanlarŦn toplu olarak bir arada yaƔama zorunluluŒunda bulunduŒu 
ortamlarŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle, iƔlenmesi hâlinde ceza aŒŦrlaƔtŦrŦlŦr.  

Uygulanan cebir ve Ɣiddet sonucu yaralama suçunun aŒŦr sonuçlarŦnŦn meydana gelmesi 
halinde ayrŦca kasten yaralama suçuna iliƔkin hükümlerin uygulanacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Yine, maŒdurun bitkisel hayata girmesi  ya da ölümün meydana gelmesi halinde müebbet 
aŒŦr hapis cezasŦna hükmolunur.  

ÇocuklarŦn cinsel istismarŦnŦn cezalandŦrŦldŦŒŦ maddede, cinsel istismarŦn sarkŦntŦlŦk düzeyinde 
kalmasŦ ve failin de çocuk olmasŦ halinde suçun takibinin Ɣikayete tabi olduŒu,  birden fazla 
kiƔi tarafŦndan birlikte, insanlarŦn toplu olarak bir arada yaƔama zorunluluŒunda bulunduŒu 
ortamlarŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayŦn 
hŦsŦmlŦŒŦ iliƔkisi içinde bulunan bir kiƔiye karƔŦ ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeƔ veya 
evlat edinen tarafŦndan, vasi, eŒitici, öŒretici, bakŦcŦ, koruyucu aile veya saŒlŦk hizmeti veren 
ya da koruma, bakŦm veya gözetim yükümlülüŒü bulunan kiƔiler tarafŦndan, kamu görevinin 
veya hizmet iliƔkisinin saŒladŦŒŦ nüfuz kötüye kullanŦlmak suretiyle, iƔlenmesi halinde cezanŦn 
aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

On beƔ yaƔŦnŦ bitirmiƔ olan çocukla cebir, tehdit ve hile olmaksŦzŦn cinsel iliƔkide bulunan kiƔi 
“reƔit olmayanla cinsel iliƔki” kapsamŦnda cezalandŦrŦlŦr. Bu suçun takibi, maŒdurla aralarŦnda 
evlenme yasaŒŦ bulunan, koruyucu aile çerçevesinde koruma, bakŦm ve gözetim yükümlülüŒü 
bulunan kiƔi tarafŦndan  iƔlenmesi halleri dŦƔŦnda  Ɣikayete baŒlŦdŦr.  

Yine takibi Ɣikayete tabi olan “Cinsel taciz” suçunun; kamu görevinin veya hizmet iliƔkisinin ya 
da aile içi iliƔkinin saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak suretiyle,  vasi, eŒitici, öŒretici, bakŦcŦ, 
koruyucu aile veya saŒlŦk hizmeti veren ya da koruma, bakŦm veya gözetim yükümlülüŒü 
bulunan kiƔiler tarafŦndan, aynŦ iƔyerinde çalŦƔmanŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak 
suretiyle, posta veya elektronik haberleƔme araçlarŦnŦn saŒladŦŒŦ kolaylŦktan faydalanmak 
suretiyle, teƔhir suretiyle, iƔlenmesi halinde cezanŦn aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

AynŦ zamanda, bu fiil nedeniyle maŒdur; iƔi bŦrakmak, okuldan veya ailesinden ayrŦlmak  
zorunda kalmŦƔ ise cezanŦn bir yŦldan az olamayacaŒŦ hüküm altŦna alŦnmŦƔtŦr.  

Yetkili hakim ve savcŦ kararŦ olmaksŦzŦn, kiƔiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail de  TCK kapsamŦnda cezalandŦrŦlmŦƔtŦr. Ancak, bulaƔŦcŦ hastalŦklar 
dolayŦsŦyla kamu saŒlŦŒŦnŦ korumak amacŦyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere 
uygun olarak yapŦlan zorla muayenenin suç oluƔturmayacaŒŦ da madde kapsamŦnda 
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Kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri eriƔilebilirlikle ilgili olup; tüm yapŦ, tesis ve hizmetlerin 7yŦl 
içinde eriƔilebilir hale getirilmesini zorunlu kŦlmŦƔ, ancak 2012 yŦlŦnda yapŦlan deŒiƔiklikle bu 
süre 8 yŦla çŦkarŦlarak, ilgililere eksiklerin tamamlanmasŦ için sürenin bitiminden itibaren 2 yŦlŦ 
geçmemek üzere ek süre verilebileceŒi ibaresi eklenmiƔtir.  

3194 SayŦlŦ 7mar Kanun’un 1. ek maddesi: “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaƔŦlabilir ve 
yaƔanŦlabilir kŦlŦnmasŦ için, imar planlarŦ ile kentsel, sosyal, teknik altyapŦ alanlarŦnda ve 
yapŦlarda, Türk StandartlarŦ Enstitüsünün ilgili standardŦna uyulmasŦ zorunludur” demektedir. 
BaƔbakanlŦk’Ŧn 2006-18 sayŦlŦ genelgesi kamu binalarŦ, kamuya açŦk alanlar ve toplu taƔŦma 
araçlarŦnŦn engellilerin kullanŦmŦna uygun duruma getirilmesi ilgilidir ve kurumlardan 
kanunda belirtilen 8 yŦllŦk sürenin kŦsa, orta ve uzun vadede planlama yapŦlarak gerçekleƔmesi 
talep edilmektedir.  

Yine Engelliler HakkŦnda Kanun ile, Radyo ve TelevizyonlarŦn KuruluƔ ve YayŦnlarŦ HakkŦnda 
Kanun’un 4/2-u bendi, kadŦnlara,  güçsüzlere, engellilere ve çocuklara karƔŦ Ɣiddetin ve 
ayrŦmcŦlŦŒŦn teƔvik edilmemesi  Ɣeklinde deŒiƔtirilmiƔtir.  

D-5237 sayŦlŦ Türk Ceza Kanunu  

5237 sayŦlŦ Türk Ceza Kanunu, çalŦƔmamŦzŦn bu bölümünde kasten öldürme, kasten yaralama, 
cinsel suçlar, eziyet, kötü muamele ve zorla genital muayene, hakaret, nefret ve ayŦrŦmcŦlŦk 
gibi  suçlar bakŦmŦndan toplumsal cinsiyet temelli olarak incelenecek olup, belirtmek gerekir 
ki, kadŦna yönelik Ɣiddeti doŒrudan cezalandŦran bir hüküm kanun metninde 
bulunmamaktadŦr.  

“KiƔilere KarƔŦ Suçlar”  baƔlŦklŦ ikinci kŦsŦmda düzenlenen, Kastan öldürme, kasten yaralama 
suçlarŦnŦn üstsoy, altsoydan birine, eƔe, kardeƔe, çocuŒa ya da beden veya ruh bakŦmŦndan 
kendisini savunamayacak durumda bulunan, gebe olduŒu bilinen kadŦna karƔŦ  iƔlenmesi 
durumunda cezanŦn aŒŦrlaƔtŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Kasten öldürme suçunun bir diŒer aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ sebebi ise, fiilin kan gütme, töre saikiyle 
iƔlenmesi halidir ki; bu durumda failin aŒŦrlaƔtŦrŦlmŦƔ müebbet hapis cezasŦ ile 
cezalandŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranŦƔlarŦ gerçekleƔtirmenin cezalandŦrŦldŦŒŦ 
“eziyet” suçunun, yine çocuŒa, beden veya ruh bakŦmŦndan kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kiƔiye ya da gebe kadŦna karƔŦ, Üstsoy veya altsoya, babalŦk veya analŦŒa ya 
da eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde  cezanŦn arttŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

KadŦna karƔŦ iƔlenen baƔka bir suç olan “çocuk düƔürtme” suçunda, rŦzasŦ olmaksŦzŦn bir 
kadŦnŦn çocuŒunu düƔürten kiƔinin cezalandŦrŦlacaŒŦ, rŦzaya dayalŦ olsa bile tŦbbi zorunluluk 
bulunmayan hallerde gebelik süresinin on haftadan fazla olan kadŦnŦn çocuŒunu düƔürten 
kiƔinin  de kadŦn ile birlikte cezalandŦrŦlacaŒŦ düzenlenmiƔtir.  

KanunlaƔma sürecinde çokça tartŦƔŦlan tecavüz sonucu kadŦnŦn gebe kalmasŦ durumunda 
gebeliŒin 20 haftaya kadar sonlandŦrŦlmasŦ halinin suç sayŦlmayacaŒŦ fŦkrasŦ yine bu madde 
kapsamŦnda kanunlaƔmŦƔtŦr.  
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vurgulanmadŦŒŦ gibi engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar için de aynŦ Ɣekilde özel önlemler 
alŦnmasŦ yönünde düzenleme bulunmamaktadŦr. Bu durum ise, uygulamada her iki grubun 
kanunun saŒladŦŒŦ korumadan tam olarak faydalanamamasŦna neden olmaktadŦr.  
 
MayŦs 2015’te 7stanbul’da, polise baƔvuran ve barŦnma talebi olan Ɣiddet maŒduru  M.C.  
engelli olmasŦ nedeniyle 7stanbul bÖN7M tarafŦndan kabul edilmemesi üzerine karakoldan 
ayrŦlmak zorunda kalmŦƔtŦr. M.C’den olay sonrasŦ haber alŦnamamŦƔtŦr.  
 
Oysa ki; bu kanun ile biddet Önleme ve 7zleme Merkezleri, Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasŦna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin 
verildiŒi, çalŦƔmalarŦnŦ yedi gün yirmi dört saat esasŦ ile yürüten merkezler olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
Ancak, kanunun bu tanŦmŦna raŒmen belki de onlarca engelli kadŦn Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔmak istemelerine raŒmen eriƔilebilir sŦŒŦnaklarŦn olmamasŦ veya kendilerine yönelik 
özel önlemler alŦnmamasŦ nedeniyle Ɣiddet ortamŦnda yaƔamlarŦnŦ sürdürmek zorunda 
kalmaktadŦrlar.  
 
KanŦmŦzca, engelli kadŦnlar için Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanabilmesi bu yönde özel önlemler alŦnmadŦŒŦ sürece çok da mümkün 
olamamaktadŦr. Zira, on dört ilde yapŦlan bilgi edinme baƔvurularŦ neticesinde, bÖN7M’lerin 
birçoŒunun fiziksel eriƔilebilirliŒinin ve iƔaret dili bilen sürekli çalŦƔanŦnŦn olmadŦŒŦ, ihtiyaç 
halinde iƔaret dili tercümanŦ çaŒrŦldŦŒŦ, aynŦ Ɣekilde sŦŒŦnaklarŦn da birçoŒunun 
eriƔilebilirliŒinin saŒlanmadŦŒŦ gibi kadŦna yönelik Ɣiddetten korunma mekanizmalarŦna iliƔkin 
broƔürlerin görme engelli kadŦnlarŦn eriƔimine uygun olarak kabartma yazŦ ile bastŦrŦlmadŦŒŦ 
gibi hususlar tarafŦmŦzca tespit edilmiƔtir.  
 
Kanunun tanŦmlar baƔlŦŒŦ altŦnda engelli kadŦnlarŦn görünür olmasa da daha çok kadŦn 
olmaktan deŒil de engelli olmaktan dolayŦ yaƔadŦŒŦ “ev içi Ɣiddet”, Ɣiddet maŒduru ve Ɣiddet 
uygulayanla aynŦ haneyi paylaƔmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayŦlan diŒer 
kiƔiler arasŦnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik Ɣiddet olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
“KadŦna yönelik Ɣiddet”, kadŦnlara, yalnŦzca kadŦn olduklarŦ için uygulanan veya kadŦnlarŦ 
etkileyen cinsiyete dayalŦ bir ayrŦmcŦlŦk ile kadŦnŦn insan haklarŦ ihlaline yol açan ve bu 
Kanunda Ɣiddet olarak tanŦmlanan her türlü tutum ve davranŦƔ olarak; Ɣiddet ise, kiƔinin, 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açŦdan zarar görmesiyle veya acŦ çekmesiyle 
sonuçlanan veya sonuçlanmasŦ muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskŦyŦ ya da 
özgürlüŒün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana 
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranŦƔ olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
Kanun, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarŦnŦ; mülki amir tarafŦndan veya hakim tarafŦndan 
verilecek tedbirler olarak ayrŦ ayrŦ düzenlemiƔtir.  

Madde 3 ile; 
x Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduŒu yerde veya baƔka bir 

yerde uygun barŦnma yeri saŒlanmasŦ. 
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düzenlenmiƔtir.  

“Tehdit” suçu da TCK ile düzenlenmiƔ, ancak, bu suçun eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde ceza 
aŒŦrlaƔtŦrŦlmamŦƔtŦr. Bu halde, sözel Ɣiddet olarak niteleyebileceŒimiz tehdit suçu kadŦna karƔŦ 
iƔlendiŒinde diŒer bazŦ suçlarda olduŒu gibi faile verilecek ceza aŒŦrlaƔtŦrŦlmamŦƔtŦr.  

“KiƔiyi hürriyetinden yoksun kŦlma” suçunda ise, fiilin üstsoy, altsoy veya eƔe karƔŦ, çocuŒa, 
beden ve ruh bakŦmŦndan kendini  savunamayacak durumda bulunan kiƔiye karƔŦ iƔlenmesi 
halleri aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ sebep olarak düzenlenmiƔtir.  

Tehdit suçunda olduŒu gibi “hakaret” suçunda da, fiilin  eƔe karƔŦ iƔlenmesi hali aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ 
sebep olarak düzenlenmemiƔtir.  

“Nefret ve ayŦrŦmcŦlŦk” suçunun düzenlemesinde, cinsiyet de bir ayrŦmcŦlŦk temeli olarak 
sayŦlmŦƔ, ancak nefret saikinin getirilmesi ve yalnŦzca doŒrudan ayrŦmcŦlŦŒŦn cezalandŦrŦlmasŦ 
maddeyi neredeyse kullanŦlamaz hale getirmiƔtir.  

GörüldüŒü üzere kadŦna yönelik Ɣiddet türlerinden yalnŦzca fiziksel, sözel  ve cinsel Ɣiddet 
doŒrudan bir düzenleme ile olmasa dahi cezalandŦrŦlmŦƔ, bazŦ suçlarda aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ neden 
olarak düzenleme yapŦlmŦƔtŦr. Ancak, sorun suçun cezasŦnŦn olmamasŦ deŒil, cezasŦzlŦŒŦn 
yaygŦn olmasŦdŦr.  

Tüm bunlarŦn yanŦ sŦra, 7stanbul SözleƔmesi ile suç olarak düzenlenen Ɣiddet türlerinin taraf 
devletlerce de suç olarak sayŦlarak cezalandŦrŦlmasŦnŦn saŒlanmasŦ yükümlülük altŦna alŦnmŦƔ, 
bu tür suçlarda arabuluculuk ve uzlaƔma ise yasaklanmŦƔtŦr. Bu sebeple, TCK ve CMK gerek 
7stanbul SözleƔmesi ile gerekse de 6284 sayŦlŦ kanun ile çeliƔtiŒinden kanun deŒiƔikliŒi yoluna 
gidilmelidir. 

E-6284 sayŦlŦ Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna KarƔŦ biddetin Önlenmesine Dair Kanun  

08.03.2012 kabul tarihli 6284 sayŦlŦ kanun ile, Ɣiddete uŒrayan veya Ɣiddete uŒrama tehlikesi 
bulunan kadŦnlarŦn, çocuklarŦn, aile bireylerinin ve tek taraflŦ ŦsrarlŦ takip maŒduru olan 
kiƔilerin korunmasŦ ve bu kiƔilere yönelik Ɣiddetin önlenmesi amacŦyla alŦnacak tedbirlere 
iliƔkin usul ve esaslarŦn düzenlenmesi amaçlanmaktadŦr. 

Kanunun amacŦna bakŦldŦŒŦnda; hem Ɣiddete uŒrayan veya risk altŦndaki kadŦn ve çocuklarŦn 
Ɣiddetten korunmasŦnŦn hem de Ɣiddetin önlenmesinin amaçlandŦŒŦ görülmektedir.  

Kanunun uygulanmasŦnda ve gereken hizmetlerin sunulmasŦnda; Anayasa, Türkiye’nin taraf 
olduŒu uluslararasŦ sözleƔmeler ve yürürlükteki diŒer kanunlarŦn esas alŦnacaŒŦ, Ɣiddet 
maŒdurlarŦna verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasŦnda temel insan haklarŦna dayalŦ, 
kadŦn erkek eƔitliŒine duyarlŦ, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul 
izleneceŒi, Ɣiddet maŒduru ve Ɣiddet uygulayan için alŦnan tedbir kararlarŦnŦn insan onuruna 
yaraƔŦr bir Ɣekilde yerine getirileceŒi ve Kanun kapsamŦnda kadŦnlara yönelik cinsiyete dayalŦ 
Ɣiddeti önleyen ve kadŦnlarŦ cinsiyete dayalŦ Ɣiddetten koruyan özel tedbirlerin ayrŦmcŦlŦk 
olarak yorumlanamayacaŒŦ benimsenmiƔtir.  
 
Kanunun temel ilkelerinin belirtildiŒi ikinci maddesinde, çoklu ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalan 
dezavantajlŦ kadŦn gruplarŦndan hiç bahsedilmemiƔ, örneŒin engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin 
önlenmesi ve engelli kadŦnlarŦn Ɣiddetten korunmasŦna yönelik özel önlemlerin gerekliliŒi 
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vurgulanmadŦŒŦ gibi engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar için de aynŦ Ɣekilde özel önlemler 
alŦnmasŦ yönünde düzenleme bulunmamaktadŦr. Bu durum ise, uygulamada her iki grubun 
kanunun saŒladŦŒŦ korumadan tam olarak faydalanamamasŦna neden olmaktadŦr.  
 
MayŦs 2015’te 7stanbul’da, polise baƔvuran ve barŦnma talebi olan Ɣiddet maŒduru  M.C.  
engelli olmasŦ nedeniyle 7stanbul bÖN7M tarafŦndan kabul edilmemesi üzerine karakoldan 
ayrŦlmak zorunda kalmŦƔtŦr. M.C’den olay sonrasŦ haber alŦnamamŦƔtŦr.  
 
Oysa ki; bu kanun ile biddet Önleme ve 7zleme Merkezleri, Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasŦna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin 
verildiŒi, çalŦƔmalarŦnŦ yedi gün yirmi dört saat esasŦ ile yürüten merkezler olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
Ancak, kanunun bu tanŦmŦna raŒmen belki de onlarca engelli kadŦn Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔmak istemelerine raŒmen eriƔilebilir sŦŒŦnaklarŦn olmamasŦ veya kendilerine yönelik 
özel önlemler alŦnmamasŦ nedeniyle Ɣiddet ortamŦnda yaƔamlarŦnŦ sürdürmek zorunda 
kalmaktadŦrlar.  
 
KanŦmŦzca, engelli kadŦnlar için Ɣiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanabilmesi bu yönde özel önlemler alŦnmadŦŒŦ sürece çok da mümkün 
olamamaktadŦr. Zira, on dört ilde yapŦlan bilgi edinme baƔvurularŦ neticesinde, bÖN7M’lerin 
birçoŒunun fiziksel eriƔilebilirliŒinin ve iƔaret dili bilen sürekli çalŦƔanŦnŦn olmadŦŒŦ, ihtiyaç 
halinde iƔaret dili tercümanŦ çaŒrŦldŦŒŦ, aynŦ Ɣekilde sŦŒŦnaklarŦn da birçoŒunun 
eriƔilebilirliŒinin saŒlanmadŦŒŦ gibi kadŦna yönelik Ɣiddetten korunma mekanizmalarŦna iliƔkin 
broƔürlerin görme engelli kadŦnlarŦn eriƔimine uygun olarak kabartma yazŦ ile bastŦrŦlmadŦŒŦ 
gibi hususlar tarafŦmŦzca tespit edilmiƔtir.  
 
Kanunun tanŦmlar baƔlŦŒŦ altŦnda engelli kadŦnlarŦn görünür olmasa da daha çok kadŦn 
olmaktan deŒil de engelli olmaktan dolayŦ yaƔadŦŒŦ “ev içi Ɣiddet”, Ɣiddet maŒduru ve Ɣiddet 
uygulayanla aynŦ haneyi paylaƔmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayŦlan diŒer 
kiƔiler arasŦnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik Ɣiddet olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
“KadŦna yönelik Ɣiddet”, kadŦnlara, yalnŦzca kadŦn olduklarŦ için uygulanan veya kadŦnlarŦ 
etkileyen cinsiyete dayalŦ bir ayrŦmcŦlŦk ile kadŦnŦn insan haklarŦ ihlaline yol açan ve bu 
Kanunda Ɣiddet olarak tanŦmlanan her türlü tutum ve davranŦƔ olarak; Ɣiddet ise, kiƔinin, 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açŦdan zarar görmesiyle veya acŦ çekmesiyle 
sonuçlanan veya sonuçlanmasŦ muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskŦyŦ ya da 
özgürlüŒün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana 
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranŦƔ olarak 
tanŦmlanmŦƔtŦr.  
 
Kanun, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarŦnŦ; mülki amir tarafŦndan veya hakim tarafŦndan 
verilecek tedbirler olarak ayrŦ ayrŦ düzenlemiƔtir.  

Madde 3 ile; 
x Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduŒu yerde veya baƔka bir 

yerde uygun barŦnma yeri saŒlanmasŦ. 
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düzenlenmiƔtir.  

“Tehdit” suçu da TCK ile düzenlenmiƔ, ancak, bu suçun eƔe karƔŦ iƔlenmesi halinde ceza 
aŒŦrlaƔtŦrŦlmamŦƔtŦr. Bu halde, sözel Ɣiddet olarak niteleyebileceŒimiz tehdit suçu kadŦna karƔŦ 
iƔlendiŒinde diŒer bazŦ suçlarda olduŒu gibi faile verilecek ceza aŒŦrlaƔtŦrŦlmamŦƔtŦr.  

“KiƔiyi hürriyetinden yoksun kŦlma” suçunda ise, fiilin üstsoy, altsoy veya eƔe karƔŦ, çocuŒa, 
beden ve ruh bakŦmŦndan kendini  savunamayacak durumda bulunan kiƔiye karƔŦ iƔlenmesi 
halleri aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ sebep olarak düzenlenmiƔtir.  

Tehdit suçunda olduŒu gibi “hakaret” suçunda da, fiilin  eƔe karƔŦ iƔlenmesi hali aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ 
sebep olarak düzenlenmemiƔtir.  

“Nefret ve ayŦrŦmcŦlŦk” suçunun düzenlemesinde, cinsiyet de bir ayrŦmcŦlŦk temeli olarak 
sayŦlmŦƔ, ancak nefret saikinin getirilmesi ve yalnŦzca doŒrudan ayrŦmcŦlŦŒŦn cezalandŦrŦlmasŦ 
maddeyi neredeyse kullanŦlamaz hale getirmiƔtir.  

GörüldüŒü üzere kadŦna yönelik Ɣiddet türlerinden yalnŦzca fiziksel, sözel  ve cinsel Ɣiddet 
doŒrudan bir düzenleme ile olmasa dahi cezalandŦrŦlmŦƔ, bazŦ suçlarda aŒŦrlaƔtŦrŦcŦ neden 
olarak düzenleme yapŦlmŦƔtŦr. Ancak, sorun suçun cezasŦnŦn olmamasŦ deŒil, cezasŦzlŦŒŦn 
yaygŦn olmasŦdŦr.  

Tüm bunlarŦn yanŦ sŦra, 7stanbul SözleƔmesi ile suç olarak düzenlenen Ɣiddet türlerinin taraf 
devletlerce de suç olarak sayŦlarak cezalandŦrŦlmasŦnŦn saŒlanmasŦ yükümlülük altŦna alŦnmŦƔ, 
bu tür suçlarda arabuluculuk ve uzlaƔma ise yasaklanmŦƔtŦr. Bu sebeple, TCK ve CMK gerek 
7stanbul SözleƔmesi ile gerekse de 6284 sayŦlŦ kanun ile çeliƔtiŒinden kanun deŒiƔikliŒi yoluna 
gidilmelidir. 

E-6284 sayŦlŦ Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna KarƔŦ biddetin Önlenmesine Dair Kanun  

08.03.2012 kabul tarihli 6284 sayŦlŦ kanun ile, Ɣiddete uŒrayan veya Ɣiddete uŒrama tehlikesi 
bulunan kadŦnlarŦn, çocuklarŦn, aile bireylerinin ve tek taraflŦ ŦsrarlŦ takip maŒduru olan 
kiƔilerin korunmasŦ ve bu kiƔilere yönelik Ɣiddetin önlenmesi amacŦyla alŦnacak tedbirlere 
iliƔkin usul ve esaslarŦn düzenlenmesi amaçlanmaktadŦr. 

Kanunun amacŦna bakŦldŦŒŦnda; hem Ɣiddete uŒrayan veya risk altŦndaki kadŦn ve çocuklarŦn 
Ɣiddetten korunmasŦnŦn hem de Ɣiddetin önlenmesinin amaçlandŦŒŦ görülmektedir.  

Kanunun uygulanmasŦnda ve gereken hizmetlerin sunulmasŦnda; Anayasa, Türkiye’nin taraf 
olduŒu uluslararasŦ sözleƔmeler ve yürürlükteki diŒer kanunlarŦn esas alŦnacaŒŦ, Ɣiddet 
maŒdurlarŦna verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasŦnda temel insan haklarŦna dayalŦ, 
kadŦn erkek eƔitliŒine duyarlŦ, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul 
izleneceŒi, Ɣiddet maŒduru ve Ɣiddet uygulayan için alŦnan tedbir kararlarŦnŦn insan onuruna 
yaraƔŦr bir Ɣekilde yerine getirileceŒi ve Kanun kapsamŦnda kadŦnlara yönelik cinsiyete dayalŦ 
Ɣiddeti önleyen ve kadŦnlarŦ cinsiyete dayalŦ Ɣiddetten koruyan özel tedbirlerin ayrŦmcŦlŦk 
olarak yorumlanamayacaŒŦ benimsenmiƔtir.  
 
Kanunun temel ilkelerinin belirtildiŒi ikinci maddesinde, çoklu ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalan 
dezavantajlŦ kadŦn gruplarŦndan hiç bahsedilmemiƔ, örneŒin engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddetin 
önlenmesi ve engelli kadŦnlarŦn Ɣiddetten korunmasŦna yönelik özel önlemlerin gerekliliŒi 
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engelli kadŦna göre bir nevi daha kolay olmakla birlikte, engelli çocuŒunun bakŦmŦ için daha 
özel Ɣartlara ihtiyaç duyabilmekte, bu da kanun ile belirtilen desteklerin yetersiz 
kalabilmesine neden olmaktadŦr.  
 
Son olarak özellikle vurgulamak gerekir ki; uygulamada sorun yaratabilecek bir hususun, 
vesayet altŦndaki zihinsel engelli kadŦnlar için mülki amir ya da gecikmesinde sakŦnca bulunan 
hallerde kolluk amiri tarafŦndan alŦnmasŦ gereken koruyucu tedbirlerin, mahkemece verilen 
vesayet kararŦ nedeniyle tereddüte düƔülerek verilmemesi ve vesayet altŦndaki engelli 
kadŦnŦn vasisine teslim edilmesi durumudur.  
 
Hakim tarafŦndan verilecek koruyucu tedbir kararlarŦ ise, kanunun 4. Maddesinde, 

 
x 7Ɣyerinin deŒiƔtirilmesi. 
x KiƔinin evli olmasŦ hâlinde müƔterek yerleƔim yerinden ayrŦ yerleƔim yeri belirlenmesi. 
x 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayŦlŦ Türk Medenî Kanunundaki ƔartlarŦn varlŦŒŦ hâlinde ve 

korunan kiƔinin talebi üzerine tapu kütüŒüne aile konutu Ɣerhi konulmasŦ. 
x Korunan kiƔi bakŦmŦndan hayatî tehlikenin bulunmasŦ ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diŒer tedbirlerin yeterli olmayacaŒŦnŦn anlaƔŦlmasŦ hâlinde ve ilgilinin aydŦnlatŦlmŦƔ 
rŦzasŦna dayalŦ olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayŦlŦ TanŦk Koruma Kanunu 
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diŒer bilgi ve belgelerinin deŒiƔtirilmesi Ɣeklinde 
düzenlenmiƔtir.   

 
Hakim tarafŦndan verilecek koruyucu tedbir kararlarŦna bakŦldŦŒŦnda;  

 
a. 7Ɣyerinin deŒiƔtirilmesi tedbirinin, engelli kadŦn için uygulanmasŦ halinde ; hem 

çalŦƔma yaƔamŦnda halen var olan engelliliŒe dayalŦ ayrŦmcŦlŦk hem de iƔyerinde makul 
uyumlaƔtŦrmanŦn yapŦlmasŦ zorunluluŒu nedeniyle sorunlar yaƔanabileceŒi kanŦsŦndayŦz.  

 
b. AyrŦ yerleƔim yeri belirlenmesi durumunda, bu yerleƔim yerinin kadŦnŦn engeline 

uygun ve eriƔilebilir  bir yer olmasŦ Ɣart olmakla birlikte, süreŒen hastalŦŒa sahip engelli kadŦn 
için bu tedbir süreŒen hastalŦŒŦ sürekli takip gerektiriyorsa kadŦnŦn ƔartlarŦnŦn daha da 
zorlaƔtŦrŦlmasŦ sonucunu doŒurabilmektedir.   

 
c. Hayati tehlikenin bulunmasŦ ve diŒer tedbirlerin bu tehlikeyi önlemede yeterli 

olmayacaŒŦnŦn anlaƔŦlmasŦ  halinde, rŦzasŦna dayalŦ olarak kimlik ve diŒer bilgi ve belgelerinin 
deŒiƔtirilmesi tedbirine iliƔkin, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katŦlŦmŦnŦn 
henüz saŒlanamadŦŒŦ günümüzde engelli kadŦnŦn her ne kadar hayati tehlikesi bulunsa dahi 
bu tedbire baƔvurma olasŦlŦŒŦ oldukça düƔüktür. Çünkü; öncelikle gerek BakanlŦk gerekse de 
belediyeler tarafŦndan engellilerin kayŦt altŦna alŦnmasŦ nedeniyle bu kayŦtlarŦn deŒiƔtirilmesi 
durumunda güvenliŒin saŒlanŦp, saŒlanamayacaŒŦ kaygŦsŦ bulunmaktadŦr.  
 
YukarŦda da açŦklandŦŒŦ üzere, kanun ile düzenlenen koruyucu tedbirlerin engelli kadŦn veya 
engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar için uygulamada etkin olabilmesi bazŦ özel tedbirlerin 
alŦnmasŦna baŒlŦdŦr. KanŦmŦzca, bu sorunlar,   engelli kadŦn veya engelli çocuŒu bulunan 
kadŦnlar için uygulanan özel tedbirlerin ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦnŦn ilke olarak benimsenmesi 
ile uluslararasŦ engelli haklarŦ metinlerine yapŦlan atŦf ile  çözülebilir.  
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x DiŒer kanunlar kapsamŦnda yapŦlacak yardŦmlar saklŦ kalmak üzere, geçici maddi yardŦm 
yapŦlmasŦ. 

x Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakŦmdan rehberlik ve danŦƔmanlŦk hizmeti 
verilmesi. 

x Hayatî tehlikesinin bulunmasŦ hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 
altŦna alŦnmasŦ. 

x Gerekli olmasŦ hâlinde, korunan kiƔinin çocuklarŦ varsa çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦnŦ 
desteklemek üzere dört ay, kiƔinin çalŦƔmasŦ hâlinde ise iki aylŦk süre ile sŦnŦrlŦ olmak 
kaydŦyla, on altŦ yaƔŦndan büyükler için her yŦl belirlenen aylŦk net asgari ücret 
tutarŦnŦn yarŦsŦnŦ geçmemek ve belgelendirilmek kaydŦyla BakanlŦk bütçesinin ilgili 
tertibinden karƔŦlanmak suretiyle kreƔ imkânŦnŦn saŒlanmasŦ, mülki amir tarafŦndan 
alŦnabilecek koruyucu tedbir kararlarŦ olarak sayŦlmŦƔtŦr.   

 
6284 sayŦlŦ kanun tarafŦndan düzenlenen mülki amirin verebileceŒi  koruyucu tedbir 
kararlarŦnŦn incelenmesi neticesinde;  

 
a. BarŦnma yeri saŒlanmasŦ hususunda, özellikle fiziksel engelli kadŦnlarŦn bu 

korumadan faydalanmalarŦ sŦŒŦnaklarŦn önemli bir kŦsmŦnŦn fiziki eriƔilebilirliŒinin olmamasŦ 
nedeniyle   oldukça kŦsŦtlŦ olmakla birlikte engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar da aynŦ 
maŒduriyeti yaƔamaktadŦrlar. Her ne kadar öneriler kŦsmŦnda ayrŦntŦlŦ olarak ifade edilmiƔse 
dahi, yine de belirtmek gerekir ki, engelli kadŦnlar için ihtisaslaƔmŦƔ sŦŒŦnaklar deŒil tüm 
sŦŒŦnaklarŦn eriƔilebilirliŒinin saŒlanmasŦnŦn gerekliliŒi uluslararasŦ insan haklarŦ metinleri ile 
de ifade edilmiƔtir.  

 
b. Geçici maddi yardŦm yapŦlmasŦ hususunda, kanun tarafŦndan  diŒer kanunlar 

kapsamŦnda yapŦlacak yardŦmlarŦn saklŦ kalacaŒŦ belirtilmiƔ ise de, yardŦm niteliŒinde olmayan 
engelli aylŦŒŦ ya da 2022 sayŦlŦ kanun kapsamŦnda verilen evde bakŦm ücreti hususunda 
herhangi  bir hüküm bulunmadŦŒŦndan bu nevi aylŦk alan kadŦnlara geçici maddi yardŦm 
yapŦlŦp yapŦlmayacaŒŦ belirli deŒildir.  

 
c. Rehberlik ve danŦƔmanlŦk hizmeti verilmesi konusunda, iƔitme ve konuƔma engelli 

kadŦnlar için her aƔamada iƔaret dili bilen tercümanŦn varlŦŒŦ Ɣart olmakla birlikte, zihinsel 
engelli kadŦnlar açŦsŦndan vesayet nedeniyle özellikle hukuki danŦƔmanlŦk konusunda sorunlar 
çŦkmasŦ mümkün olduŒundan zihinsel engelli kadŦnlara iliƔkin özel önlemlerin alŦnmasŦ 
gerekmektedir.  

 
d. Hayati tehlikenin bulunmasŦ halinde geçici koruma altŦna alŦnmasŦ konusunda, engelli 

kadŦnlarŦn önündeki en büyük engellerden biri olan eriƔilebilirlik burada da karƔŦmŦza 
çŦkmakla birlikte, vesayet altŦndaki zihinsel engelli kadŦnlar için uygulamada böyle bir kararŦn 
alŦnmasŦ hususunda tereddüte düƔülme riski bulunmaktadŦr.  

 
e. Korunan kiƔinin çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦnŦ desteklemek amacŦyla geçici olarak 

çocuklarŦ için kreƔ imkanŦnŦn saŒlanmasŦ tedbirinde ise ikili bir çŦkmaz mevcuttur. böyle ki; 
öncelikle engelli kadŦnŦn istihdama katŦlŦmŦ ayrŦ bir ihlal konusu olmakla birlikte, engelli 
erkeklerin yanŦnda engelli kadŦnŦn çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ çok daha uzun süre alabilmekte 
buna bir de Ɣiddet gören kadŦnŦn travmasŦ eklendiŒinde daha uzun süre destek 
gerekmektedir. Bunun yanŦ sŦra, engelli çocuŒu bulunan kadŦnŦn ise çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ 
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engelli kadŦna göre bir nevi daha kolay olmakla birlikte, engelli çocuŒunun bakŦmŦ için daha 
özel Ɣartlara ihtiyaç duyabilmekte, bu da kanun ile belirtilen desteklerin yetersiz 
kalabilmesine neden olmaktadŦr.  
 
Son olarak özellikle vurgulamak gerekir ki; uygulamada sorun yaratabilecek bir hususun, 
vesayet altŦndaki zihinsel engelli kadŦnlar için mülki amir ya da gecikmesinde sakŦnca bulunan 
hallerde kolluk amiri tarafŦndan alŦnmasŦ gereken koruyucu tedbirlerin, mahkemece verilen 
vesayet kararŦ nedeniyle tereddüte düƔülerek verilmemesi ve vesayet altŦndaki engelli 
kadŦnŦn vasisine teslim edilmesi durumudur.  
 
Hakim tarafŦndan verilecek koruyucu tedbir kararlarŦ ise, kanunun 4. Maddesinde, 

 
x 7Ɣyerinin deŒiƔtirilmesi. 
x KiƔinin evli olmasŦ hâlinde müƔterek yerleƔim yerinden ayrŦ yerleƔim yeri belirlenmesi. 
x 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayŦlŦ Türk Medenî Kanunundaki ƔartlarŦn varlŦŒŦ hâlinde ve 

korunan kiƔinin talebi üzerine tapu kütüŒüne aile konutu Ɣerhi konulmasŦ. 
x Korunan kiƔi bakŦmŦndan hayatî tehlikenin bulunmasŦ ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diŒer tedbirlerin yeterli olmayacaŒŦnŦn anlaƔŦlmasŦ hâlinde ve ilgilinin aydŦnlatŦlmŦƔ 
rŦzasŦna dayalŦ olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayŦlŦ TanŦk Koruma Kanunu 
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diŒer bilgi ve belgelerinin deŒiƔtirilmesi Ɣeklinde 
düzenlenmiƔtir.   

 
Hakim tarafŦndan verilecek koruyucu tedbir kararlarŦna bakŦldŦŒŦnda;  

 
a. 7Ɣyerinin deŒiƔtirilmesi tedbirinin, engelli kadŦn için uygulanmasŦ halinde ; hem 

çalŦƔma yaƔamŦnda halen var olan engelliliŒe dayalŦ ayrŦmcŦlŦk hem de iƔyerinde makul 
uyumlaƔtŦrmanŦn yapŦlmasŦ zorunluluŒu nedeniyle sorunlar yaƔanabileceŒi kanŦsŦndayŦz.  

 
b. AyrŦ yerleƔim yeri belirlenmesi durumunda, bu yerleƔim yerinin kadŦnŦn engeline 

uygun ve eriƔilebilir  bir yer olmasŦ Ɣart olmakla birlikte, süreŒen hastalŦŒa sahip engelli kadŦn 
için bu tedbir süreŒen hastalŦŒŦ sürekli takip gerektiriyorsa kadŦnŦn ƔartlarŦnŦn daha da 
zorlaƔtŦrŦlmasŦ sonucunu doŒurabilmektedir.   

 
c. Hayati tehlikenin bulunmasŦ ve diŒer tedbirlerin bu tehlikeyi önlemede yeterli 

olmayacaŒŦnŦn anlaƔŦlmasŦ  halinde, rŦzasŦna dayalŦ olarak kimlik ve diŒer bilgi ve belgelerinin 
deŒiƔtirilmesi tedbirine iliƔkin, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katŦlŦmŦnŦn 
henüz saŒlanamadŦŒŦ günümüzde engelli kadŦnŦn her ne kadar hayati tehlikesi bulunsa dahi 
bu tedbire baƔvurma olasŦlŦŒŦ oldukça düƔüktür. Çünkü; öncelikle gerek BakanlŦk gerekse de 
belediyeler tarafŦndan engellilerin kayŦt altŦna alŦnmasŦ nedeniyle bu kayŦtlarŦn deŒiƔtirilmesi 
durumunda güvenliŒin saŒlanŦp, saŒlanamayacaŒŦ kaygŦsŦ bulunmaktadŦr.  
 
YukarŦda da açŦklandŦŒŦ üzere, kanun ile düzenlenen koruyucu tedbirlerin engelli kadŦn veya 
engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar için uygulamada etkin olabilmesi bazŦ özel tedbirlerin 
alŦnmasŦna baŒlŦdŦr. KanŦmŦzca, bu sorunlar,   engelli kadŦn veya engelli çocuŒu bulunan 
kadŦnlar için uygulanan özel tedbirlerin ayrŦmcŦlŦk sayŦlmayacaŒŦnŦn ilke olarak benimsenmesi 
ile uluslararasŦ engelli haklarŦ metinlerine yapŦlan atŦf ile  çözülebilir.  
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x DiŒer kanunlar kapsamŦnda yapŦlacak yardŦmlar saklŦ kalmak üzere, geçici maddi yardŦm 
yapŦlmasŦ. 

x Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakŦmdan rehberlik ve danŦƔmanlŦk hizmeti 
verilmesi. 

x Hayatî tehlikesinin bulunmasŦ hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 
altŦna alŦnmasŦ. 

x Gerekli olmasŦ hâlinde, korunan kiƔinin çocuklarŦ varsa çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦnŦ 
desteklemek üzere dört ay, kiƔinin çalŦƔmasŦ hâlinde ise iki aylŦk süre ile sŦnŦrlŦ olmak 
kaydŦyla, on altŦ yaƔŦndan büyükler için her yŦl belirlenen aylŦk net asgari ücret 
tutarŦnŦn yarŦsŦnŦ geçmemek ve belgelendirilmek kaydŦyla BakanlŦk bütçesinin ilgili 
tertibinden karƔŦlanmak suretiyle kreƔ imkânŦnŦn saŒlanmasŦ, mülki amir tarafŦndan 
alŦnabilecek koruyucu tedbir kararlarŦ olarak sayŦlmŦƔtŦr.   

 
6284 sayŦlŦ kanun tarafŦndan düzenlenen mülki amirin verebileceŒi  koruyucu tedbir 
kararlarŦnŦn incelenmesi neticesinde;  

 
a. BarŦnma yeri saŒlanmasŦ hususunda, özellikle fiziksel engelli kadŦnlarŦn bu 

korumadan faydalanmalarŦ sŦŒŦnaklarŦn önemli bir kŦsmŦnŦn fiziki eriƔilebilirliŒinin olmamasŦ 
nedeniyle   oldukça kŦsŦtlŦ olmakla birlikte engelli çocuŒu bulunan kadŦnlar da aynŦ 
maŒduriyeti yaƔamaktadŦrlar. Her ne kadar öneriler kŦsmŦnda ayrŦntŦlŦ olarak ifade edilmiƔse 
dahi, yine de belirtmek gerekir ki, engelli kadŦnlar için ihtisaslaƔmŦƔ sŦŒŦnaklar deŒil tüm 
sŦŒŦnaklarŦn eriƔilebilirliŒinin saŒlanmasŦnŦn gerekliliŒi uluslararasŦ insan haklarŦ metinleri ile 
de ifade edilmiƔtir.  

 
b. Geçici maddi yardŦm yapŦlmasŦ hususunda, kanun tarafŦndan  diŒer kanunlar 

kapsamŦnda yapŦlacak yardŦmlarŦn saklŦ kalacaŒŦ belirtilmiƔ ise de, yardŦm niteliŒinde olmayan 
engelli aylŦŒŦ ya da 2022 sayŦlŦ kanun kapsamŦnda verilen evde bakŦm ücreti hususunda 
herhangi  bir hüküm bulunmadŦŒŦndan bu nevi aylŦk alan kadŦnlara geçici maddi yardŦm 
yapŦlŦp yapŦlmayacaŒŦ belirli deŒildir.  

 
c. Rehberlik ve danŦƔmanlŦk hizmeti verilmesi konusunda, iƔitme ve konuƔma engelli 

kadŦnlar için her aƔamada iƔaret dili bilen tercümanŦn varlŦŒŦ Ɣart olmakla birlikte, zihinsel 
engelli kadŦnlar açŦsŦndan vesayet nedeniyle özellikle hukuki danŦƔmanlŦk konusunda sorunlar 
çŦkmasŦ mümkün olduŒundan zihinsel engelli kadŦnlara iliƔkin özel önlemlerin alŦnmasŦ 
gerekmektedir.  

 
d. Hayati tehlikenin bulunmasŦ halinde geçici koruma altŦna alŦnmasŦ konusunda, engelli 

kadŦnlarŦn önündeki en büyük engellerden biri olan eriƔilebilirlik burada da karƔŦmŦza 
çŦkmakla birlikte, vesayet altŦndaki zihinsel engelli kadŦnlar için uygulamada böyle bir kararŦn 
alŦnmasŦ hususunda tereddüte düƔülme riski bulunmaktadŦr.  

 
e. Korunan kiƔinin çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦnŦ desteklemek amacŦyla geçici olarak 

çocuklarŦ için kreƔ imkanŦnŦn saŒlanmasŦ tedbirinde ise ikili bir çŦkmaz mevcuttur. böyle ki; 
öncelikle engelli kadŦnŦn istihdama katŦlŦmŦ ayrŦ bir ihlal konusu olmakla birlikte, engelli 
erkeklerin yanŦnda engelli kadŦnŦn çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ çok daha uzun süre alabilmekte 
buna bir de Ɣiddet gören kadŦnŦn travmasŦ eklendiŒinde daha uzun süre destek 
gerekmektedir. Bunun yanŦ sŦra, engelli çocuŒu bulunan kadŦnŦn ise çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ 
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müdürlüklerine ulaƔtŦrŦlacaŒŦ, bunun mümkün olmamasŦ halinde ise giderleri bakanlŦkça 
karƔŦlanarak geçici barŦnma imkanŦ saŒlanacaŒŦ düzenlenmiƔtir. Ancak, M.C.  engelli olmasŦ 
nedeniyle sŦŒŦnaŒa kabul edilmemesine raŒmen kollukta bulunan kadŦn hakkŦnda bu hüküm 
uygulanmamŦƔtŦr.  
 
biddet uygulayanŦn tedbir kararŦna aykŦrŦ davranmasŦ halinde kanun zorlama hapsini 
öngörmüƔtür.  
 
Kurumlar arasŦ Koordinasyon ve EŒitim baƔlŦŒŦ altŦnda 6284 sayŦlŦ kanun gereŒi, gerek TRT 
gerekse de diŒer özel radyo ve kanallarŦn, kadŦnlarŦn çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ, özellikle kadŦn 
ve çocukla ilgili olmak üzere Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ ve benzeri politikalar 
konusunda BakanlŦk tarafŦndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluƔlarŦ ve sivil toplum 
kuruluƔlarŦnŦn da görüƔleri alŦnarak  hazŦrlanan ya da hazŦrlattŦrŦlan bilgilendirme 
materyallerini yayŦnlamak zorundadŦr.   
 
Her ne kadar bu hüküm ile yayŦn kuruluƔlarŦna konu hakkŦnda belli saatlerde yayŦn yapma 
zorunluluŒu getirilmiƔse de, ilgili materyallerin engelli kadŦnlar için eriƔilebilir olmasŦ 
yönünde, iƔaret dili çevirisi, sesli betimleme gibi, özel bir düzenleme içermemektedir. 
Belirtmek gerekir ki; 6284 sayŦlŦ kanun ile düzenlenmese dahi, Türkiye’nin taraf olduŒu 
uluslararasŦ sözleƔmeler gereŒi kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ konusunda 
da bilgiye eriƔilebilirliŒin saŒlanmasŦ taraf devlet yükümlülüŒündedir.  
 
Son olarak, 2012 yŦlŦnda yürürlüŒe giren ve 7stanbul SözleƔmesi ŦƔŦŒŦnda hazŦrlanan 6284 sayŦlŦ 
kanun birçok düzenlemesi ile 7stanbul SözleƔmesi’ne paralel bir içerik ile kanunlaƔmasŦna 
raŒmen, kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnda arabuluculuk ve uzlaƔma yasaŒŦ gibi bazŦ 
konularda düzenleme içermemektedir.  
 
Ancak, Anayasa 90/son gereŒi 7stanbul SözleƔmesi kanun hükmünde olup, 6284 sayŦlŦ kanun 
ile düzenlenmeyen hükümlerinde uygulanmasŦ gerekmektedir.  
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6284 sayŦlŦ kanun ile, Ɣiddet uygulayanlar ile ilgili olarak önleyici tedbir kararlarŦ, 2. FŦkrada 
belirtilen haller hariç, bu durumda ise yine hakimin onayŦna sunma zorunluluŒu 
bulunmaktadŦr,  yalnŦzca hakim tarafŦndan verilebilir. Bunlar;  

 
x biddet maŒduruna yönelik olarak Ɣiddet tehdidi, hakaret, aƔaŒŦlama veya küçük 

düƔürmeyi içeren söz ve davranŦƔlarda bulunmamasŦ. 
x MüƔterek konuttan veya bulunduŒu yerden derhâl uzaklaƔtŦrŦlmasŦ ve müƔterek 

konutun korunan kiƔiye tahsis edilmesi. 
x Korunan kiƔilere, bu kiƔilerin bulunduklarŦ konuta, okula ve iƔyerine yaklaƔmamasŦ. 
x Çocuklarla ilgili daha önce verilmiƔ bir kiƔisel iliƔki kurma kararŦ varsa, kiƔisel iliƔkinin 

refakatçi eƔliŒinde yapŦlmasŦ, kiƔisel iliƔkinin sŦnŦrlanmasŦ ya da tümüyle kaldŦrŦlmasŦ. 
x Gerekli görülmesi hâlinde korunan kiƔinin, Ɣiddete uŒramamŦƔ olsa bile yakŦnlarŦna, 

tanŦklarŦna ve kiƔisel iliƔki kurulmasŦna iliƔkin hâller saklŦ kalmak üzere çocuklarŦna 
yaklaƔmamasŦ. 

x Korunan kiƔinin Ɣahsi eƔyalarŦna ve ev eƔyalarŦna zarar vermemesi. 
x Korunan kiƔiyi iletiƔim araçlarŦyla veya sair surette rahatsŦz etmemesi. 
x BulundurulmasŦ veya taƔŦnmasŦna kanunen izin verilen silahlarŦ kolluŒa teslim etmesi. 
x Silah taƔŦmasŦ zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle 

zimmetinde bulunan silahŦ kurumuna teslim etmesi. 
x Korunan kiƔilerin bulunduklarŦ yerlerde alkol ya da uyuƔturucu veya uyarŦcŦ madde 

kullanmamasŦ ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kiƔilere ve bunlarŦn 
bulunduklarŦ yerlere yaklaƔmamasŦ, baŒŦmlŦlŦŒŦnŦn olmasŦ hâlinde, hastaneye yatmak 
dâhil, muayene ve tedavisinin saŒlanmasŦ. 

x Bir saŒlŦk kuruluƔuna muayene veya tedavi için baƔvurmasŦ ve tedavisinin saŒlanmasŦ. 
 
Daha önce de belirtildiŒi üzere önleyici tedbir kararlarŦ hakim tarafŦndan verilebilir, yalnŦzca 
gecikmesinde sakŦnca bulunan hâllerde birinci fŦkranŦn (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
tedbirlerin, ilgili kolluk amirlerince de alŦnabileceŒi, ancak en geç kararŦn alŦndŦŒŦ tarihi takip 
eden ilk iƔgünü içinde hâkimin onayŦna sunulmasŦnŦn  zorunlu olduŒu düzenlenmiƔtir.  
 
biddet uygulayana yönelik alŦnan önleyici tedbir kararlarŦna uyulmamasŦ halinde,  Ɣiddet 
gören engelli kadŦnŦn bu durumu fark edememesi ya da ihbar edememesi sorunu 
yaƔanabilmektedir. ÖrneŒin, görme engelli bir kadŦna Ɣiddet uygulayan hakkŦnda verilen 
korunan kiƔiye, konuta, iƔyerine veya okula yaklaƔmama tedbirinde Ɣiddet uygulayanŦn bu 
tedbiri ihlal ettiŒi kadŦn tarafŦndan fark edilemeyeceŒinden Ɣiddet gören kadŦn açŦsŦndan 
sürekli korku ortamŦnda yaƔamasŦ anlamŦna gelmektedir. Bu tedbirin ihlal edilip, edilmediŒi 
Ɣiddete uŒrayan tarafŦndan deŒil de kolluk tarafŦndan takip edilirse elektronik kelepçe 
örneŒinde olduŒu gibi kadŦn açŦsŦndan yaƔadŦŒŦ psikolojik Ɣiddet sona ermiƔ olacaktŦr.  
 
AyrŦca, 6284 sayŦlŦ kanun ile, hakim tarafŦndan, velayet,  tedbir nafakasŦ, nafaka ve kiƔisel iliƔki 
kurulmasŦ gibi hususlarda da karar verilebileceŒi düzenlenmiƔtir.  
 
Bu kanun kapsamŦndaki tedbirler ilk defasŦnda en çok altŦ ay süre ile verilebilmekte, tedbir  
kararlarŦ uzatŦlabildiŒi gibi aynŦ zamanda kaldŦrŦlabilmektedir. 
 
Yine kanunun önemli bir uygulamasŦ ise; tedbir kararŦnŦn kolluk amirince verilip, uygulandŦŒŦ 
veya korunan kiƔinin kollukta bulunduŒu hallerde, kiƔinin BakanlŦŒŦn  il veya ilçe 
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müdürlüklerine ulaƔtŦrŦlacaŒŦ, bunun mümkün olmamasŦ halinde ise giderleri bakanlŦkça 
karƔŦlanarak geçici barŦnma imkanŦ saŒlanacaŒŦ düzenlenmiƔtir. Ancak, M.C.  engelli olmasŦ 
nedeniyle sŦŒŦnaŒa kabul edilmemesine raŒmen kollukta bulunan kadŦn hakkŦnda bu hüküm 
uygulanmamŦƔtŦr.  
 
biddet uygulayanŦn tedbir kararŦna aykŦrŦ davranmasŦ halinde kanun zorlama hapsini 
öngörmüƔtür.  
 
Kurumlar arasŦ Koordinasyon ve EŒitim baƔlŦŒŦ altŦnda 6284 sayŦlŦ kanun gereŒi, gerek TRT 
gerekse de diŒer özel radyo ve kanallarŦn, kadŦnlarŦn çalŦƔma yaƔamŦna katŦlŦmŦ, özellikle kadŦn 
ve çocukla ilgili olmak üzere Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ ve benzeri politikalar 
konusunda BakanlŦk tarafŦndan üniversiteler, ilgili meslek kuruluƔlarŦ ve sivil toplum 
kuruluƔlarŦnŦn da görüƔleri alŦnarak  hazŦrlanan ya da hazŦrlattŦrŦlan bilgilendirme 
materyallerini yayŦnlamak zorundadŦr.   
 
Her ne kadar bu hüküm ile yayŦn kuruluƔlarŦna konu hakkŦnda belli saatlerde yayŦn yapma 
zorunluluŒu getirilmiƔse de, ilgili materyallerin engelli kadŦnlar için eriƔilebilir olmasŦ 
yönünde, iƔaret dili çevirisi, sesli betimleme gibi, özel bir düzenleme içermemektedir. 
Belirtmek gerekir ki; 6284 sayŦlŦ kanun ile düzenlenmese dahi, Türkiye’nin taraf olduŒu 
uluslararasŦ sözleƔmeler gereŒi kadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ konusunda 
da bilgiye eriƔilebilirliŒin saŒlanmasŦ taraf devlet yükümlülüŒündedir.  
 
Son olarak, 2012 yŦlŦnda yürürlüŒe giren ve 7stanbul SözleƔmesi ŦƔŦŒŦnda hazŦrlanan 6284 sayŦlŦ 
kanun birçok düzenlemesi ile 7stanbul SözleƔmesi’ne paralel bir içerik ile kanunlaƔmasŦna 
raŒmen, kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnda arabuluculuk ve uzlaƔma yasaŒŦ gibi bazŦ 
konularda düzenleme içermemektedir.  
 
Ancak, Anayasa 90/son gereŒi 7stanbul SözleƔmesi kanun hükmünde olup, 6284 sayŦlŦ kanun 
ile düzenlenmeyen hükümlerinde uygulanmasŦ gerekmektedir.  
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6284 sayŦlŦ kanun ile, Ɣiddet uygulayanlar ile ilgili olarak önleyici tedbir kararlarŦ, 2. FŦkrada 
belirtilen haller hariç, bu durumda ise yine hakimin onayŦna sunma zorunluluŒu 
bulunmaktadŦr,  yalnŦzca hakim tarafŦndan verilebilir. Bunlar;  

 
x biddet maŒduruna yönelik olarak Ɣiddet tehdidi, hakaret, aƔaŒŦlama veya küçük 

düƔürmeyi içeren söz ve davranŦƔlarda bulunmamasŦ. 
x MüƔterek konuttan veya bulunduŒu yerden derhâl uzaklaƔtŦrŦlmasŦ ve müƔterek 

konutun korunan kiƔiye tahsis edilmesi. 
x Korunan kiƔilere, bu kiƔilerin bulunduklarŦ konuta, okula ve iƔyerine yaklaƔmamasŦ. 
x Çocuklarla ilgili daha önce verilmiƔ bir kiƔisel iliƔki kurma kararŦ varsa, kiƔisel iliƔkinin 

refakatçi eƔliŒinde yapŦlmasŦ, kiƔisel iliƔkinin sŦnŦrlanmasŦ ya da tümüyle kaldŦrŦlmasŦ. 
x Gerekli görülmesi hâlinde korunan kiƔinin, Ɣiddete uŒramamŦƔ olsa bile yakŦnlarŦna, 

tanŦklarŦna ve kiƔisel iliƔki kurulmasŦna iliƔkin hâller saklŦ kalmak üzere çocuklarŦna 
yaklaƔmamasŦ. 

x Korunan kiƔinin Ɣahsi eƔyalarŦna ve ev eƔyalarŦna zarar vermemesi. 
x Korunan kiƔiyi iletiƔim araçlarŦyla veya sair surette rahatsŦz etmemesi. 
x BulundurulmasŦ veya taƔŦnmasŦna kanunen izin verilen silahlarŦ kolluŒa teslim etmesi. 
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banlŦurfa  PaƔa BaŒŦ Mahallesi 765.Sok. No:42/B 
Merkez bANLIURFA 

0 414 313 56 31 

Trabzon SoŒuksu Mah. SoŒuksu Cad. Huzur Sok. 
No:10 ÇamlŦk/TRABZON 

0 462 231 40 12 

 

Tablo 1: bÖN7M’lerin bulunduŒu iller ve iletiƔim adresleri 

Merkezlerde ihtiyaç oranŦnda farklŦ nitelik ve niceliklerde personel görev almakta olup, bu 

ihtiyaç BakanlŦk personeli, özel hizmet alŦmŦ veya geçici görevlendirme yoluyla 

gerçekleƔtirilmektedir.24  

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda ENGKAD tarafŦndan 14 bÖN7M’e bilgi edinme baƔvurusunda 

bulunulmuƔ, baƔvurularda engelli kadŦnlara iliƔkin Ɣu üç soruya cevap aranmŦƔtŦr: 

1. bÖN7M’in hizmet vermeye baƔladŦŒŦ tarihten günümüze kadar geçen sürede, 
merkeze baƔvuran ya da kolluk güçleri tarafŦndan getirilen engelli kadŦn sayŦsŦ 
kaçtŦr, engel türüne göre daŒŦlŦmŦ nedir?  

2. Engelli kadŦnlarŦn baƔvurusu üzerine alŦnan önleyici ve koruyucu tedbir sayŦsŦ ve 
türü nedir? 

3. bÖN7M’e baƔvuran engelli kadŦnlardan kaçŦ kadŦn sŦŒŦnaŒŦna (sŦŒŦnma evine) 
yerleƔtirilmiƔtir?  

 
ÇalŦƔma sonunda 10 farklŦ bÖN7M’den resmi yazŦyla cevap alŦnmŦƔtŦr.  Cevap alŦnan 

bÖN7M’lerin bulunduŒu iller Ɣu Ɣekildedir: Adana, Ankara, Bursa, DiyarbakŦr, Gaziantep, 

7stanbul, 7zmir, Mersin, Samsun ve Trabzon. Cevap alamadŦŒŦmŦz iller ise Antalya, Denizli, 

Malatya ve banlŦurfa’dŦr. 

Ancak alŦnan cevaplarŦn birbirinden oldukça farklŦ nitelikler taƔŦyor olmasŦ, ASPB bünyesinde 

merkeziyetçi bir yapŦyla yönetilen bÖN7M’lerin bile ne yazŦk ki bütünlük anlayŦƔla çalŦƔamadŦŒŦ 
göstermiƔ, sisteme iliƔkin çarpŦcŦ bir gerçeŒi yeniden ortaya koymuƔtur.  

AldŦŒŦmŦz cevaplara detaylŦca bakacak olursak; 

x 7stanbul ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili cevap yazŦsŦnda 
sorularŦmŦza yanŦt vermemiƔ, ASPB KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü ile iletiƔime 
geçmemiz hususunda tavsiye de bulunmuƔtur25. 
 

x 7zmir ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü iki cevap yazŦsŦ göndermiƔ, ilkinde 
baƔvurumuzun ASPB KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü’ne iletilmiƔ olduŒunu 
belirtmiƔ26, ikincisinde ise KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü tarafŦndan incelenen 

                                                            
24 A.g.e 
25 Bkz. 7stanbul ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 17.02.2015 tarih ve 81052506/774.09-2161 
sayŦlŦ yazŦsŦ. 
26 Bkz. 7zmir ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 03.03.2015 tarih ve 96785995-400-9486 sayŦlŦ 
yazŦsŦ. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ARAbTIRMA VER7LER7N7N ANAL7Z7 

I- biddet Önleme ve 7zleme Merkezlerine (bÖN7M) iliƔkin edinilen bilgiler: 

20 Mart 2012 tarihinde yürürlüŒe giren 6284 sayŦlŦ Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna KarƔŦ 
biddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamŦnda kadŦnlarŦn ekonomik, psikolojik, hukuki ve 
sosyal olarak güçlendirilmesi için Türkiye genelinde 14 ilde 7 gün 24 saat hizmet veren KOZA 
biddet Önleme ve 7zleme Merkezleri (bÖN7M) açŦlmŦƔtŦr.  

Tek kapŦ sistemi olarak tasarlanan bÖN7M’lerde Ɣiddet maŒdurlarŦna yönelik bütün iƔlemlerin 
tek bir çatŦ altŦnda gerçekleƔtirilmesi ve bu merkezlerde kadŦnlara etkili ve süratli hizmet 
sunumu saŒlanmasŦ planlanmŦƔtŦr.23  

AƔaŒŦdaki listede bu merkezlerin bulunduŒu iller ve iletiƔim adresleri görülebilir: 

bÖN7M 7li bÖN7M Adresi bÖN7M Telefonu 
Adana Huzurevleri Mah. 77136. Sok. No:6 

Çukurova/ADANA 
0 322 247 08 35 

Ankara Ulubey Mah. 863. Sok. No:2 AltŦndaŒ 
(Siteler)/ANKARA 

0 312 348 36 86  
0 312 351 65 63 

Antalya Kültür Mah. 3844. Sok. No:8 
Kepez/ANTALYA 

0 242 227 20 62 

Bursa YahƔibey Mah. KayabaƔŦ Sok. No:7 
Osmangazi/BURSA 

0 224 223 03 68 

Denizli  Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No:145 
BaŒbaƔŦ/DEN7ZL7 

0 258 266 41 66 

DiyarbakŦr Peyas Mah. Diclekent VillalarŦ 252. Sk. 
No:37-39 KayapŦnar/D7YARBAKIR 

0 412 257 21 50 

Gaziantep DüŒmeci Mah. TürkocaŒŦ Sok. 
No:5/B GAZ7ANTEP 

0 342 220 71 10 

7stanbul YeƔilköy Mah. HalkalŦ Cad. No:30 
BakŦrköy 7STANBUL 

0 212 465 21 96-7 

7zmir 1847/15 Sok. No:12 A Blok 
BayraklŦ/7ZM7R 

0 232 363 33 41 

Malatya Özalper Mah. Turgut Özal BulvarŦ 1.Cadde 
No:15 MALATYA 

0 422 212 32 25 

Mersin Gazi Mah. 1323. Sok. No:5 
YeniƔehir/MERS7N 

0 324 328 66 35 

Samsun Ulugazi Mah. KaplanoŒlu Sok. No:4 
7lkyardŦm/SAMSUN 

0 362 431 11 87 

                                                            
23  Bkz. TekirdaŒ milletvekili Candan Yüceer tarafŦndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanŦ Fatma bahin’e yöneltilen 
“KadŦna yönelik Ɣiddetle mücadeleye ve kadŦn sŦŒŦnma evlerine iliƔkin 12.03.2013 tarihli ve 7/19707 sayŦlŦ yazŦlŦ 
ƐŽƌƵ�ƂŶĞƌŐĞƐŝ͕͟��ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ƚďŵŵ͘gov.tr/d24/7/7-19707sgc.pdf (eriƔim tarihi: 12.05.2015) 
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24 A.g.e 
25 Bkz. 7stanbul ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 17.02.2015 tarih ve 81052506/774.09-2161 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ARAbTIRMA VER7LER7N7N ANAL7Z7 
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x Bursa ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda merkezden Ɣu ana 
kadar 3 engelli kadŦnŦn yararlandŦŒŦnŦ bildirmiƔ, bu kadŦnlarŦn 2 tanesinin engel 
durumu Ɣiddete uŒramalarŦ nedeniyle  oluƔtuŒunu (yaralanma sonucu yürüyememe 
gibi) ifade etmiƔ, kadŦnlarŦn tedavilerinin yapŦldŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Merkeze baƔvuran 
diŒer engelli kadŦnŦn ise iƔitme engelli olduŒu söylenmiƔ, bakŦm hizmeti verildikten 
sonra kadŦnŦn annesinin yanŦna döndüŒü bilgisi verilmiƔtir. Engelli kadŦnlarŦn 
baƔvurusu üzerine 2 adet tedbir kararŦ bulunduŒu belirtilmiƔ, 3 engelli kadŦnŦn 
konukevi hizmetinden yararlandŦŒŦ bilgisi ilgili yazŦda sunulmuƔtur32.  
 

x DiyarbakŦr ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda 10 engelli 
kadŦndan baƔvuru alŦndŦŒŦ belirtilmiƔ33, baƔvuran kadŦnlarŦn 2 tanesinin zihinsel 
engelli, 8 tanesinin ise ruhsal bozukluŒu olan kadŦnlar olduŒu ifade edilmiƔtir34. 
Cevapta, engelli kadŦnlarŦn baƔvurusu üzerine alŦnan önleyici ve koruyucu tedbir sayŦsŦ 
ve türüne iliƔkin bilgi verilmemiƔtir. Ancak merkeze baƔvuran kadŦnlarŦn sŦŒŦnaklara 
yerleƔme taleplerine iliƔkin aƔaŒŦdaki ifadelere yer verilmiƔtir: 

 
BaƔvuruda bulunan 10 kadŦndan 9’unun kuruluƔa kabulü 
yapŦlmŦƔ, 1’i ise engelli raporu olduŒu anlaƔŦldŦŒŦndan BakŦm ve 
Rehabilitasyon merkezine yerleƔtirilerek hizmet deŒiƔikliŒi 
yapŦlmŦƔ, kabulü yapŦlan 9 kadŦnŦn ise zihinsel ve ruhsal 
anlamda engelleri olduŒu anlaƔŦldŦŒŦndan Engelli SaŒlŦk Kurulu 
Raporu olup olmadŦŒŦ araƔtŦrŦlmŦƔ, raporu olan 4 kadŦna hizmet 
deŒiƔikliŒi yapŦlmŦƔ, raporu olmayan 4 kadŦna ise gerekli saŒlŦk 
iƔlemleri yapŦlmŦƔ ve Engelli SaŒlŦk Kurulu Raporu alŦnarak 
ailesine gitmek istemeyenlere hizmet deŒiƔikliŒi yapŦlmŦƔtŦr. 

x Gaziantep ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda  ildeki 
bÖN7M’in 8 Mart 2013 tarihinde hizmet vermeye baƔladŦŒŦ belirtilmiƔ, bu tarihten 
itibaren 15 engelli kadŦna hizmet verildiŒi bilgisi paylaƔŦlmŦƔtŦr35. Hizmet verilen 
kadŦnlarŦn engel türleri ise, “genetik rahatsŦzlŦŒŦ olan 3 birey, zihinsel engelli 2 birey, 
ruh saŒlŦŒŦ bozuk olan 8 birey, saŒŦr ve dilsiz olan 2 birey” olarak belirtilmiƔtir.36 7lgili 
yazŦda, baƔvuru yapan tüm engelli kadŦnlara koruyucu tedbir kararŦ olarak barŦnma 
tedbirinin alŦndŦŒŦ ifade edilmiƔ, 8 kadŦna da ayrŦca önleyici tedbir kararŦ alŦndŦŒŦ 

                                                            
32 Bkz. Bursa ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 24.02.2015 tarih ve 42660854-622.01-2922 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
33 Bkz. DiyarbakŦr ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 27.02.2015 tarih ve 77128972/441-2296 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ. 
34 7lgili cevap yazŦsŦnda, “ruhsal bozukluŒu olan kadŦn” ifadesi kullanŦlarak yanŦt verilmiƔtir. ENGKAD ise “ruhsal 
bozukluŒu olan kadŦn”  ifadesi yerine “psiko-sosyal engelli” ifadesini BM EHS’nin ruhuna daha uygun bulmakta,  
hak temelli ilgili çalŦƔmalarda  da sŦklŦkla  geçen bu ifadeyi kullanmayŦ tercih etmektedir.  
35 Bkz. Gaziantep ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 26.02.2015 tarih ve 83766443-101.99/2028 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
36 7lgili cevap yazŦsŦnda, “saŒŦr ve dilsiz” ifadesi kullanŦlarak yanŦt verilmiƔtir. ENGKAD ise “saŒŦr ve dilsiz” ifadesi 
yerine “iƔitme engelli” ifadesini BM EHS’nin ruhuna daha uygun bulmakta,  hak temelli ilgili çalŦƔmalarda  da 
sŦklŦkla  geçen bu ifadeyi kullanmayŦ tercih etmektedir. 
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baƔvurumuzda istenen bilgilerin, Bilgi Edinme Kanunu’nun 25. maddesine göre 
tarafŦmŦza verilmesinin uygun görülmediŒi ifade edilmiƔtir27.  

x Adana ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü de benzer ifadelerde bulunmuƔ, 
ASPB KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü’nden konu hakkŦnda görüƔ aldŦŒŦnŦ belirtilmiƔ 
ve Bilgi Edinme Kanunu’nun 25. maddesine göre tarafŦmŦza bilgi veremeyeceklerini 
bildirmiƔtir28.  
 

x Mersin ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda konuya iliƔkin 
cevap vermiƔ, ancak merkeze baƔvuran ya da kolluk güçleri tarafŦndan getirilen engelli 
kadŦn sayŦsŦnŦn istatistiklere alŦnmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔtir. Engelli kadŦnlarŦn baƔvurusu 
üzerine alŦnan önleyici ve koruyucu tedbir sayŦsŦ ve türünün bilinmediŒini belirtmiƔ, 
yine bÖN7M’e baƔvuran engelli kadŦnlardan kaç tanesinin sŦŒŦnaŒa yerleƔtirildiŒinin de 
bilinmediŒini bildirmiƔtir29.  

 
x Trabzon ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise ilgili yazŦsŦnda merkeze 

baƔvuran ya da kolluk güçleri tarafŦndan getirilen engelli kadŦn müracaatçŦnŦn hiç 
olmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔ, yine engelli bir kadŦna verilmiƔ bir koruma kararŦnŦn olmadŦŒŦnŦ 
belirtmiƔtir. SŦŒŦnaŒa yerleƔme talebinde bulunan engelli kadŦn baƔvurusunun 
olmadŦŒŦnŦ bildirmiƔtir.30  

 
x Ankara ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise sorduŒumuz sorulara soru 

bazŦnda cevap vermemiƔ, onun yerine uygulamaya dair genel bilgi vermiƔtir.  7lgili 
yazŦda Ɣu ifadeler kullanŦlmŦƔtŦr: 

 
“bÖN7M bünyesinde Ɣiddet maŒduru olmasŦ nedeniyle bireysel 

ya da kolluk birimleri aracŦlŦŒŦ ile barŦnma ya da danŦƔmanlŦk 

hizmeti almak için baƔvuruda buluna engelli kadŦnlara yönelik 

olarak, 6284 sayŦlŦ “Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna Yönelik 

biddetin Önlenmesine Yönelik Kanun" kapsamŦnda gerekli 

rehberlik ve danŦƔmanlŦk yapŦlmakta olup ihtiyaçlarŦna yönelik 

destek hizmetleri verilmekte, talep etmeleri durumunda kadŦn 

konukevine yerleƔtirilmektedir. “ 

Ancak aynŦ yazŦda, “Engellilere Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezine” 2013-2014 

yŦllarŦnda engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu bulunmadŦŒŦ da belirtilmiƔtir31.  

Engelli kadŦnlardan baƔvuru aldŦŒŦnŦ bildiren bÖN7M’lerden gelen cevaplar ise Ɣu Ɣekildedir: 
                                                            
27 Bkz. 7zmir ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 03.04.2015tarih ve 96785995-400- 14545 sayŦlŦ 
yazŦsŦ.   
28 Bkz. Adana ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 02.02.2015 tarih ve 14438097/441.99/2 sayŦlŦ 
yazŦsŦ.  
29 Bkz. Mersin ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 03.03.2015 tarih ve 140-72497-400-1934 sayŦlŦ 
cevap yazŦsŦ. 
30 Bkz. Trabzon ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 20.02.2015 tarih ve 23955241-302.99-975 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
31 Bkz. Ankara ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 26.02.2015 tarih ve 65097260-622-31839 sayŦlŦ 
cevap yazŦsŦ.  
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x Bursa ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda merkezden Ɣu ana 
kadar 3 engelli kadŦnŦn yararlandŦŒŦnŦ bildirmiƔ, bu kadŦnlarŦn 2 tanesinin engel 
durumu Ɣiddete uŒramalarŦ nedeniyle  oluƔtuŒunu (yaralanma sonucu yürüyememe 
gibi) ifade etmiƔ, kadŦnlarŦn tedavilerinin yapŦldŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Merkeze baƔvuran 
diŒer engelli kadŦnŦn ise iƔitme engelli olduŒu söylenmiƔ, bakŦm hizmeti verildikten 
sonra kadŦnŦn annesinin yanŦna döndüŒü bilgisi verilmiƔtir. Engelli kadŦnlarŦn 
baƔvurusu üzerine 2 adet tedbir kararŦ bulunduŒu belirtilmiƔ, 3 engelli kadŦnŦn 
konukevi hizmetinden yararlandŦŒŦ bilgisi ilgili yazŦda sunulmuƔtur32.  
 

x DiyarbakŦr ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda 10 engelli 
kadŦndan baƔvuru alŦndŦŒŦ belirtilmiƔ33, baƔvuran kadŦnlarŦn 2 tanesinin zihinsel 
engelli, 8 tanesinin ise ruhsal bozukluŒu olan kadŦnlar olduŒu ifade edilmiƔtir34. 
Cevapta, engelli kadŦnlarŦn baƔvurusu üzerine alŦnan önleyici ve koruyucu tedbir sayŦsŦ 
ve türüne iliƔkin bilgi verilmemiƔtir. Ancak merkeze baƔvuran kadŦnlarŦn sŦŒŦnaklara 
yerleƔme taleplerine iliƔkin aƔaŒŦdaki ifadelere yer verilmiƔtir: 

 
BaƔvuruda bulunan 10 kadŦndan 9’unun kuruluƔa kabulü 
yapŦlmŦƔ, 1’i ise engelli raporu olduŒu anlaƔŦldŦŒŦndan BakŦm ve 
Rehabilitasyon merkezine yerleƔtirilerek hizmet deŒiƔikliŒi 
yapŦlmŦƔ, kabulü yapŦlan 9 kadŦnŦn ise zihinsel ve ruhsal 
anlamda engelleri olduŒu anlaƔŦldŦŒŦndan Engelli SaŒlŦk Kurulu 
Raporu olup olmadŦŒŦ araƔtŦrŦlmŦƔ, raporu olan 4 kadŦna hizmet 
deŒiƔikliŒi yapŦlmŦƔ, raporu olmayan 4 kadŦna ise gerekli saŒlŦk 
iƔlemleri yapŦlmŦƔ ve Engelli SaŒlŦk Kurulu Raporu alŦnarak 
ailesine gitmek istemeyenlere hizmet deŒiƔikliŒi yapŦlmŦƔtŦr. 

x Gaziantep ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda  ildeki 
bÖN7M’in 8 Mart 2013 tarihinde hizmet vermeye baƔladŦŒŦ belirtilmiƔ, bu tarihten 
itibaren 15 engelli kadŦna hizmet verildiŒi bilgisi paylaƔŦlmŦƔtŦr35. Hizmet verilen 
kadŦnlarŦn engel türleri ise, “genetik rahatsŦzlŦŒŦ olan 3 birey, zihinsel engelli 2 birey, 
ruh saŒlŦŒŦ bozuk olan 8 birey, saŒŦr ve dilsiz olan 2 birey” olarak belirtilmiƔtir.36 7lgili 
yazŦda, baƔvuru yapan tüm engelli kadŦnlara koruyucu tedbir kararŦ olarak barŦnma 
tedbirinin alŦndŦŒŦ ifade edilmiƔ, 8 kadŦna da ayrŦca önleyici tedbir kararŦ alŦndŦŒŦ 

                                                            
32 Bkz. Bursa ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 24.02.2015 tarih ve 42660854-622.01-2922 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
33 Bkz. DiyarbakŦr ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 27.02.2015 tarih ve 77128972/441-2296 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ. 
34 7lgili cevap yazŦsŦnda, “ruhsal bozukluŒu olan kadŦn” ifadesi kullanŦlarak yanŦt verilmiƔtir. ENGKAD ise “ruhsal 
bozukluŒu olan kadŦn”  ifadesi yerine “psiko-sosyal engelli” ifadesini BM EHS’nin ruhuna daha uygun bulmakta,  
hak temelli ilgili çalŦƔmalarda  da sŦklŦkla  geçen bu ifadeyi kullanmayŦ tercih etmektedir.  
35 Bkz. Gaziantep ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 26.02.2015 tarih ve 83766443-101.99/2028 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
36 7lgili cevap yazŦsŦnda, “saŒŦr ve dilsiz” ifadesi kullanŦlarak yanŦt verilmiƔtir. ENGKAD ise “saŒŦr ve dilsiz” ifadesi 
yerine “iƔitme engelli” ifadesini BM EHS’nin ruhuna daha uygun bulmakta,  hak temelli ilgili çalŦƔmalarda  da 
sŦklŦkla  geçen bu ifadeyi kullanmayŦ tercih etmektedir. 
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baƔvurumuzda istenen bilgilerin, Bilgi Edinme Kanunu’nun 25. maddesine göre 
tarafŦmŦza verilmesinin uygun görülmediŒi ifade edilmiƔtir27.  

x Adana ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü de benzer ifadelerde bulunmuƔ, 
ASPB KadŦnŦn Statüsü Genel MüdürlüŒü’nden konu hakkŦnda görüƔ aldŦŒŦnŦ belirtilmiƔ 
ve Bilgi Edinme Kanunu’nun 25. maddesine göre tarafŦmŦza bilgi veremeyeceklerini 
bildirmiƔtir28.  
 

x Mersin ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ilgili yazŦsŦnda konuya iliƔkin 
cevap vermiƔ, ancak merkeze baƔvuran ya da kolluk güçleri tarafŦndan getirilen engelli 
kadŦn sayŦsŦnŦn istatistiklere alŦnmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔtir. Engelli kadŦnlarŦn baƔvurusu 
üzerine alŦnan önleyici ve koruyucu tedbir sayŦsŦ ve türünün bilinmediŒini belirtmiƔ, 
yine bÖN7M’e baƔvuran engelli kadŦnlardan kaç tanesinin sŦŒŦnaŒa yerleƔtirildiŒinin de 
bilinmediŒini bildirmiƔtir29.  

 
x Trabzon ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise ilgili yazŦsŦnda merkeze 

baƔvuran ya da kolluk güçleri tarafŦndan getirilen engelli kadŦn müracaatçŦnŦn hiç 
olmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔ, yine engelli bir kadŦna verilmiƔ bir koruma kararŦnŦn olmadŦŒŦnŦ 
belirtmiƔtir. SŦŒŦnaŒa yerleƔme talebinde bulunan engelli kadŦn baƔvurusunun 
olmadŦŒŦnŦ bildirmiƔtir.30  

 
x Ankara ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise sorduŒumuz sorulara soru 

bazŦnda cevap vermemiƔ, onun yerine uygulamaya dair genel bilgi vermiƔtir.  7lgili 
yazŦda Ɣu ifadeler kullanŦlmŦƔtŦr: 

 
“bÖN7M bünyesinde Ɣiddet maŒduru olmasŦ nedeniyle bireysel 

ya da kolluk birimleri aracŦlŦŒŦ ile barŦnma ya da danŦƔmanlŦk 

hizmeti almak için baƔvuruda buluna engelli kadŦnlara yönelik 

olarak, 6284 sayŦlŦ “Ailenin KorunmasŦ ve KadŦna Yönelik 

biddetin Önlenmesine Yönelik Kanun" kapsamŦnda gerekli 

rehberlik ve danŦƔmanlŦk yapŦlmakta olup ihtiyaçlarŦna yönelik 

destek hizmetleri verilmekte, talep etmeleri durumunda kadŦn 

konukevine yerleƔtirilmektedir. “ 

Ancak aynŦ yazŦda, “Engellilere Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezine” 2013-2014 

yŦllarŦnda engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu bulunmadŦŒŦ da belirtilmiƔtir31.  

Engelli kadŦnlardan baƔvuru aldŦŒŦnŦ bildiren bÖN7M’lerden gelen cevaplar ise Ɣu Ɣekildedir: 
                                                            
27 Bkz. 7zmir ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 03.04.2015tarih ve 96785995-400- 14545 sayŦlŦ 
yazŦsŦ.   
28 Bkz. Adana ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 02.02.2015 tarih ve 14438097/441.99/2 sayŦlŦ 
yazŦsŦ.  
29 Bkz. Mersin ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 03.03.2015 tarih ve 140-72497-400-1934 sayŦlŦ 
cevap yazŦsŦ. 
30 Bkz. Trabzon ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 20.02.2015 tarih ve 23955241-302.99-975 
sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
31 Bkz. Ankara ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 26.02.2015 tarih ve 65097260-622-31839 sayŦlŦ 
cevap yazŦsŦ.  
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engel türlerinin hangi kriterler ŦƔŦŒŦnda sŦnŦflandŦŒŦnŦ bilmek gerekir. Takip eden çalŦƔmalarda 

bu konu dikkate alŦnarak bilgi edinme baƔvurularŦ yapŦlabilir.  

 

Grafik 1: bÖN7M’lere baƔvuran engelli kadŦnlarŦn engel türleri 

Önemli bir diŒer nokta da bÖN7M’lerde ve sŦŒŦnak çalŦƔan personelin psiko-sosyal engellilik 

konusunda ne kadar bilgili olduŒudur. Zaten yaƔanan Ɣiddet olayŦnŦn (ya da olaylarŦnŦn) 

ardŦndan çok travmatik bir sürece  giren kadŦnlarŦn bir de bu merkezlerde yeterince 

donanŦmlŦ olmayan personeller tarafŦndan yeni bir olumsuz yaƔantŦya sürüklenmesi elbette ki 

kabul edilebilir bir durum deŒildir. Bu nedenle personelin ilgi konuda eŒitimli olmasŦ çok 

önemli bir ƔarttŦr. 7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda bu merkezlerde çalŦƔan personellerin 

yeterliliklerine iliƔkin sorgulama yapŦlmamŦƔ, hizmet içi eŒitimler konusunda bilgi 

alŦnmamŦƔtŦr. Bu sebeple, gelecek çalŦƔmalarda personelin hizmet öncesi ve hizmet-içi 

eŒitimleri ile ilgili sorgulamalarŦn da yapŦlmasŦ tavsiye edilmektedir.  

Tekrar verilere dönecek olursak; fiziksel engelli kadŦnlardan oldukça az baƔvuru alŦndŦŒŦ 
görülmektedir. Toplam 69 kadŦn içinde sadece 7 fiziksel engelli kadŦnŦn merkezlerden yardŦm 

istediŒi görülmektedir, baƔka bir ifadeyle merkezlere baƔvuran kadŦnlarŦnŦn %10’unu fiziksel 

engelli kadŦnlar oluƔturmaktadŦr. Bu veriler ŦƔŦŒŦnda, kadŦnlarŦn fiziksel engelleri nedeniyle bu 

merkezlere ulaƔamadŦŒŦ düƔünülebilir.  

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda merkezlerin fiziksel eriƔimlerine iliƔkin sorgulama yapŦlmŦƔ, bilgi 

edinme baƔvurusunda merkezlere Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

x bÖN7M birden fazla katŦ olan bir binada mŦ bulunmaktadŦr? 
x bÖN7M birden fazla katŦ olan bir binada bulunuyorsa, bina içinde asansör bulunmakta 

mŦdŦr? 
x bÖN7M’in bulunduŒu binanŦn giriƔine tekerlekli sandalye kullananlar için (TSE’nin TS 

9111 numaralŦ standardŦna göre) rampa vb. fiziksel düzenlemeler yapŦlmŦƔ mŦdŦr? 
x bÖN7M’in bulunduŒu binada engellilerin (TSE’nin TS 9111 numaralŦ standardŦna göre) 

kullanabilecekleri engelli tuvaleti bulunmakta mŦdŦr? 

fiziksel engelli
10%

iƔitme engelli
4%

zihinsel engelli
12%

psiko-sosyal engelli
70%

genetik rahatsŦzlŦk
4%

bÖN7M'lere baƔvuran kadŦnlarŦn 
engel türleri
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bildirilmiƔtir. BaƔvuran kadŦnlarŦn hepsi merkeze barŦnma talebiyle baƔvuru yaptŦŒŦ 
için, kadŦnlarŦn engel durumuna göre ilgili kuruluƔlara sevk edildiŒi belirtilmiƔtir.  

 

x Samsun ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise ilgili yazŦsŦnda, 41 engelli 

kadŦn için hizmet verdiŒini belirtmiƔ, bu kadŦnlarŦn engel türlerini ise Ɣu Ɣekilde 

bildirmiƔtir: Zihinsel engelli (4 kiƔi), bedensel engelli (5 kiƔi) ve psiko-sosyal engelli (32 

kiƔi).  Zihinsel engelli 1 kadŦn için önleyici, bedensel engelli 1 kadŦn için koruyucu, 

psiko-sosyal engelli  14 kiƔi  için önleyici ve koruyucu tedbir kararlarŦnŦn alŦndŦŒŦ 
bildirilmiƔtir. SŦŒŦnaklara yerleƔtirilen kadŦnlarŦn sayŦsŦ ve engel türleri ise Ɣu biçimde 

ifade edilmiƔtir: Bedensel engelli (4 kiƔi), zihinsel engelli (3 kiƔi) ve psiko-sosyal engelli 

(24 kiƔi).37 

 

Dört ilden elde edilen veriler deŒerlendirildiŒinde, bu illerde toplam 69 engelli kadŦnŦn 

bÖN7M’lere baƔvuru yaptŦŒŦ ve buradaki hizmetlerden yararlandŦŒŦ bilgisine eriƔilmiƔtir.  

bÖN7M’in bulunduŒu il BaƔvuru yapan kadŦn sayŦsŦ ve engel türü TOPLAM 
Bursa Fiziksel engelli: 2 kadŦn 

7Ɣitme engelli: 1 kadŦn 

3 kadŦn 

DiyarbakŦr Zihinsel engelli: 2 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 8 kadŦn 

10 kadŦn 

Gaziantep Zihinsel engelli: 2 kadŦn 

7Ɣitme engelli: 2 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 8 kadŦn 

Genetik rahatsŦzlŦŒŦ olan: 3 kadŦn 

15 kadŦn 

Samsun Fiziksel engelli: 5 kadŦn 

Zihinsel engelli: 4 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 32 kadŦn 

41 kadŦn 

 

Tablo 2: Dört ilde bÖN7M’lere  baƔvuran engelli kadŦn sayŦsŦ ve engel türleri 

bÖN7M’lere baƔvuran engelli kadŦnlarŦn engel türüne baktŦŒŦmŦzda grafikte de görüldüŒü 

üzere  en yüksek oranŦ psiko-sosyal engelli kadŦnlarŦn oluƔturduŒu anlaƔŦlmaktadŦr. SayŦlarla 

ifade ettiŒimizde ise toplam 69 kadŦn içinde 48 kadŦn psiko-sosyal engellidir, diŒer bir deyiƔle 

baƔvuru yapan kadŦnlarŦn %70’i psiko-sosyal engelli (ruhsal bozukluŒu olan) kadŦnlardan 

oluƔmaktadŦr.  

Bu noktada baƔka bir araƔtŦrmaya konu olacak önemli bir soru akla gelmektedir. Daha önce 

de belirtildiŒi üzere elimize ulaƔan cevap yazŦlarŦnda psiko-sosyal engellilik “ruhsal bozukluk” 

olarak tanŦmlanmaktadŦr. KadŦnlar acaba Ɣiddet gördükleri için mi ruhsal bozukluk yaƔamakta 

ve sonucunda psiko-sosyal engelli olarak sŦnŦflandŦrŦlmaktalar, yoksa baƔka sebeplerden 

dolayŦ psiko-sosyal engelli olup, psiko-sosyal engelli olduklarŦ için mi bu denli yoŒun biçimde 

Ɣiddete maruz kalmaktalar? Elbette bu sorunun cevaplanabilmesi için il müdürlüklerinde 

                                                            
37 Bkz. Samsun ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 12.02.2015 tarih ve 45564324/622.03/497 

sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
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engel türlerinin hangi kriterler ŦƔŦŒŦnda sŦnŦflandŦŒŦnŦ bilmek gerekir. Takip eden çalŦƔmalarda 

bu konu dikkate alŦnarak bilgi edinme baƔvurularŦ yapŦlabilir.  

 

Grafik 1: bÖN7M’lere baƔvuran engelli kadŦnlarŦn engel türleri 

Önemli bir diŒer nokta da bÖN7M’lerde ve sŦŒŦnak çalŦƔan personelin psiko-sosyal engellilik 

konusunda ne kadar bilgili olduŒudur. Zaten yaƔanan Ɣiddet olayŦnŦn (ya da olaylarŦnŦn) 

ardŦndan çok travmatik bir sürece  giren kadŦnlarŦn bir de bu merkezlerde yeterince 

donanŦmlŦ olmayan personeller tarafŦndan yeni bir olumsuz yaƔantŦya sürüklenmesi elbette ki 

kabul edilebilir bir durum deŒildir. Bu nedenle personelin ilgi konuda eŒitimli olmasŦ çok 

önemli bir ƔarttŦr. 7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda bu merkezlerde çalŦƔan personellerin 

yeterliliklerine iliƔkin sorgulama yapŦlmamŦƔ, hizmet içi eŒitimler konusunda bilgi 

alŦnmamŦƔtŦr. Bu sebeple, gelecek çalŦƔmalarda personelin hizmet öncesi ve hizmet-içi 

eŒitimleri ile ilgili sorgulamalarŦn da yapŦlmasŦ tavsiye edilmektedir.  

Tekrar verilere dönecek olursak; fiziksel engelli kadŦnlardan oldukça az baƔvuru alŦndŦŒŦ 
görülmektedir. Toplam 69 kadŦn içinde sadece 7 fiziksel engelli kadŦnŦn merkezlerden yardŦm 

istediŒi görülmektedir, baƔka bir ifadeyle merkezlere baƔvuran kadŦnlarŦnŦn %10’unu fiziksel 

engelli kadŦnlar oluƔturmaktadŦr. Bu veriler ŦƔŦŒŦnda, kadŦnlarŦn fiziksel engelleri nedeniyle bu 

merkezlere ulaƔamadŦŒŦ düƔünülebilir.  

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda merkezlerin fiziksel eriƔimlerine iliƔkin sorgulama yapŦlmŦƔ, bilgi 

edinme baƔvurusunda merkezlere Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

x bÖN7M birden fazla katŦ olan bir binada mŦ bulunmaktadŦr? 
x bÖN7M birden fazla katŦ olan bir binada bulunuyorsa, bina içinde asansör bulunmakta 

mŦdŦr? 
x bÖN7M’in bulunduŒu binanŦn giriƔine tekerlekli sandalye kullananlar için (TSE’nin TS 

9111 numaralŦ standardŦna göre) rampa vb. fiziksel düzenlemeler yapŦlmŦƔ mŦdŦr? 
x bÖN7M’in bulunduŒu binada engellilerin (TSE’nin TS 9111 numaralŦ standardŦna göre) 

kullanabilecekleri engelli tuvaleti bulunmakta mŦdŦr? 

fiziksel engelli
10%

iƔitme engelli
4%

zihinsel engelli
12%

psiko-sosyal engelli
70%

genetik rahatsŦzlŦk
4%

bÖN7M'lere baƔvuran kadŦnlarŦn 
engel türleri

 44

bildirilmiƔtir. BaƔvuran kadŦnlarŦn hepsi merkeze barŦnma talebiyle baƔvuru yaptŦŒŦ 
için, kadŦnlarŦn engel durumuna göre ilgili kuruluƔlara sevk edildiŒi belirtilmiƔtir.  

 

x Samsun ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü ise ilgili yazŦsŦnda, 41 engelli 

kadŦn için hizmet verdiŒini belirtmiƔ, bu kadŦnlarŦn engel türlerini ise Ɣu Ɣekilde 

bildirmiƔtir: Zihinsel engelli (4 kiƔi), bedensel engelli (5 kiƔi) ve psiko-sosyal engelli (32 

kiƔi).  Zihinsel engelli 1 kadŦn için önleyici, bedensel engelli 1 kadŦn için koruyucu, 

psiko-sosyal engelli  14 kiƔi  için önleyici ve koruyucu tedbir kararlarŦnŦn alŦndŦŒŦ 
bildirilmiƔtir. SŦŒŦnaklara yerleƔtirilen kadŦnlarŦn sayŦsŦ ve engel türleri ise Ɣu biçimde 

ifade edilmiƔtir: Bedensel engelli (4 kiƔi), zihinsel engelli (3 kiƔi) ve psiko-sosyal engelli 

(24 kiƔi).37 

 

Dört ilden elde edilen veriler deŒerlendirildiŒinde, bu illerde toplam 69 engelli kadŦnŦn 

bÖN7M’lere baƔvuru yaptŦŒŦ ve buradaki hizmetlerden yararlandŦŒŦ bilgisine eriƔilmiƔtir.  

bÖN7M’in bulunduŒu il BaƔvuru yapan kadŦn sayŦsŦ ve engel türü TOPLAM 
Bursa Fiziksel engelli: 2 kadŦn 

7Ɣitme engelli: 1 kadŦn 

3 kadŦn 

DiyarbakŦr Zihinsel engelli: 2 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 8 kadŦn 

10 kadŦn 

Gaziantep Zihinsel engelli: 2 kadŦn 

7Ɣitme engelli: 2 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 8 kadŦn 

Genetik rahatsŦzlŦŒŦ olan: 3 kadŦn 

15 kadŦn 

Samsun Fiziksel engelli: 5 kadŦn 

Zihinsel engelli: 4 kadŦn 

Psiko-sosyal engelli: 32 kadŦn 

41 kadŦn 

 

Tablo 2: Dört ilde bÖN7M’lere  baƔvuran engelli kadŦn sayŦsŦ ve engel türleri 

bÖN7M’lere baƔvuran engelli kadŦnlarŦn engel türüne baktŦŒŦmŦzda grafikte de görüldüŒü 

üzere  en yüksek oranŦ psiko-sosyal engelli kadŦnlarŦn oluƔturduŒu anlaƔŦlmaktadŦr. SayŦlarla 

ifade ettiŒimizde ise toplam 69 kadŦn içinde 48 kadŦn psiko-sosyal engellidir, diŒer bir deyiƔle 

baƔvuru yapan kadŦnlarŦn %70’i psiko-sosyal engelli (ruhsal bozukluŒu olan) kadŦnlardan 

oluƔmaktadŦr.  

Bu noktada baƔka bir araƔtŦrmaya konu olacak önemli bir soru akla gelmektedir. Daha önce 

de belirtildiŒi üzere elimize ulaƔan cevap yazŦlarŦnda psiko-sosyal engellilik “ruhsal bozukluk” 

olarak tanŦmlanmaktadŦr. KadŦnlar acaba Ɣiddet gördükleri için mi ruhsal bozukluk yaƔamakta 

ve sonucunda psiko-sosyal engelli olarak sŦnŦflandŦrŦlmaktalar, yoksa baƔka sebeplerden 

dolayŦ psiko-sosyal engelli olup, psiko-sosyal engelli olduklarŦ için mi bu denli yoŒun biçimde 

Ɣiddete maruz kalmaktalar? Elbette bu sorunun cevaplanabilmesi için il müdürlüklerinde 

                                                            
37 Bkz. Samsun ValiliŒi Aile ve Sosyal Politikalar 7l MüdürlüŒü’nün 12.02.2015 tarih ve 45564324/622.03/497 

sayŦlŦ cevap yazŦsŦ.  
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eriƔseler bile hizmet alamadŦklarŦ için bu merkezlere baƔvurmuyor ya da baƔvuramŦyor 

olabilirler.  

7Ɣitme engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere yaptŦŒŦ baƔvurular deŒerlendirildiŒinde ise en düƔük 

baƔvuru oranŦnŦn bu gruba ait olduŒu görülmektedir. Merkezlere baƔvuru yapan toplam 69 

kadŦn içinde sadece 3 kadŦn iƔitme engellidir. 7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda iƔitme engelli 

kiƔilerin merkezlere eriƔim olanaklarŦnŦ sorgulamak için bilgi edinme baƔvurusunda 

bulunuƔmuƔ ve bÖN7M’lere Ɣu sorular sorulmuƔtur:  

x bÖN7M bünyesinde iƔitme engelli bireylerin hizmetlere ve bilgiye eriƔimini 

kolaylaƔtŦrmak amacŦyla iƔaret dili bilen personel istihdam ediyor mu? 

x bÖN7M’in bulunduŒu binada iƔitme engelli bireyler için indüksiyon – iyi duyma 

sistemleri kurulu mudur? 

 

7Ɣitme engelli kiƔilere iliƔkin bÖN7M’lerde yapŦlan düzenlemeler tabloda Ɣu Ɣekilde verilmiƔtir:  

7ller 
7Ɣaret dili bilen personel 

bulunuyor mu? 
7ndüksiyon sistemi binada 

kurulu mu? 
Evet HayŦr Evet HayŦr 

Ankara ✔   ?????? 

Bursa ✔    ✔  

DiyarbakŦr ?????? ?????? 

Gaziantep  ✔    ✔  

Mersin  ✔   ✔  

Samsun  ✔   ✔  

Trabzon  ✔   ✔  

 

Tablo 4: bÖN7M binalarŦndaki indüksiyon sistemi uygulamalarŦna ve  merkezlerde çalŦƔan 

iƔaret dili bilen personel sayŦlarŦna iliƔkin veriler 

bÖN7M’lerin hiçbirinde kadrolu iƔaret dili uzmanŦ ya da iƔaret dili bilen personel 

bulunmamaktadŦr, istihdam edilmemektedir. Tablodaki verilerde, “iƔaret dili bilen personel 

bÖN7M bünyesinde bulunuyor mu?” sorusuna “evet” cevabŦnŦ veren tüm merkezler iƔaret dili 

bilen personeli ASPB il müdürlüklerinden ihtiyaç anŦnda temin ettiklerini bildirmiƔtir.   

BilindiŒi üzere birçok iƔitme engelli birey, iƔitme cihazŦ kullanmasŦna raŒmen gündelik 

faaliyetlerini sürdürdüŒü kapalŦ ve aynŦ zamanda kalabalŦk ortamlarda maruz kaldŦklarŦ arka 

plan sesleri ve çevresel gürültüler nedeniyle konuƔmalarŦ algŦlamakta zorluk yaƔarlar. Bu 

kiƔilerin ortamda gürültü yaratan diŒer sesleri duymasŦnŦ engelleyip, sadece konuƔan kiƔilerin 

seslerini iƔitmesine yardŦmcŦ olan indüksiyon sistemi, özellikle iƔitme cihazŦ kullanan iƔitme 

engelli bireyler ile kaliteli iletiƔim kurulmasŦnŦ saŒlayan çok önemli bir altyapŦdŦr.  7zleme 

çalŦƔmasŦnda elde edilen veriler hiçbir bÖN7M’de bu altyapŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ göstermiƔtir. 

Bu nedenle cihaz kullanan iƔitme engelli bireylerin maruz kaldŦklarŦ ses ve gürültü kirliliŒi 
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x bÖN7M bünyesinde engellilere hizmet eden özel tertibatlŦ (asansörlü ya da rampalŦ 
vb.) araç bulunmakta mŦdŦr? 

Fiziksel eriƔilebilirlik verisine iliƔkin cevap veren 7 bÖN7M’den gelen bilgiler aƔaŒŦda tablo 
biçiminde sunulmuƔtur: 

7ller 
Binadaki 

kat durumu 
Asansör 
durumu 

Fiziksel 
düzenleme 

Engelli 
tuvaleti 

Uygun araç 

Tek Çok Var Yok Var Yok Var Yok Var Yok 
Ankara  ✔   ✔  ✔   ??????38 ?????? 
Bursa ✔    ✔  ✔    ✔   ✔  
DiyarbakŦr  ✔   ✔   ✔   ✔  ?????? 
Gaziantep   ✔  ✔   ✔   ✔    ✔  
Mersin  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  
Samsun  ✔   ✔  ✔   ✔    ✔  
Trabzon  ✔   ✔  ✔   ✔    ✔  

 

Tablo 3: bÖN7M binalarŦndaki fiziki eriƔilebilirlik olanaklarŦna iliƔkin veriler 

Tabloda da görüldüŒü üzere, merkezlerin çoŒu, çok katlŦ binalarda kurulmuƔ olmalarŦna 
raŒmen bu binalarŦn çoŒunda asansör bulunmamaktadŦr. Bu nedenle tekerlekli sandalye 
kullanŦcŦsŦ olan kiƔilerin bÖN7M binasŦ içinde farklŦ katlara eriƔemediŒi anlaƔŦlmakta, koltuk 
deŒneŒi, yürüteç ve benzeri yardŦmcŦ araçlar kullanan ya da geçici sakatlŦk yaƔayan kiƔilerin 
de yine bu binalarŦn içinde rahatlŦkla dolaƔamadŦŒŦ düƔünülmektedir. Samsun’daki 
merkezden alŦnan bilgide ise merkezin tarihi binaya kurulmuƔ olmasŦ nedeniyle asansör 
tesisatŦnŦn bina içine kurulamadŦŒŦ ifade edilmiƔ, bu sebeple fiziksel engelli kadŦnlarla ilgili 
iƔlemlerin giriƔ katta yapŦldŦŒŦ bildirilmiƔtir. AynŦ Ɣekilde Ankara bÖN7M de engelli bireylere 
giriƔ katŦndaki bir görüƔme odasŦnda hizmet verildiŒini belirtmiƔtir.   

Merkezlerin çoŒunda binanŦn giriƔine tekerlekli sandalye kullananlar için rampa vb. fiziksel 
düzenlemelerin yapŦlmŦƔ olduŒu bildirilmiƔtir. GiriƔte rampa kullanŦmŦnŦ gerektiren bir 
yükseklik bulunmadŦŒŦnŦ (zemin yere sŦfŦrdŦr) belirten merkezler (Trabzon bÖN7M) de tabloda 
fiziksel düzenleme yapmŦƔ olarak gösterilmiƔtir. Merkezlerin yarŦsŦ bina içinde engelli kiƔilerin 
kullanŦmŦna uygun tuvalet bulunmadŦŒŦnŦ bildirmiƔ, hemen hemen hepsi merkezlerde özel 
tertibatlŦ araçlarŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Bursa bÖN7M, merkez içinde tekerlekli 
sandalyelerin olduŒu bilgisini paylaƔmŦƔtŦr. 

Tüm fiziki eriƔim verileri deŒerlendirildiŒinde, bÖN7M binalarŦnŦn fiziksel engelli bireyler için 
yeterince eriƔilebilir olmadŦŒŦ anlaƔŦlmakta, bina içinde ise bu kiƔilerin dolaƔŦmlarŦnŦn 
neredeyse mümkün olmadŦŒŦ görülmektedir. Fiziksel engelli kiƔilerin merkezlere yaptŦŒŦ 
baƔvuru sayŦsŦnŦn bu denli az olmasŦnŦn sebebi binalarda karƔŦlaƔtŦklarŦ eriƔilebilirlik 
problemleri olabilir. DiŒer bir deyiƔle, engelli kadŦnlar merkezlere eriƔemedikleri ya da 

                                                            
38 Soru iƔaretleri (??????) ile belirtilen bölümdeki sorulara ilgili kurum tarafŦndan cevap verilmemiƔtir.  
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eriƔseler bile hizmet alamadŦklarŦ için bu merkezlere baƔvurmuyor ya da baƔvuramŦyor 

olabilirler.  

7Ɣitme engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere yaptŦŒŦ baƔvurular deŒerlendirildiŒinde ise en düƔük 

baƔvuru oranŦnŦn bu gruba ait olduŒu görülmektedir. Merkezlere baƔvuru yapan toplam 69 

kadŦn içinde sadece 3 kadŦn iƔitme engellidir. 7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda iƔitme engelli 

kiƔilerin merkezlere eriƔim olanaklarŦnŦ sorgulamak için bilgi edinme baƔvurusunda 

bulunuƔmuƔ ve bÖN7M’lere Ɣu sorular sorulmuƔtur:  

x bÖN7M bünyesinde iƔitme engelli bireylerin hizmetlere ve bilgiye eriƔimini 

kolaylaƔtŦrmak amacŦyla iƔaret dili bilen personel istihdam ediyor mu? 

x bÖN7M’in bulunduŒu binada iƔitme engelli bireyler için indüksiyon – iyi duyma 

sistemleri kurulu mudur? 

 

7Ɣitme engelli kiƔilere iliƔkin bÖN7M’lerde yapŦlan düzenlemeler tabloda Ɣu Ɣekilde verilmiƔtir:  

7ller 
7Ɣaret dili bilen personel 

bulunuyor mu? 
7ndüksiyon sistemi binada 

kurulu mu? 
Evet HayŦr Evet HayŦr 

Ankara ✔   ?????? 

Bursa ✔    ✔  

DiyarbakŦr ?????? ?????? 

Gaziantep  ✔    ✔  

Mersin  ✔   ✔  

Samsun  ✔   ✔  

Trabzon  ✔   ✔  

 

Tablo 4: bÖN7M binalarŦndaki indüksiyon sistemi uygulamalarŦna ve  merkezlerde çalŦƔan 

iƔaret dili bilen personel sayŦlarŦna iliƔkin veriler 

bÖN7M’lerin hiçbirinde kadrolu iƔaret dili uzmanŦ ya da iƔaret dili bilen personel 

bulunmamaktadŦr, istihdam edilmemektedir. Tablodaki verilerde, “iƔaret dili bilen personel 

bÖN7M bünyesinde bulunuyor mu?” sorusuna “evet” cevabŦnŦ veren tüm merkezler iƔaret dili 

bilen personeli ASPB il müdürlüklerinden ihtiyaç anŦnda temin ettiklerini bildirmiƔtir.   

BilindiŒi üzere birçok iƔitme engelli birey, iƔitme cihazŦ kullanmasŦna raŒmen gündelik 

faaliyetlerini sürdürdüŒü kapalŦ ve aynŦ zamanda kalabalŦk ortamlarda maruz kaldŦklarŦ arka 

plan sesleri ve çevresel gürültüler nedeniyle konuƔmalarŦ algŦlamakta zorluk yaƔarlar. Bu 

kiƔilerin ortamda gürültü yaratan diŒer sesleri duymasŦnŦ engelleyip, sadece konuƔan kiƔilerin 

seslerini iƔitmesine yardŦmcŦ olan indüksiyon sistemi, özellikle iƔitme cihazŦ kullanan iƔitme 

engelli bireyler ile kaliteli iletiƔim kurulmasŦnŦ saŒlayan çok önemli bir altyapŦdŦr.  7zleme 

çalŦƔmasŦnda elde edilen veriler hiçbir bÖN7M’de bu altyapŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ göstermiƔtir. 

Bu nedenle cihaz kullanan iƔitme engelli bireylerin maruz kaldŦklarŦ ses ve gürültü kirliliŒi 
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x bÖN7M bünyesinde engellilere hizmet eden özel tertibatlŦ (asansörlü ya da rampalŦ 
vb.) araç bulunmakta mŦdŦr? 

Fiziksel eriƔilebilirlik verisine iliƔkin cevap veren 7 bÖN7M’den gelen bilgiler aƔaŒŦda tablo 
biçiminde sunulmuƔtur: 

7ller 
Binadaki 

kat durumu 
Asansör 
durumu 

Fiziksel 
düzenleme 

Engelli 
tuvaleti 

Uygun araç 

Tek Çok Var Yok Var Yok Var Yok Var Yok 
Ankara  ✔   ✔  ✔   ??????38 ?????? 
Bursa ✔    ✔  ✔    ✔   ✔  
DiyarbakŦr  ✔   ✔   ✔   ✔  ?????? 
Gaziantep   ✔  ✔   ✔   ✔    ✔  
Mersin  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  
Samsun  ✔   ✔  ✔   ✔    ✔  
Trabzon  ✔   ✔  ✔   ✔    ✔  

 

Tablo 3: bÖN7M binalarŦndaki fiziki eriƔilebilirlik olanaklarŦna iliƔkin veriler 

Tabloda da görüldüŒü üzere, merkezlerin çoŒu, çok katlŦ binalarda kurulmuƔ olmalarŦna 
raŒmen bu binalarŦn çoŒunda asansör bulunmamaktadŦr. Bu nedenle tekerlekli sandalye 
kullanŦcŦsŦ olan kiƔilerin bÖN7M binasŦ içinde farklŦ katlara eriƔemediŒi anlaƔŦlmakta, koltuk 
deŒneŒi, yürüteç ve benzeri yardŦmcŦ araçlar kullanan ya da geçici sakatlŦk yaƔayan kiƔilerin 
de yine bu binalarŦn içinde rahatlŦkla dolaƔamadŦŒŦ düƔünülmektedir. Samsun’daki 
merkezden alŦnan bilgide ise merkezin tarihi binaya kurulmuƔ olmasŦ nedeniyle asansör 
tesisatŦnŦn bina içine kurulamadŦŒŦ ifade edilmiƔ, bu sebeple fiziksel engelli kadŦnlarla ilgili 
iƔlemlerin giriƔ katta yapŦldŦŒŦ bildirilmiƔtir. AynŦ Ɣekilde Ankara bÖN7M de engelli bireylere 
giriƔ katŦndaki bir görüƔme odasŦnda hizmet verildiŒini belirtmiƔtir.   

Merkezlerin çoŒunda binanŦn giriƔine tekerlekli sandalye kullananlar için rampa vb. fiziksel 
düzenlemelerin yapŦlmŦƔ olduŒu bildirilmiƔtir. GiriƔte rampa kullanŦmŦnŦ gerektiren bir 
yükseklik bulunmadŦŒŦnŦ (zemin yere sŦfŦrdŦr) belirten merkezler (Trabzon bÖN7M) de tabloda 
fiziksel düzenleme yapmŦƔ olarak gösterilmiƔtir. Merkezlerin yarŦsŦ bina içinde engelli kiƔilerin 
kullanŦmŦna uygun tuvalet bulunmadŦŒŦnŦ bildirmiƔ, hemen hemen hepsi merkezlerde özel 
tertibatlŦ araçlarŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Bursa bÖN7M, merkez içinde tekerlekli 
sandalyelerin olduŒu bilgisini paylaƔmŦƔtŦr. 

Tüm fiziki eriƔim verileri deŒerlendirildiŒinde, bÖN7M binalarŦnŦn fiziksel engelli bireyler için 
yeterince eriƔilebilir olmadŦŒŦ anlaƔŦlmakta, bina içinde ise bu kiƔilerin dolaƔŦmlarŦnŦn 
neredeyse mümkün olmadŦŒŦ görülmektedir. Fiziksel engelli kiƔilerin merkezlere yaptŦŒŦ 
baƔvuru sayŦsŦnŦn bu denli az olmasŦnŦn sebebi binalarda karƔŦlaƔtŦklarŦ eriƔilebilirlik 
problemleri olabilir. DiŒer bir deyiƔle, engelli kadŦnlar merkezlere eriƔemedikleri ya da 

                                                            
38 Soru iƔaretleri (??????) ile belirtilen bölümdeki sorulara ilgili kurum tarafŦndan cevap verilmemiƔtir.  
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asansör olduŒu görülmekte, ancak bu asansörde de sesli uyarŦ sisteminin bulunmadŦŒŦ 
anlaƔŦlmaktadŦr. Beyaz baston kullanan görme engelli kiƔilerin mekan içinde baŒŦmsŦz hareket 

edebilmelerine yardŦmcŦ olan hissedilebilir zemin uygulamasŦnŦn da bÖN7M’lerin sadece 

yarŦsŦnda mevcut olduŒu görülmektedir. Bu veriler düƔünüldüŒünde merkez binalarŦnŦn 

görme engelli kadŦnlar için yeterince eriƔilebilir olmadŦŒŦ ortaya çŦkmaktadŦr. BinalarŦn kent 

içindeki ulaƔŦlabilirliŒi de yine görme engelli kiƔiler için sorgulanmasŦ gereken önemli bir 

detaydŦr. 

Bilgiye eriƔim baŒlamŦnda da merkezlerin internet sitelerinin ve ihbar hatlarŦnŦn görme 

engelli kiƔilerin kullanŦmŦna uygun altyapŦya sahip olup olmadŦŒŦ sorgulanmŦƔtŦr. Bilgi veren 

tüm bÖN7M’ler il bazŦnda kurulan bÖN7M’e ait internet sitesi olmadŦŒŦnŦ bildirmiƔtir. Ancak 

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ tarafŦndan kurulmuƔ ve içeriŒinde bÖN7M’lere ait bilgilerin 

bulunduŒu resmi bir site mevcuttur (http://www.koza.gov.tr). Dikkatlice incelendiŒinde bir 

takŦm içerik sorunlarŦna raŒmen (bÖN7M adreslerinin tamamŦ sitede yer almamaktadŦr ve 

yayŦnlar kŦsmŦnda hiçbir yayŦna eriƔilememektedir) sitenin görme engelli kullanŦcŦlar için 

oldukça eriƔilebilir olduŒu görülmektedir.    

Merkezlere baƔvuran zihinsel engelli kadŦnlarŦn durumuna baktŦŒŦmŦzda ise  toplam 69 

baƔvuru içinde sadece 8 baƔvurunun zihinsel engelli kadŦnlara ait olduŒu görülmektedir. 

Zihinsel engelli kadŦnlar ne yazŦk ki Ɣiddet vakalarŦnda en  korunmasŦz gruptur. ÇoŒu zihinsel 

engelli kadŦn Ɣiddete uŒradŦŒŦnŦ üçüncü kiƔilere aktaramamakta bazŦ durumlarda ise bu 

kadŦnlar Ɣiddete uŒradŦklarŦnŦ bile anlayamamaktadŦr. Medya verileri incelendiŒinde de 

zihinsel engelli kadŦnlarŦn engelli kadŦnlar arasŦnda en sŦk Ɣiddete uŒrayan grup olduŒu ortaya 

çŦkmaktadŦr. Bu noktada bÖN7M’lerin hizmet yapŦsŦnŦ yeniden düƔünmek gerekmektedir. Var 

olan yapŦnŦn Ɣiddet gören zihinsel engelli kadŦnlara ulaƔmakta yetersiz kaldŦŒŦ ortadadŦr. Bu 

nedenle özellikle zihinsel engelli kadŦnlar düƔünüldüŒünde bÖN7M’lerin hizmet anlayŦƔŦ 
merkez binalarŦnda baƔvuru bekleyen yaklaƔŦmdan uzaklaƔmalŦ, maŒdurlarŦ hatta risk 

altŦndaki kiƔileri tespit ederek, onlara etkili hizmetler sunan bir yapŦya dönüƔtürülmelidir.   

Özetle tüm bu veriler deŒerlendirildiŒinde, Ɣiddet gören engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere 

ulaƔamadŦŒŦ ve bu merkezlerden yeterince faydalanamadŦklarŦ görülmektedir. DolayŦsŦyla, 

merkezlerin en kŦsa zamanda farklŦ engel gruplarŦndan gelen engelli kadŦnlara hizmet 

verebilecek nitelikte dönüƔtürülmesi gerekmektedir. Merkezlerin fiziki eriƔim olanaklarŦnŦn 

arttŦrŦlmasŦ ve merkezlerde çalŦƔan personelin engelli kadŦnlar hakkŦnda eŒitilmesi en öncelikli 

ihtiyaçlardŦr. bÖN7M’lere baƔvuru oranŦ en yüksek olan psiko-sosyal engelli kadŦnlarla nasŦl 
çalŦƔŦlmasŦ gerektiŒi hakkŦnda personelin nitelikli biçimde eŒitilmesi ƔarttŦr.   YanŦ sŦra, 

bÖN7M’lerden hizmet alamayan ya da çok düƔük düzeyde hizmet alabilen engelli  kadŦnlarŦn 

bu hizmetlerden nasŦl daha iyi yararlanabileceŒi yönünde çalŦƔmalar yapŦlmasŦna ihtiyaç 

vardŦr.  
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düƔünüldüŒünde, bu kiƔiler ile bÖN7M binalarŦnda ortak kullanŦm alanlarŦnda kurulan 
iletiƔimin arka plan sesleri ve gürültüler nedeniyle çok da kaliteli olamadŦŒŦ ortadadŦr.  

Görme engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere baƔvuru durumuna bakŦldŦŒŦn da ise çok çarpŦcŦ bir 
durumla karƔŦ kalŦnmaktadŦr.  Dört ilden (Bursa, DiyarbakŦr, Gaziantep ve Samsun) gelen 
veriler incelendiŒinde merkezlere baƔvuru yapan toplam 69 kadŦn içinde hiç görme engelli 
kadŦn bulunmamaktadŦr. Bu durumda görme engelli kadŦnlarŦn Ɣiddete uŒramadŦŒŦnŦ 
düƔünmek oldukça iyimser bir düƔünce olacaktŦr. 2010 yŦlŦnda yapŦlan bir araƔtŦrmada halk 
saŒlŦŒŦ uzmanlarŦ, AltŦ Nokta Körler DerneŒi merkezine kayŦtlŦ olan 94 görme engelli kadŦnla 
görüƔmüƔ ve bu kadŦnlarŦn %11.7’sinin aile üyeleri, eƔleri veya diŒer kiƔiler tarafŦndan Ɣiddete 
maruz kaldŦŒŦnŦ tespit etmiƔtir. AynŦ araƔtŦrmada Ɣiddete uŒrayan kadŦnlarŦn en sŦk fiziksel 
Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ belirtilmiƔtir39.  Bu demek oluyor ki görme engelli kadŦnlar da Ɣiddete 
uŒramakta ancak bÖN7M’leri kullanmamakta ya da kullanamamaktadŦr. 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda görme engelli kadŦnlarŦn merkezlere fiziksel eriƔimin 
olanaklarŦnŦ anlamak için bÖN7M’lere Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

x bÖN7M asansörlü bir binada bulunuyorsa, asansör içinde sesli uyarŦ sistemi mevcut 
mudur? 

x bÖN7M hizmetlerinin sunulduŒu binada görme engelli bireyler için (TSE’nin TS3599/T1 
ISO 23599 vb. standartlarŦ kapsamŦnda) hissedilebilir zemin uygulamasŦ yapŦlmŦƔ 
mŦdŦr? 
 

Bu sorulara 7 ildeki bÖN7M’den verilen cevaplar tabloda görülebilir: 

7ller 
Asansörde sesli uyarŦ sistemi mevcut 

mu? 
Hissedilebilir zemin 

uygulamasŦ yapŦlmŦƔ mŦ? 
Evet HayŦr Evet HayŦr 

Ankara Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   
Bursa Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
DiyarbakŦr Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
Gaziantep   ✔   ✔  
Mersin Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
Samsun Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   
Trabzon Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   

 

Tablo 5: bÖN7M binalardaki asansör ve  hissedilebilir zemin uygulamalarŦna iliƔkin veriler 

Daha önce de belirtildiŒi üzere bilgi elde edilen bÖN7M’lerin çoŒu çok katlŦ olmasŦna raŒmen 
binalarda asansör bulunmamaktadŦr. Verilere göre sadece Gaziantep’teki bÖN7M binasŦnda 

                                                            
39 Bkz. ÇayŦr, E., Sevencan, F., Uzun N, Bahar ÖzvarŦƔ, b. (2010). Ankara’da bir derneŒe kayŦtlŦ görme engelli 
kadŦnlara yönelik Ɣiddetin deŒerlendirilmesi. SaŒlŦk ve Toplum 20(4), 22-27. 
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/gorme_engelli_kadina_siddet.pdf (eriƔim tarihi: 
01.06.2015) 



 49

asansör olduŒu görülmekte, ancak bu asansörde de sesli uyarŦ sisteminin bulunmadŦŒŦ 
anlaƔŦlmaktadŦr. Beyaz baston kullanan görme engelli kiƔilerin mekan içinde baŒŦmsŦz hareket 

edebilmelerine yardŦmcŦ olan hissedilebilir zemin uygulamasŦnŦn da bÖN7M’lerin sadece 

yarŦsŦnda mevcut olduŒu görülmektedir. Bu veriler düƔünüldüŒünde merkez binalarŦnŦn 

görme engelli kadŦnlar için yeterince eriƔilebilir olmadŦŒŦ ortaya çŦkmaktadŦr. BinalarŦn kent 

içindeki ulaƔŦlabilirliŒi de yine görme engelli kiƔiler için sorgulanmasŦ gereken önemli bir 

detaydŦr. 

Bilgiye eriƔim baŒlamŦnda da merkezlerin internet sitelerinin ve ihbar hatlarŦnŦn görme 

engelli kiƔilerin kullanŦmŦna uygun altyapŦya sahip olup olmadŦŒŦ sorgulanmŦƔtŦr. Bilgi veren 

tüm bÖN7M’ler il bazŦnda kurulan bÖN7M’e ait internet sitesi olmadŦŒŦnŦ bildirmiƔtir. Ancak 

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ tarafŦndan kurulmuƔ ve içeriŒinde bÖN7M’lere ait bilgilerin 

bulunduŒu resmi bir site mevcuttur (http://www.koza.gov.tr). Dikkatlice incelendiŒinde bir 

takŦm içerik sorunlarŦna raŒmen (bÖN7M adreslerinin tamamŦ sitede yer almamaktadŦr ve 

yayŦnlar kŦsmŦnda hiçbir yayŦna eriƔilememektedir) sitenin görme engelli kullanŦcŦlar için 

oldukça eriƔilebilir olduŒu görülmektedir.    

Merkezlere baƔvuran zihinsel engelli kadŦnlarŦn durumuna baktŦŒŦmŦzda ise  toplam 69 

baƔvuru içinde sadece 8 baƔvurunun zihinsel engelli kadŦnlara ait olduŒu görülmektedir. 

Zihinsel engelli kadŦnlar ne yazŦk ki Ɣiddet vakalarŦnda en  korunmasŦz gruptur. ÇoŒu zihinsel 

engelli kadŦn Ɣiddete uŒradŦŒŦnŦ üçüncü kiƔilere aktaramamakta bazŦ durumlarda ise bu 

kadŦnlar Ɣiddete uŒradŦklarŦnŦ bile anlayamamaktadŦr. Medya verileri incelendiŒinde de 

zihinsel engelli kadŦnlarŦn engelli kadŦnlar arasŦnda en sŦk Ɣiddete uŒrayan grup olduŒu ortaya 

çŦkmaktadŦr. Bu noktada bÖN7M’lerin hizmet yapŦsŦnŦ yeniden düƔünmek gerekmektedir. Var 

olan yapŦnŦn Ɣiddet gören zihinsel engelli kadŦnlara ulaƔmakta yetersiz kaldŦŒŦ ortadadŦr. Bu 

nedenle özellikle zihinsel engelli kadŦnlar düƔünüldüŒünde bÖN7M’lerin hizmet anlayŦƔŦ 
merkez binalarŦnda baƔvuru bekleyen yaklaƔŦmdan uzaklaƔmalŦ, maŒdurlarŦ hatta risk 

altŦndaki kiƔileri tespit ederek, onlara etkili hizmetler sunan bir yapŦya dönüƔtürülmelidir.   

Özetle tüm bu veriler deŒerlendirildiŒinde, Ɣiddet gören engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere 

ulaƔamadŦŒŦ ve bu merkezlerden yeterince faydalanamadŦklarŦ görülmektedir. DolayŦsŦyla, 

merkezlerin en kŦsa zamanda farklŦ engel gruplarŦndan gelen engelli kadŦnlara hizmet 

verebilecek nitelikte dönüƔtürülmesi gerekmektedir. Merkezlerin fiziki eriƔim olanaklarŦnŦn 

arttŦrŦlmasŦ ve merkezlerde çalŦƔan personelin engelli kadŦnlar hakkŦnda eŒitilmesi en öncelikli 

ihtiyaçlardŦr. bÖN7M’lere baƔvuru oranŦ en yüksek olan psiko-sosyal engelli kadŦnlarla nasŦl 
çalŦƔŦlmasŦ gerektiŒi hakkŦnda personelin nitelikli biçimde eŒitilmesi ƔarttŦr.   YanŦ sŦra, 

bÖN7M’lerden hizmet alamayan ya da çok düƔük düzeyde hizmet alabilen engelli  kadŦnlarŦn 

bu hizmetlerden nasŦl daha iyi yararlanabileceŒi yönünde çalŦƔmalar yapŦlmasŦna ihtiyaç 

vardŦr.  
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düƔünüldüŒünde, bu kiƔiler ile bÖN7M binalarŦnda ortak kullanŦm alanlarŦnda kurulan 
iletiƔimin arka plan sesleri ve gürültüler nedeniyle çok da kaliteli olamadŦŒŦ ortadadŦr.  

Görme engelli kadŦnlarŦn bÖN7M’lere baƔvuru durumuna bakŦldŦŒŦn da ise çok çarpŦcŦ bir 
durumla karƔŦ kalŦnmaktadŦr.  Dört ilden (Bursa, DiyarbakŦr, Gaziantep ve Samsun) gelen 
veriler incelendiŒinde merkezlere baƔvuru yapan toplam 69 kadŦn içinde hiç görme engelli 
kadŦn bulunmamaktadŦr. Bu durumda görme engelli kadŦnlarŦn Ɣiddete uŒramadŦŒŦnŦ 
düƔünmek oldukça iyimser bir düƔünce olacaktŦr. 2010 yŦlŦnda yapŦlan bir araƔtŦrmada halk 
saŒlŦŒŦ uzmanlarŦ, AltŦ Nokta Körler DerneŒi merkezine kayŦtlŦ olan 94 görme engelli kadŦnla 
görüƔmüƔ ve bu kadŦnlarŦn %11.7’sinin aile üyeleri, eƔleri veya diŒer kiƔiler tarafŦndan Ɣiddete 
maruz kaldŦŒŦnŦ tespit etmiƔtir. AynŦ araƔtŦrmada Ɣiddete uŒrayan kadŦnlarŦn en sŦk fiziksel 
Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ belirtilmiƔtir39.  Bu demek oluyor ki görme engelli kadŦnlar da Ɣiddete 
uŒramakta ancak bÖN7M’leri kullanmamakta ya da kullanamamaktadŦr. 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda görme engelli kadŦnlarŦn merkezlere fiziksel eriƔimin 
olanaklarŦnŦ anlamak için bÖN7M’lere Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

x bÖN7M asansörlü bir binada bulunuyorsa, asansör içinde sesli uyarŦ sistemi mevcut 
mudur? 

x bÖN7M hizmetlerinin sunulduŒu binada görme engelli bireyler için (TSE’nin TS3599/T1 
ISO 23599 vb. standartlarŦ kapsamŦnda) hissedilebilir zemin uygulamasŦ yapŦlmŦƔ 
mŦdŦr? 
 

Bu sorulara 7 ildeki bÖN7M’den verilen cevaplar tabloda görülebilir: 

7ller 
Asansörde sesli uyarŦ sistemi mevcut 

mu? 
Hissedilebilir zemin 

uygulamasŦ yapŦlmŦƔ mŦ? 
Evet HayŦr Evet HayŦr 

Ankara Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   
Bursa Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
DiyarbakŦr Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
Gaziantep   ✔   ✔  
Mersin Binada asansör bulunmamaktadŦr  ✔  
Samsun Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   
Trabzon Binada asansör bulunmamaktadŦr ✔   

 

Tablo 5: bÖN7M binalardaki asansör ve  hissedilebilir zemin uygulamalarŦna iliƔkin veriler 

Daha önce de belirtildiŒi üzere bilgi elde edilen bÖN7M’lerin çoŒu çok katlŦ olmasŦna raŒmen 
binalarda asansör bulunmamaktadŦr. Verilere göre sadece Gaziantep’teki bÖN7M binasŦnda 

                                                            
39 Bkz. ÇayŦr, E., Sevencan, F., Uzun N, Bahar ÖzvarŦƔ, b. (2010). Ankara’da bir derneŒe kayŦtlŦ görme engelli 
kadŦnlara yönelik Ɣiddetin deŒerlendirilmesi. SaŒlŦk ve Toplum 20(4), 22-27. 
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/gorme_engelli_kadina_siddet.pdf (eriƔim tarihi: 
01.06.2015) 
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olmadŦŒŦnŦ söylemiƔtir. 
 

x Ordu BüyükƔehir Belediyesi, belediye bünyesinde konukevi ve/veya sŦŒŦnaŒŦn 
bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ, yine belediye bünyesinde sadece kadŦnlara ya da sadece 
engelli kiƔilere hizmet veren bir danŦƔma merkezinin olmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔtir. Son 
olarak, engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦ bildirilmiƔtir.  

 
x TekirdaŒ BüyükƔehir Belediyesi de kurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve  

sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ, kadŦn danŦƔma merkezinin olmadŦŒŦnŦ eklemiƔtir. 
Engelli danŦƔma merkezine ise henüz herhangi bir Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦnŦ ifade 
etmiƔtir. 

 
x KahramanmaraƔ BüyükƔehir Belediyesi ise kurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve 

sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. KadŦn DanŦƔma Merkezinin ise mevcut olduŒu 
söylenmiƔtir, ancak  engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦ ifade 
edilmiƔtir. AyrŦca cevap yazŦsŦnda, Belediye içinde Engelliler bube MüdürlüŒü’nün yeni 
kurulduŒu, bu nedenle müdürlük bünyesinde yeterli verilerin olmadŦŒŦ belirtilmiƔ, 
ilerleyen zamanlarda sorularŦn yeniden sorulmasŦ tavsiye edilmiƔtir.  

 
x Antalya BüyükƔehir Belediyesi diŒer belediyelere kŦyasla ayrŦntŦlŦ bir cevap vermiƔtir. 

KurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Ancak 
kurum bünyesinde Engelli DanŦƔma Merkezinin bulunduŒunu ifade etmiƔ,  2013-2014 
yŦllarŦnda hizmet alan engelli  kadŦn sayŦsŦnŦn da 356 olduŒunu bildirmiƔtir. Yine 
belediye bünyesinde KadŦn DanŦƔma Merkezinin olduŒunu bildirmiƔ, ancak 2013-2014 
yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn olmadŦŒŦnŦ aktarmŦƔtŦr. Son olarak da Engelli 
DanŦƔma Merkezi ve KadŦn DanŦƔma Merkezine 2013-2014 yŦllarŦnda engelli 
kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. 

 
x Gaziantep BüyükƔehir Belediyesi kurumlarŦ bünyesinde 1 adet konukevinin var 

olduŒunu, ancak konukevinde herhangi bir engelli kadŦnŦnŦn kalmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. 
KadŦn DanŦƔma Merkezinin ise kapandŦŒŦnŦ bildirmiƔtir.  

 

GörüldüŒü üzere, izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda araƔtŦrma ekibince belediyelere  standart 

sorular sorulmuƔ olmasŦna raŒmen, cevaplar birbirinden oldukça farklŦ niteliktedir.  

Gelen cevaplarda illerin hemen hemen hepsinde belediye bünyesinde kadŦn konukevinin 

ve/veya sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦ bildirilmiƔtir. Cevap veren belediyeler arasŦnda sadece Bursa 

ve Gaziantep’te kadŦn konukevinin ve/veya sŦŒŦnaŒŦnŦn olduŒu ortaya çŦkmŦƔ, ancak bu 

evlerde de engelli kadŦnlarŦn kalmadŦŒŦ belirlenmiƔtir. 

KahramanmaraƔ ve Antalya’da, KadŦn DanŦƔma Merkezlerinin olduŒu belirlenmiƔ, ancak bu 

merkezlere engelli kadŦnlardan Ɣimdiye kadar herhangi bir Ɣiddet baƔvurusunun alŦnmadŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir.  
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II- Belediyelere 7liƔkin Veriler: 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda 29  BüyükƔehir Belediyesine (Ankara, Bursa, Mardin, banlŦurfa, 
Van, Trabzon, Ordu, Malatya, KahramanmaraƔ, AydŦn, BalŦkesir, Manisa, Denizli, TekirdaŒ, 
7stanbul, Kocaeli, Sakarya, EskiƔehir, 7zmir, Antalya, Konya, Mersin, Adana, kayseri, Samsun, 
Gaziantep, Erzurum, DiyarbakŦr, MuŒla) araƔtŦrma ekibince bilgi edinme baƔvurusu 
yapŦlmŦƔtŦr. 

Bilgi edinme baƔvurularŦnda belediyelere Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

1. Belediyeniz bünyesinde bulunan konukevi ve/veya sŦŒŦnakta 2013 ve 2014 yŦllarŦnda 
kalan engelli kadŦn sayŦsŦ nedir, kalŦƔ süreleri nedir? 

2. Belediyeniz bünyesinde hizmet veren Engelli DanŦƔma Merkezi var mŦdŦr ? Varsa 2013 
ve2014 yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn sayŦsŦ nedir? 

3. Belediyeniz bünyesinde hizmet veren KadŦn DanŦƔma Merkezi  var mŦdŦr? 2013 ve 
2014 yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn sayŦsŦ? 

4. Engelli DanŦƔma Merkezi ve KadŦn DanŦƔma Merkezine  2013 ve 2014 yŦllarŦnda engelli 
kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu var mŦdŦr? 

 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda yapŦlan baƔvurulara 10 BüyükƔehir Belediyesinden yanŦt 
alŦnmŦƔtŦr40. bÖN7M’lerde olduŒu gibi belediyelerden de birbirinden farklŦ cevaplar alŦnmŦƔ, 
veri paylaƔma sürecinin keyfi uygulamalarla ilerlediŒine dair bir kanaatin izleme ekibinde 
oluƔmasŦna neden olmuƔtur.  

x ÖrneŒin Konya BüyükƔehir Belediyesi, istemiƔ olduŒumuz bilgilerin 4982 sayŦlŦ Bilgi 
Edinme HakkŦ Kanunu kapsamŦnda olmadŦŒŦnŦ düƔünerek isteŒimizi yerine 
getiremeyeceŒini belirtmiƔtir. 
 

x EskiƔehir BüyükƔehir Belediyesi sorularŦmŦzŦ ilgili birimlere yönlendirdiŒini açŦklayan 
birkaç e-posta tarafŦmŦza göndermiƔ, ancak en nihayetinde sorulara cevap 
vermemiƔtir.  

 
x Manisa BüyükƔehir Belediyesi bilgi edinme baƔvurusundaki eriƔilebilirlik sorularŦnŦ 

sadece cevaplamŦƔ, yukarŦda belirtilen dört soruya yanŦt vermemiƔtir. 
 

YukarŦda belirtilen sorulara 7 BüyükƔehir Belediyesinden cevap alŦnmŦƔ, cevaplarŦn çoŒunda 
ilgili birimin veya baƔvurunun olmadŦŒŦ belirtilmiƔtir. 

x Mardin BüyükƔehir Belediyesi tüm sorulara “yoktur” diyerek yanŦt vermiƔtir.  
 

x Bursa BüyükƔehir Belediyesi de tüm sorulara tek satŦrda cevap vererek, Belediye  
bünyesindeki konukevi ve sŦŒŦnakta 2013 ve 2014 yŦllarŦnda kalan engelli kadŦn 

                                                            
40 Belediyelerden alınan tüm cevaplar e posta yoluyla ENGKAD a iletilmiştir. Bu nedenle  okuyucular için 
bu bölümde ilgili cevap yazılarının tarih ve sayıları belirtilememiştir.  
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olmadŦŒŦnŦ söylemiƔtir. 
 

x Ordu BüyükƔehir Belediyesi, belediye bünyesinde konukevi ve/veya sŦŒŦnaŒŦn 
bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ, yine belediye bünyesinde sadece kadŦnlara ya da sadece 
engelli kiƔilere hizmet veren bir danŦƔma merkezinin olmadŦŒŦnŦ ifade etmiƔtir. Son 
olarak, engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦ bildirilmiƔtir.  

 
x TekirdaŒ BüyükƔehir Belediyesi de kurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve  

sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔ, kadŦn danŦƔma merkezinin olmadŦŒŦnŦ eklemiƔtir. 
Engelli danŦƔma merkezine ise henüz herhangi bir Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦnŦ ifade 
etmiƔtir. 

 
x KahramanmaraƔ BüyükƔehir Belediyesi ise kurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve 

sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. KadŦn DanŦƔma Merkezinin ise mevcut olduŒu 
söylenmiƔtir, ancak  engelli kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦ ifade 
edilmiƔtir. AyrŦca cevap yazŦsŦnda, Belediye içinde Engelliler bube MüdürlüŒü’nün yeni 
kurulduŒu, bu nedenle müdürlük bünyesinde yeterli verilerin olmadŦŒŦ belirtilmiƔ, 
ilerleyen zamanlarda sorularŦn yeniden sorulmasŦ tavsiye edilmiƔtir.  

 
x Antalya BüyükƔehir Belediyesi diŒer belediyelere kŦyasla ayrŦntŦlŦ bir cevap vermiƔtir. 

KurumlarŦ bünyesinde kadŦn konukevi ve sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. Ancak 
kurum bünyesinde Engelli DanŦƔma Merkezinin bulunduŒunu ifade etmiƔ,  2013-2014 
yŦllarŦnda hizmet alan engelli  kadŦn sayŦsŦnŦn da 356 olduŒunu bildirmiƔtir. Yine 
belediye bünyesinde KadŦn DanŦƔma Merkezinin olduŒunu bildirmiƔ, ancak 2013-2014 
yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn olmadŦŒŦnŦ aktarmŦƔtŦr. Son olarak da Engelli 
DanŦƔma Merkezi ve KadŦn DanŦƔma Merkezine 2013-2014 yŦllarŦnda engelli 
kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu olmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. 

 
x Gaziantep BüyükƔehir Belediyesi kurumlarŦ bünyesinde 1 adet konukevinin var 

olduŒunu, ancak konukevinde herhangi bir engelli kadŦnŦnŦn kalmadŦŒŦnŦ belirtmiƔtir. 
KadŦn DanŦƔma Merkezinin ise kapandŦŒŦnŦ bildirmiƔtir.  

 

GörüldüŒü üzere, izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda araƔtŦrma ekibince belediyelere  standart 

sorular sorulmuƔ olmasŦna raŒmen, cevaplar birbirinden oldukça farklŦ niteliktedir.  

Gelen cevaplarda illerin hemen hemen hepsinde belediye bünyesinde kadŦn konukevinin 

ve/veya sŦŒŦnaŒŦnŦn bulunmadŦŒŦ bildirilmiƔtir. Cevap veren belediyeler arasŦnda sadece Bursa 

ve Gaziantep’te kadŦn konukevinin ve/veya sŦŒŦnaŒŦnŦn olduŒu ortaya çŦkmŦƔ, ancak bu 

evlerde de engelli kadŦnlarŦn kalmadŦŒŦ belirlenmiƔtir. 

KahramanmaraƔ ve Antalya’da, KadŦn DanŦƔma Merkezlerinin olduŒu belirlenmiƔ, ancak bu 

merkezlere engelli kadŦnlardan Ɣimdiye kadar herhangi bir Ɣiddet baƔvurusunun alŦnmadŦŒŦ 
tespit edilmiƔtir.  
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2. Belediyeniz bünyesinde hizmet veren Engelli DanŦƔma Merkezi var mŦdŦr ? Varsa 2013 
ve2014 yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn sayŦsŦ nedir? 

3. Belediyeniz bünyesinde hizmet veren KadŦn DanŦƔma Merkezi  var mŦdŦr? 2013 ve 
2014 yŦllarŦnda hizmet alan engelli kadŦn sayŦsŦ? 

4. Engelli DanŦƔma Merkezi ve KadŦn DanŦƔma Merkezine  2013 ve 2014 yŦllarŦnda engelli 
kadŦnlardan gelen Ɣiddet baƔvurusu var mŦdŦr? 

 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda yapŦlan baƔvurulara 10 BüyükƔehir Belediyesinden yanŦt 
alŦnmŦƔtŦr40. bÖN7M’lerde olduŒu gibi belediyelerden de birbirinden farklŦ cevaplar alŦnmŦƔ, 
veri paylaƔma sürecinin keyfi uygulamalarla ilerlediŒine dair bir kanaatin izleme ekibinde 
oluƔmasŦna neden olmuƔtur.  

x ÖrneŒin Konya BüyükƔehir Belediyesi, istemiƔ olduŒumuz bilgilerin 4982 sayŦlŦ Bilgi 
Edinme HakkŦ Kanunu kapsamŦnda olmadŦŒŦnŦ düƔünerek isteŒimizi yerine 
getiremeyeceŒini belirtmiƔtir. 
 

x EskiƔehir BüyükƔehir Belediyesi sorularŦmŦzŦ ilgili birimlere yönlendirdiŒini açŦklayan 
birkaç e-posta tarafŦmŦza göndermiƔ, ancak en nihayetinde sorulara cevap 
vermemiƔtir.  

 
x Manisa BüyükƔehir Belediyesi bilgi edinme baƔvurusundaki eriƔilebilirlik sorularŦnŦ 

sadece cevaplamŦƔ, yukarŦda belirtilen dört soruya yanŦt vermemiƔtir. 
 

YukarŦda belirtilen sorulara 7 BüyükƔehir Belediyesinden cevap alŦnmŦƔ, cevaplarŦn çoŒunda 
ilgili birimin veya baƔvurunun olmadŦŒŦ belirtilmiƔtir. 

x Mardin BüyükƔehir Belediyesi tüm sorulara “yoktur” diyerek yanŦt vermiƔtir.  
 

x Bursa BüyükƔehir Belediyesi de tüm sorulara tek satŦrda cevap vererek, Belediye  
bünyesindeki konukevi ve sŦŒŦnakta 2013 ve 2014 yŦllarŦnda kalan engelli kadŦn 

                                                            
40 Belediyelerden alınan tüm cevaplar e posta yoluyla ENGKAD a iletilmiştir. Bu nedenle  okuyucular için 
bu bölümde ilgili cevap yazılarının tarih ve sayıları belirtilememiştir.  
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x Alo 183 Sosyal Destek HattŦnŦ arayan; Ɣiddet, ihmal ve istismar maŒduru kadŦnlar, 
aradŦklarŦ ilde bulunan Acil Müdahale Ekibine yönlendirilerek BakanlŦk hizmetlerinden 
yararlandŦrŦldŦklarŦ belirtilmiƔtir. Ancak arayan kadŦnlarŦn engelli olup olmadŦŒŦ ile ilgili 
istatistik bilginin tutulmadŦŒŦ ifade edilmiƔtir. 

 
Bilgi edinme baƔvurusuna Emniyet Genel MüdürlüŒü’nden cevap alŦnamamŦƔtŦr. Ancak Sözcü 
Gazetesi’nin internet sitesinden eriƔilen bubat 2014 tarihli haberinde42;  7stanbul Emniyet 
MüdürlüŒü’nden yapŦlan açŦklamada “155 SMS” servisinin hayata geçirilmesiyle ilgili talebin 
engelli vatandaƔlardan sŦklŦkla geldiŒi bildirilmiƔ,  bu nedenle 1 bubat 2014 tarihinden 
itibaren servisin uygulanmaya baƔladŦŒŦ ifade edilmiƔtir. Bu servis sayesinde engelli 
vatandaƔlarŦn SMS (kŦsa mesaj) göndermek suretiyle polise ihbar veya Ɣikayette 
bulunabilecekleri belirtilmiƔtir.  

Bilgi edinme baƔvurusuna SaŒlŦk BakanlŦŒŦ’ndan da cevap alŦnamamŦƔtŦr. Ancak 15 MayŦs 2015 
tarihinde Show TV’de yayŦnlanan bir haberde SaŒlŦk BakanlŦŒŦ Acil SaŒlŦk Hizmetleri Genel 
Müdürü Doç. Dr. Osman ArŦkan Nacar tarafŦndan yapŦlan açŦklamada iƔitme engeli olan ya da 
konuƔma sorunu olan kiƔiler için 7/24 hizmet veren bir servisin hayata geçtiŒi belirtilmiƔtir43. 
SaŒlŦk BakanlŦŒŦ ve 112 Acil servisin ortak çalŦƔmasŦ olan bu hizmette, engelli kiƔilerin yazŦlŦ 
mesaj ya da fotoŒraf göndererek, görüntülü görüƔme yaparak veya sadece konum bilgisi 
paylaƔarak ambulans hizmetinden yararlanabileceŒi bildirilmiƔtir.  

7hbar hatlarŦnŦn sunduklarŦ hizmetlere iliƔkin kurumlardan alŦnan cevaplar ve haber 
kaynaklarŦndan eriƔilen bilgiler deŒerlendirildiŒi ihbar hatlarŦnŦn hemen hemen hepsine 
mesaj (SMS) yoluyla eriƔilebildiŒi görülmektedir. Bu durum engelli eriƔimi adŦna oldukça 
önemli bir geliƔmedir. SaŒlanan hizmetlerin sürdürülebilir olmasŦ için iƔleyiƔteki eksiklerinin 
tespit edilerek düzenli olarak giderilmesi ve farklŦ engel türlerinin ihtiyaçlarŦna göre aralŦklarla 
sistemin revize edilmesi ƔarttŦr. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ENGKAD olarak 
ilgili kurumlardan talep etmekteyiz.   

AyrŦca Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’ndan ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan alŦnan 
bilgilerde görüldüŒü üzere kurumlar ihbar baƔvurularŦnda engelli kadŦn odaklŦ veri 
toplamamaktadŦr. Oysa ki Türkiye’nin de taraf olduŒu BM Engelli HaklarŦ SözleƔmesi’ne göre 
taraf devletler engellilik konusuna duyarlŦ veri toplama sistemleri geliƔtirmelidir. Bu nedenle 
ilgili kurumlarŦn baƔvuru sistemlerin engellilik konusuna duyarlŦ olmasŦ engelli vatandaƔlarŦn 
maruz kaldŦklarŦ vakalarŦn tespitini kolaylaƔtŦracak, ilgili hizmetlerin kapsamlŦ biçimde 
sunulmasŦnŦ saŒlayacaktŦr.   

 

 

                                                            
42 Bkz. “155 SMS” ihbar hattŦ. Sözcü Gazetesi (Haber tarihi: 11.02.2014). 
http://www.sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/155-sms-ihbar-hatti-455438/ (eriƔim tarihi: 02.06.2015) 
43 Bkz. Engelsiz 112 hizmete giriyor. Show TV (Haber tarihi: 15.05.2014). 
https://www.youtube.com/watch?v=3h1Y_NsbmPQ (eriƔim tarihi: 02.06.2015) 
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TekirdaŒ ve Antalya’da, Engelli DanŦƔma Merkezlerinin olduŒu bildirilmiƔ, ancak engelli 
kadŦnlardan Ɣiddet baƔvuru alŦnmadŦŒŦ ifade edilmiƔtir. Öte yandan, Antalya BüyükƔehir 
Belediyesinin bu merkezde önemli sayŦda engelli  kadŦna hizmet verdiŒi ortaya çŦkmŦƔtŦr.  

Tüm bu veriler deŒerlendirildiŒinde, farklŦ illerde Ɣiddet gören kadŦnlara belediyeler 
bünyesinde hizmet verecek mekanizmalarŦn oldukça yetersiz olduŒu görülmektedir. 
Belediyelerin en kŦsa zamanda ilgili önlemleri almasŦ ve kadŦnlara daha iyi koƔullarda hizmet 
sunmasŦ taleplerimizden biridir.  

 
III-Acil ihbar/destek hatlarŦna iliƔkin edinilen bilgiler: 

Acil ihbar ve destek hatlarŦnŦn engelli bireyler için eriƔilebilir olmasŦ çok kritik derecede 
önemlidir. Bu nedenle izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda ihbar hatlarŦna iliƔkin bilgi almak 
amacŦyla Emniyet Genel MüdürlüŒü’ne, Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’na, Aile ve Sosyal 
Politikalar BakanlŦŒŦ’na ve SaŒlŦk BakanlŦŒŦ’na bilgi edinme baƔvurularŦ yapŦlmŦƔtŦr. Bilgi 
edinme baƔvurusunda, ihbar hatlarŦnŦn farklŦ engel türlerine sahip engelli kiƔiler için 
eriƔilebilirlik durumu sorgulanmŦƔ, ihbar hattŦna engelli kadŦnlardan gelen baƔvuru sayŦsŦ 
öŒrenilmek istenmiƔtir. BaƔvurulara; Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan ve  Jandarma 
Genel KomutanlŦŒŦ’ndan cevap alŦnmŦƔtŦr.  

Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’ndan gelen cevapta; 

x VatandaƔlarŦn ihbar, Ɣikâyet ve yardŦm taleplerinin 156 Jandarma 7mdat hattŦ 
üzerinden alŦndŦŒŦnŦ,  iƔitme ve dil-konuƔma engeli bulunan vatandaƔlarŦn da ihbar, 
Ɣikâyet ve acil yardŦm çaŒrŦlarŦnŦ 156 Jandarma 7mdat Sistemine kŦsa mesaj (SMS) ile 
iletebilmelerini saŒlamak maksadŦyla, “Engelsiz Jandarma 7mdat Projesi” 
çalŦƔmalarŦnŦn devam etmekte olduŒu bildirilmiƔtir.41 
 

x Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi Ɣiddet ve kadŦna yönelik 
Ɣiddet olaylarŦndaki maŒdur kadŦnlarŦn saŒlŦk durumlarŦna ve engellerine iliƔkin 
bilgilerin bilgi sistemlerine kayŦt edilmediŒini belirtilmiƔtir. 

 
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan gelen cevapta ise; 

x Alo 183 Sosyal Destek HattŦnŦ 0553 560 41 44 nolu telefonu 3G üzerinden görüntülü 
görüƔme ile arayan iƔitme engelli vatandaƔlarŦn talepleri, çaŒrŦ merkezinde görevli 
iƔaret dili bilen personel tarafŦndan cevaplandŦrŦlarak çözüme kavuƔturulduŒu 
belirtilmiƔtir.  AyrŦca vatandaƔlarŦn ad-soyad, T.C. no ve hangi ilden aradŦklarŦyla ilgili 
bilgilerini yazarak ve  taleplerini ifade ederek 183 veya 144 nolu ihbar hatlarŦna 
ücretsiz mesaj gönderdiklerinde, çaŒrŦ merkezinde görev yapan personellerin mesaj 
veya sesli-görüntülü yanŦt sistemi ile kiƔiye geri dönüƔ yapmakta olduŒu bildirilmiƔtir.  
 

                                                            
41 7zleme çalŦƔmasŦnŦn yürütüldüŒü proje süresince zaman sŦnŦrlŦlŦŒŦ nedeniyle “Engelsiz Jandarma 7mdat 
Projesi”nin kapsamŦna iliƔkin Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’na yeni bir bilgi edinme baƔvurusu yapŦlamamŦƔ, 
projeye iliƔkin herhangi bir bilgiye internette rastlanamamŦƔtŦr.   



 53

x Alo 183 Sosyal Destek HattŦnŦ arayan; Ɣiddet, ihmal ve istismar maŒduru kadŦnlar, 
aradŦklarŦ ilde bulunan Acil Müdahale Ekibine yönlendirilerek BakanlŦk hizmetlerinden 
yararlandŦrŦldŦklarŦ belirtilmiƔtir. Ancak arayan kadŦnlarŦn engelli olup olmadŦŒŦ ile ilgili 
istatistik bilginin tutulmadŦŒŦ ifade edilmiƔtir. 

 
Bilgi edinme baƔvurusuna Emniyet Genel MüdürlüŒü’nden cevap alŦnamamŦƔtŦr. Ancak Sözcü 
Gazetesi’nin internet sitesinden eriƔilen bubat 2014 tarihli haberinde42;  7stanbul Emniyet 
MüdürlüŒü’nden yapŦlan açŦklamada “155 SMS” servisinin hayata geçirilmesiyle ilgili talebin 
engelli vatandaƔlardan sŦklŦkla geldiŒi bildirilmiƔ,  bu nedenle 1 bubat 2014 tarihinden 
itibaren servisin uygulanmaya baƔladŦŒŦ ifade edilmiƔtir. Bu servis sayesinde engelli 
vatandaƔlarŦn SMS (kŦsa mesaj) göndermek suretiyle polise ihbar veya Ɣikayette 
bulunabilecekleri belirtilmiƔtir.  

Bilgi edinme baƔvurusuna SaŒlŦk BakanlŦŒŦ’ndan da cevap alŦnamamŦƔtŦr. Ancak 15 MayŦs 2015 
tarihinde Show TV’de yayŦnlanan bir haberde SaŒlŦk BakanlŦŒŦ Acil SaŒlŦk Hizmetleri Genel 
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SaŒlŦk BakanlŦŒŦ ve 112 Acil servisin ortak çalŦƔmasŦ olan bu hizmette, engelli kiƔilerin yazŦlŦ 
mesaj ya da fotoŒraf göndererek, görüntülü görüƔme yaparak veya sadece konum bilgisi 
paylaƔarak ambulans hizmetinden yararlanabileceŒi bildirilmiƔtir.  

7hbar hatlarŦnŦn sunduklarŦ hizmetlere iliƔkin kurumlardan alŦnan cevaplar ve haber 
kaynaklarŦndan eriƔilen bilgiler deŒerlendirildiŒi ihbar hatlarŦnŦn hemen hemen hepsine 
mesaj (SMS) yoluyla eriƔilebildiŒi görülmektedir. Bu durum engelli eriƔimi adŦna oldukça 
önemli bir geliƔmedir. SaŒlanan hizmetlerin sürdürülebilir olmasŦ için iƔleyiƔteki eksiklerinin 
tespit edilerek düzenli olarak giderilmesi ve farklŦ engel türlerinin ihtiyaçlarŦna göre aralŦklarla 
sistemin revize edilmesi ƔarttŦr. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ENGKAD olarak 
ilgili kurumlardan talep etmekteyiz.   

AyrŦca Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’ndan ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan alŦnan 
bilgilerde görüldüŒü üzere kurumlar ihbar baƔvurularŦnda engelli kadŦn odaklŦ veri 
toplamamaktadŦr. Oysa ki Türkiye’nin de taraf olduŒu BM Engelli HaklarŦ SözleƔmesi’ne göre 
taraf devletler engellilik konusuna duyarlŦ veri toplama sistemleri geliƔtirmelidir. Bu nedenle 
ilgili kurumlarŦn baƔvuru sistemlerin engellilik konusuna duyarlŦ olmasŦ engelli vatandaƔlarŦn 
maruz kaldŦklarŦ vakalarŦn tespitini kolaylaƔtŦracak, ilgili hizmetlerin kapsamlŦ biçimde 
sunulmasŦnŦ saŒlayacaktŦr.   

 

 

                                                            
42 Bkz. “155 SMS” ihbar hattŦ. Sözcü Gazetesi (Haber tarihi: 11.02.2014). 
http://www.sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/155-sms-ihbar-hatti-455438/ (eriƔim tarihi: 02.06.2015) 
43 Bkz. Engelsiz 112 hizmete giriyor. Show TV (Haber tarihi: 15.05.2014). 
https://www.youtube.com/watch?v=3h1Y_NsbmPQ (eriƔim tarihi: 02.06.2015) 
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TekirdaŒ ve Antalya’da, Engelli DanŦƔma Merkezlerinin olduŒu bildirilmiƔ, ancak engelli 
kadŦnlardan Ɣiddet baƔvuru alŦnmadŦŒŦ ifade edilmiƔtir. Öte yandan, Antalya BüyükƔehir 
Belediyesinin bu merkezde önemli sayŦda engelli  kadŦna hizmet verdiŒi ortaya çŦkmŦƔtŦr.  

Tüm bu veriler deŒerlendirildiŒinde, farklŦ illerde Ɣiddet gören kadŦnlara belediyeler 
bünyesinde hizmet verecek mekanizmalarŦn oldukça yetersiz olduŒu görülmektedir. 
Belediyelerin en kŦsa zamanda ilgili önlemleri almasŦ ve kadŦnlara daha iyi koƔullarda hizmet 
sunmasŦ taleplerimizden biridir.  

 
III-Acil ihbar/destek hatlarŦna iliƔkin edinilen bilgiler: 

Acil ihbar ve destek hatlarŦnŦn engelli bireyler için eriƔilebilir olmasŦ çok kritik derecede 
önemlidir. Bu nedenle izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda ihbar hatlarŦna iliƔkin bilgi almak 
amacŦyla Emniyet Genel MüdürlüŒü’ne, Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’na, Aile ve Sosyal 
Politikalar BakanlŦŒŦ’na ve SaŒlŦk BakanlŦŒŦ’na bilgi edinme baƔvurularŦ yapŦlmŦƔtŦr. Bilgi 
edinme baƔvurusunda, ihbar hatlarŦnŦn farklŦ engel türlerine sahip engelli kiƔiler için 
eriƔilebilirlik durumu sorgulanmŦƔ, ihbar hattŦna engelli kadŦnlardan gelen baƔvuru sayŦsŦ 
öŒrenilmek istenmiƔtir. BaƔvurulara; Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan ve  Jandarma 
Genel KomutanlŦŒŦ’ndan cevap alŦnmŦƔtŦr.  

Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’ndan gelen cevapta; 

x VatandaƔlarŦn ihbar, Ɣikâyet ve yardŦm taleplerinin 156 Jandarma 7mdat hattŦ 
üzerinden alŦndŦŒŦnŦ,  iƔitme ve dil-konuƔma engeli bulunan vatandaƔlarŦn da ihbar, 
Ɣikâyet ve acil yardŦm çaŒrŦlarŦnŦ 156 Jandarma 7mdat Sistemine kŦsa mesaj (SMS) ile 
iletebilmelerini saŒlamak maksadŦyla, “Engelsiz Jandarma 7mdat Projesi” 
çalŦƔmalarŦnŦn devam etmekte olduŒu bildirilmiƔtir.41 
 

x Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi Ɣiddet ve kadŦna yönelik 
Ɣiddet olaylarŦndaki maŒdur kadŦnlarŦn saŒlŦk durumlarŦna ve engellerine iliƔkin 
bilgilerin bilgi sistemlerine kayŦt edilmediŒini belirtilmiƔtir. 

 
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlŦŒŦ’ndan gelen cevapta ise; 

x Alo 183 Sosyal Destek HattŦnŦ 0553 560 41 44 nolu telefonu 3G üzerinden görüntülü 
görüƔme ile arayan iƔitme engelli vatandaƔlarŦn talepleri, çaŒrŦ merkezinde görevli 
iƔaret dili bilen personel tarafŦndan cevaplandŦrŦlarak çözüme kavuƔturulduŒu 
belirtilmiƔtir.  AyrŦca vatandaƔlarŦn ad-soyad, T.C. no ve hangi ilden aradŦklarŦyla ilgili 
bilgilerini yazarak ve  taleplerini ifade ederek 183 veya 144 nolu ihbar hatlarŦna 
ücretsiz mesaj gönderdiklerinde, çaŒrŦ merkezinde görev yapan personellerin mesaj 
veya sesli-görüntülü yanŦt sistemi ile kiƔiye geri dönüƔ yapmakta olduŒu bildirilmiƔtir.  
 

                                                            
41 7zleme çalŦƔmasŦnŦn yürütüldüŒü proje süresince zaman sŦnŦrlŦlŦŒŦ nedeniyle “Engelsiz Jandarma 7mdat 
Projesi”nin kapsamŦna iliƔkin Jandarma Genel KomutanlŦŒŦ’na yeni bir bilgi edinme baƔvurusu yapŦlamamŦƔ, 
projeye iliƔkin herhangi bir bilgiye internette rastlanamamŦƔtŦr.   
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Tüm bu veriler deŒerlendirildiŒinde T7HK’in engelli kiƔiler için yeterince eriƔilebilir bir kurum 
olmadŦŒŦ ortaya çŦkmaktadŦr. Kuruma baƔvuru sürecinin kolaylaƔtŦrŦlmasŦ, baƔvuru yapacak 
engelli kiƔilere destek hizmetlerin saŒlanmasŦ, kurum binasŦnŦn gerekli fiziksel düzenlemelerle 
eriƔilebilir kŦlŦnmasŦ ve kurum personelinin engelli haklarŦ konusunda eŒitilmesi kurumun 
engelli kiƔilerle etkileƔimini arttŦracak, engelli kiƔilerin kurumdan daha çok yararlanmalarŦna 
olanak saŒlayacaktŦr. 

V-Milli EŒitim BakanlŦŒŦ’na iliƔkin edinilen bilgiler: 

Türkiye’deki engelli bireylere iliƔkin devlet tarafŦndan yapŦlan en son istatistiki veri toplama 
çalŦƔmasŦ BaƔbakanlŦk Türkiye 7statistik Kurumu BaƔkanlŦŒŦ ve BaƔbakanlŦk Özürlüler 7daresi 
BaƔkanlŦŒŦ'nŦn iƔbirliŒi ile 2002’de yayŦnlanan “Türkiye Özürlüler AraƔtŦrmasŦ”dŦr44.  

Tabloda da görülebileceŒi üzere çalŦƔmanŦn sonuçlarŦna göre, engelli nüfusun üçte biri ne 
yazŦk ki okuma yazma bilmemektedir (%36.37). Engelli kadŦnlar eŒitime eriƔim olanaklarŦ söz 
konusu olduŒunda eŒitimin her kademesinde engelli erkeklerin dahi gerisinde kalmaktadŦr. 
KŦrsalda yaƔayan engelli bireyler kentlerde yaƔayan engelli bireylere göre eŒitim olanaŒŦna 
çok daha az oranda eriƔebilmektedir. Bunun yanŦ sŦra, kŦrsal ve kent, erkek ve kadŦn ayrŦmŦ 
olmaksŦzŦn her grup için eŒitimin seviyesi arttŦkça bireylerin eŒitim olanaklarŦna eriƔim oranŦ 
maalesef düƔmektedir. DolayŦsŦyla bu veriler ŦƔŦŒŦnda, kŦrsalda yaƔayan engelli kadŦnlarŦn 
eŒitim olanaklarŦna eriƔimde önemli sorunlar yaƔadŦŒŦ düƔünülebilir. Yine engelli kadŦnlarŦn 
çoŒunun yükseköŒretim olanaklarŦna da  eriƔiminin olmadŦŒŦ görülebilir.   
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Türkiye  36.37 63.62 7.69 40.97 5.64 6.90 2.42 

Kent 27.40 72.58 6.85 42.75 8.00 10.62 4.36 

KŦr 46.36 54.64 8.54 39.17 3.31 3.16 0.47 

Erkek 25.75 74.22 7.95 47.21 6.98 8.98 3.10 

KadŦn 51.26 48.74 7.32 32.22 3.78 3.97 1.45 

Tablo 6: TamamlanmŦƔ eŒitim durumuna göre engelli nüfus oranŦ��

                                                            
44 Bkz. Özürlüler 7daresi BaƔkanlŦŒŦ. (2002). Türkiye Özürlüler AraƔtŦrmasŦ.   
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14 (eriƔim tarihi: 22.05.2015)  
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IV- Türkiye 7nsan HaklarŦ Kurumu’na iliƔkin edinilen bilgiler: 

Türkiye 7nsan HaklarŦ Kurumu, kŦsa adŦyla T7HK 30.06.2012 tarihinde 6332 sayŦlŦ kanunun 
resmi gazetede yayŦnlanmasŦ ile kurulmuƔtur.  

Kurumun misyonu içinde ihlal iddialarŦnŦ incelemek, araƔtŦrmak, soruƔturmak ve sonuçlarŦnŦ 
izlemek; düzenli olarak, ilgili yerlere haberli veya habersiz önleyici ve koruyucu ziyaretler 
gerçekleƔtirmek; genel ve özel raporlar yayŦnlamak; eŒitim faaliyetlerinde bulunmak; 
uluslararasŦ kuruluƔlarla diyalog kurmak, bilgi paylaƔŦmŦnda bulunmak ve paydaƔlŦk 
geliƔtirmek; kamu kurumlarŦna öneri ve tavsiyelerde bulunmak, ortak çalŦƔmalar yürütmek; 
sivil toplum kuruluƔlarŦ, kiƔi topluluklarŦ ve insan haklarŦ savunucularŦyla ortaklŦk ve diyalog 
kurmak bulunmaktadŦr.  

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda Türkiye 7nsan HaklarŦ Kurumu’na çeƔitli sorular sorulmuƔ, 
engelli kadŦnlarŦn bu kurumunun baƔvuru mekanizmalarŦnŦ kullanŦp kullanmadŦŒŦ tespit 
edilmeye çalŦƔŦlmŦƔtŦr. Bu kapsamda kuruma Ɣu iki soru yöneltilmiƔtir: 

1. 2013-2014 yŦllarŦnda engelli kadŦna yönelik ayrŦmcŦlŦk temelli ihlal baƔvurusu var mŦ? 
Varsa baƔvuru sayŦsŦ nedir? 

2. 2013-2014 yŦllarŦnda engelli kadŦna yönelik Ɣiddet temelli ihlal baƔvurusu var mŦ? 
Varsa baƔvuru sayŦsŦ nedir? 
 

T7HK tarafŦndan 20.02.2015 tarihinde e-posta yoluyla ENGKAD’a gönderilen cevapta, 2013-
2014 yŦllarŦnda engelli kadŦnlara yönelik ayrŦmcŦlŦk ya da Ɣiddet temelli herhangi bir ihlal 
baƔvurusunun alŦnmadŦŒŦ belirtilmiƔtir. Kurumun oldukça yeni bir oluƔum olmasŦ henüz 
baƔvuru almamasŦnŦn nedenlerinden biri olabilir. Ancak kurumun engelli kadŦnlar açŦsŦndan 
eriƔilebilir olmasŦ da baƔvurularŦ doŒru oranda etkileyecektir. Bu anlayŦƔla T7HK’e 
eriƔilebilirlikle ilgi bazŦ sorular sorulmuƔ, kurumun eriƔilebilirlik düzenlemeleri hakkŦnda bilgi 
edinilmeye çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  

T7HK tarafŦndan 20.02.2015 tarihinde verilen cevapta, kurumun fiziki olanaklarŦ Ɣu Ɣekilde 
belirtilmiƔtir: 

Kurum çok katlŦ bir binada hizmet vermekte ve bina içinde bir asansör bulunmaktadŦr. Ancak 
asansörde sesli uyarŦ sistemi bulunmamaktadŦr. Bina içinde hissedilebilir zemin uygulamasŦ 
kullanŦlmamaktadŦr ve iƔitme engelliler için indüksiyon döngü-iyi duyma sistemleri kurulu 
deŒildir. Binaya eriƔimde rampa vb. fiziksel düzenlemeler bulunmamaktadŦr. Bina içinde 
engelli tuvaleti bulunmamaktadŦr. Kurum bünyesinde engellilere hizmet veren özel tertibatlŦ 
(asansörlü ya da rampalŦ) herhangi bir araç bulunmamaktadŦr. Kurumun resmi internet sitesi  
görme ve iƔitme engelli kiƔilere hizmet verebilecek altyapŦda deŒildir.   

Kurumda çalŦƔan personelin durumuna baktŦŒŦmŦzda ise kurumda sadece bir psikoloŒun 
çalŦƔtŦŒŦ bildirilmekte, iƔaret dili bilen personel ile sosyal hizmet uzmanŦn çalŦƔmadŦŒŦ 
görülmektedir. AyrŦca kurum bünyesinde çalŦƔan personelin “engelli haklarŦ” konusunda 
hizmet içi eŒitim almadŦŒŦ bilinmektedir.  
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44 Bkz. Özürlüler 7daresi BaƔkanlŦŒŦ. (2002). Türkiye Özürlüler AraƔtŦrmasŦ.   
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14 (eriƔim tarihi: 22.05.2015)  
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Varsa baƔvuru sayŦsŦ nedir? 
 

T7HK tarafŦndan 20.02.2015 tarihinde e-posta yoluyla ENGKAD’a gönderilen cevapta, 2013-
2014 yŦllarŦnda engelli kadŦnlara yönelik ayrŦmcŦlŦk ya da Ɣiddet temelli herhangi bir ihlal 
baƔvurusunun alŦnmadŦŒŦ belirtilmiƔtir. Kurumun oldukça yeni bir oluƔum olmasŦ henüz 
baƔvuru almamasŦnŦn nedenlerinden biri olabilir. Ancak kurumun engelli kadŦnlar açŦsŦndan 
eriƔilebilir olmasŦ da baƔvurularŦ doŒru oranda etkileyecektir. Bu anlayŦƔla T7HK’e 
eriƔilebilirlikle ilgi bazŦ sorular sorulmuƔ, kurumun eriƔilebilirlik düzenlemeleri hakkŦnda bilgi 
edinilmeye çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  

T7HK tarafŦndan 20.02.2015 tarihinde verilen cevapta, kurumun fiziki olanaklarŦ Ɣu Ɣekilde 
belirtilmiƔtir: 

Kurum çok katlŦ bir binada hizmet vermekte ve bina içinde bir asansör bulunmaktadŦr. Ancak 
asansörde sesli uyarŦ sistemi bulunmamaktadŦr. Bina içinde hissedilebilir zemin uygulamasŦ 
kullanŦlmamaktadŦr ve iƔitme engelliler için indüksiyon döngü-iyi duyma sistemleri kurulu 
deŒildir. Binaya eriƔimde rampa vb. fiziksel düzenlemeler bulunmamaktadŦr. Bina içinde 
engelli tuvaleti bulunmamaktadŦr. Kurum bünyesinde engellilere hizmet veren özel tertibatlŦ 
(asansörlü ya da rampalŦ) herhangi bir araç bulunmamaktadŦr. Kurumun resmi internet sitesi  
görme ve iƔitme engelli kiƔilere hizmet verebilecek altyapŦda deŒildir.   

Kurumda çalŦƔan personelin durumuna baktŦŒŦmŦzda ise kurumda sadece bir psikoloŒun 
çalŦƔtŦŒŦ bildirilmekte, iƔaret dili bilen personel ile sosyal hizmet uzmanŦn çalŦƔmadŦŒŦ 
görülmektedir. AyrŦca kurum bünyesinde çalŦƔan personelin “engelli haklarŦ” konusunda 
hizmet içi eŒitim almadŦŒŦ bilinmektedir.  
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öŒrencileri de dahil edilmiƔtir. KaynaƔtŦrma öŒrencilerinin sayŦsŦnŦ toplam rakamdan 
çŦkardŦŒŦmŦzda 76.356 öŒrencinin özel eŒitim sŦnŦflarŦnda ya da özel eŒitim okullarŦnda eŒitim 
aldŦŒŦ anlaƔŦlmaktadŦr. 7statistik verilerinde, 76.356 öŒrencinin devam ettiŒi özel okul türleri 
ise Ɣu Ɣekilde sŦralanmŦƔtŦr: Özel eŒitim anaokulu, ilkokul (görme engelliler), ilkokul (hafif 
düzeyde zihinsel engelliler), ilkokul (iƔitme engelliler), ilkokul (ortopedik engelliler), ilkokul 
(uyum güçlüŒü olanlar), ortaokul (görme engelliler), ortaokul (hafif düzeyde zihinsel 
engelliler), ortaokul (iƔitme engelliler), ortaokul (ortopedik engelliler), ortaokul (uyum 
güçlüŒü olanlar), meslek lisesi (iƔitme engelliler), meslek lisesi (ortopedik engelliler), özel 
eŒitim uygulama merkezi (I. kademe), özel eŒitim uygulama merkezi (II. kademe), özel eŒitim 
iƔ uygulama merkezi (okulu), özel eŒitim mesleki eŒitim merkezi (görme engelliler III. 
kademe), özel eŒitim mesleki eŒitim merkezi (zihinsel engelliler III. kademe).  

AynŦ istatistiklere göre, örgün eŒitimden 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda toplam 17 milyon 
559 bin 989 öŒrenci yararlanŦyor. 2002’de yayŦnlanan Türkiye Özürlüler AraƔtŦrmasŦ’na göre 
engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranŦ %12.29 olarak belirlenmiƔtir. Ancak eŒitim 
istatistiklerine bakŦldŦŒŦnda engelli öŒrencilerin toplam öŒrenci nüfusunun sadece %1.48’ini 
oluƔturduŒu görülmektedir. Engelli öŒrencilerin engelsiz akranlarŦyla eƔit fŦrsatlarda eŒitime 
eriƔemediŒi ortadadŦr. KŦz öŒrenciler açŦsŦndan deŒerlendirildiŒinde ise tablo daha da 
karamsardŦr. Yine istatistiklere göre, resmi okullarda eŒitim gören 14 milyon 950 bin 897 
öŒrencinin 7 milyon 279 bin 547'sini yani yüzde 48,7'sini kŦz, 7 milyon 671 bin 350'sini yani 
yüzde 51,3'ünü erkek öŒrenciler oluƔturmaktadŦr. Engelsiz öŒrencilerin sayŦlarŦ cinsiyet 
bazŦnda karƔŦlaƔtŦrŦldŦŒŦnda kŦz ve erkek öŒrenciler arasŦnda farkŦn %2.6 civarŦnda olduŒu 
görülmektedir. Oysa ki kaynaƔtŦrma öŒrencilerinde kŦz ve erkek öŒrenci oranlarŦ 
kŦyaslandŦŒŦnda aradaki farkŦn %23’e çŦktŦŒŦ göze çarpmaktadŦr. Bu veriler göz önüne 
alŦndŦŒŦnda, engelli kadŦnlarŦn eŒitim hakkŦna eriƔimde bir hayli dezavantajlŦ konumda olduŒu 
söylenebilir. 2002 yŦlŦnda yayŦnlanan istatistiklerde de okuma yazma bilmeyen engelli 
kadŦnlar ile engelli erkekler arasŦndaki oransal fark %25 olarak hesaplanmaktadŦr. Aradan 
geçen 13 yŦlda, durumun engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn lehine deŒiƔmediŒi ortadadŦr.  

EŒitim; öŒrencilere birey olmalarŦ yolunda gerekli nitelikleri kazandŦran ve onlarŦ topluma 
hayatŦna hazŦrlayan çok önemli olan bir süreçtir. Bu nedenle öŒrencilerin azami düzeyde 
eŒitim fŦrsatlarŦndan yararlanmasŦ ƔarttŦr. Engelli öŒrencilerin geliƔimleri düƔünüldüŒünde ise 
eŒitim fŦrsatlarŦna eriƔmek hayati bir önem taƔŦmaktadŦr. Ancak öŒrencilerin eŒitim 
fŦrsatlarŦna yeterince ulaƔamadŦŒŦ resmi verilerle de ortadadŦr. Fakat önemli bir baƔka gerçek 
de eŒitim ortamŦna eriƔen engelli öŒrencilerin yaƔadŦŒŦ maŒduriyetlerdir. Yürütülen izleme 
çalŦƔmasŦnda okuldaki eŒitim fŦrsatŦna eriƔen, ancak akranlarŦndan ya da öŒretmenlerinden 
gördüŒü Ɣiddet nedeniyle eŒitim fŦrsatlarŦndan yararlanamayan öŒrencilere iliƔkin bilgi 
toplanmak istenmiƔ  ancak MEB kaynaklarŦndan ilgili veriye ulaƔŦlamamŦƔtŦr. 

TOHAD’Ŧn 2014 yŦlŦnda yayŦnladŦŒŦ “Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme 
Raporu”nda 2012 ve 2013 yŦllarŦnda medyaya yansŦyan ve engelli öŒrencilere yönelik olan 87 
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7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda Milli EŒitim BakanlŦŒŦ’na (MEB) engelli öŒrenci verilerindeki son 
durma iliƔkin sorgulamalar yapŦlmŦƔ, engelli kŦz öŒrencilerin maruz kaldŦklarŦ kötü muamele, 
Ɣiddet, taciz ve istismar olaylarŦ hakkŦnda bilgi talep edilmiƔtir. Ancak sorulara bakanlŦktan 
cevap alŦnamamŦƔtŦr.  

Bu noktada engelli öŒrenci istatistiklerine, MEB tarafŦndan her yŦl düzenli olarak yayŦnlanan 
ve eriƔime açŦk olan resmi istatistikleri aracŦlŦŒŦyla eriƔilmiƔtir. Engelli kŦz öŒrencilerin maruz 
kaldŦŒŦ olaylarla ilgili bilgilere ise TOHAD’Ŧn 2014 yŦlŦnda yayŦnladŦŒŦ “Mevzuattan Uygulamaya 
Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013” baƔlŦklŦ raporundaki veriler aracŦlŦŒŦyla ulaƔŦlmŦƔtŦr45.  

10 Nisan 2015 tarihinde yayŦnlanan MEB Örgün EŒitim 7statistikleri KitabŦ’nda 2014-2015 
eŒitim öŒretim yŦlŦ istatistiklerine bakŦldŦŒŦnda ilgili eŒitim-öŒretim yŦlŦnda toplam 182.917 
öŒrencinin kaynaƔtŦrma eŒitimine dahil olduŒu görülmektedir 46 . 7lkokul , ortaokul ve 
ortaöŒretim kademelerine iliƔkin elde edilen bu verilerde engelli kŦz öŒrencilerin kaynaƔtŦrma 
uygulamalarŦndan yararlanma oranŦ engelli erkek öŒrencilerin yararlanma oranlarŦnŦn çok 
gerisindedir. 112.557 engelli erkek öŒrenci kaynaƔtŦrma uygulamalarŦndan yararlanŦrken 
buna karƔŦlŦk 70.370 engelli kŦz öŒrenci kaynaƔtŦrma eŒitiminden faydalanmaktadŦr. DiŒer bir 
deyiƔle, engelli erkek öŒrenciler neredeyse  engelli kŦz öŒrencilerin iki katŦ oranŦnda 
kaynaƔtŦrma uygulamalarŦndan yararlanmaktadŦr.  

2014-2015 EŒitim YŦlŦ KaynaƔtŦrma EŒitimi Alan KŦz ve Erkek ÖŒrenci SayŦlarŦ 

Okul Seviyesi 
Erkek KŦz Toplam 

SayŦsŦ SayŦsŦ OranŦ SayŦsŦ OranŦ 

7lkokul 44.646 61,93 27.449 38,07 72.095 

Ortaokul 55.063 61,26 34.834 38,75 89.887 

OrtaöŒretim 12.848 61,37 8.087 38,63 20.935 

Genel Toplam (SayŦsŦ) 112.557 70.370 182.917 

Genel Toplam (Yüzdesi) 61,53 38,47   

 

Tablo 7: 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda kaynaƔtŦrma eŒitimi alan kŦz ve erkek öŒrenci 
karƔŦlaƔtŦrmalŦ sayŦlarŦ 

MEB istatistiklerine göre 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda örgün eŒitimde özel eŒitim 
hizmetlerinden faydalanan öŒrenci sayŦsŦ toplam 259.282 kiƔidir. Bu rakama kaynaƔtŦrma 

                                                            
45 Bkz. TOHAD Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013. (2014) 
46 Bkz. MEB 2014-2015 EŒitim ÖŒretim YŦlŦ Örgün EŒitim 7statistikleri, 
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf (eriƔim tarihi: 25.04.2015) 



 57

öŒrencileri de dahil edilmiƔtir. KaynaƔtŦrma öŒrencilerinin sayŦsŦnŦ toplam rakamdan 
çŦkardŦŒŦmŦzda 76.356 öŒrencinin özel eŒitim sŦnŦflarŦnda ya da özel eŒitim okullarŦnda eŒitim 
aldŦŒŦ anlaƔŦlmaktadŦr. 7statistik verilerinde, 76.356 öŒrencinin devam ettiŒi özel okul türleri 
ise Ɣu Ɣekilde sŦralanmŦƔtŦr: Özel eŒitim anaokulu, ilkokul (görme engelliler), ilkokul (hafif 
düzeyde zihinsel engelliler), ilkokul (iƔitme engelliler), ilkokul (ortopedik engelliler), ilkokul 
(uyum güçlüŒü olanlar), ortaokul (görme engelliler), ortaokul (hafif düzeyde zihinsel 
engelliler), ortaokul (iƔitme engelliler), ortaokul (ortopedik engelliler), ortaokul (uyum 
güçlüŒü olanlar), meslek lisesi (iƔitme engelliler), meslek lisesi (ortopedik engelliler), özel 
eŒitim uygulama merkezi (I. kademe), özel eŒitim uygulama merkezi (II. kademe), özel eŒitim 
iƔ uygulama merkezi (okulu), özel eŒitim mesleki eŒitim merkezi (görme engelliler III. 
kademe), özel eŒitim mesleki eŒitim merkezi (zihinsel engelliler III. kademe).  

AynŦ istatistiklere göre, örgün eŒitimden 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda toplam 17 milyon 
559 bin 989 öŒrenci yararlanŦyor. 2002’de yayŦnlanan Türkiye Özürlüler AraƔtŦrmasŦ’na göre 
engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranŦ %12.29 olarak belirlenmiƔtir. Ancak eŒitim 
istatistiklerine bakŦldŦŒŦnda engelli öŒrencilerin toplam öŒrenci nüfusunun sadece %1.48’ini 
oluƔturduŒu görülmektedir. Engelli öŒrencilerin engelsiz akranlarŦyla eƔit fŦrsatlarda eŒitime 
eriƔemediŒi ortadadŦr. KŦz öŒrenciler açŦsŦndan deŒerlendirildiŒinde ise tablo daha da 
karamsardŦr. Yine istatistiklere göre, resmi okullarda eŒitim gören 14 milyon 950 bin 897 
öŒrencinin 7 milyon 279 bin 547'sini yani yüzde 48,7'sini kŦz, 7 milyon 671 bin 350'sini yani 
yüzde 51,3'ünü erkek öŒrenciler oluƔturmaktadŦr. Engelsiz öŒrencilerin sayŦlarŦ cinsiyet 
bazŦnda karƔŦlaƔtŦrŦldŦŒŦnda kŦz ve erkek öŒrenciler arasŦnda farkŦn %2.6 civarŦnda olduŒu 
görülmektedir. Oysa ki kaynaƔtŦrma öŒrencilerinde kŦz ve erkek öŒrenci oranlarŦ 
kŦyaslandŦŒŦnda aradaki farkŦn %23’e çŦktŦŒŦ göze çarpmaktadŦr. Bu veriler göz önüne 
alŦndŦŒŦnda, engelli kadŦnlarŦn eŒitim hakkŦna eriƔimde bir hayli dezavantajlŦ konumda olduŒu 
söylenebilir. 2002 yŦlŦnda yayŦnlanan istatistiklerde de okuma yazma bilmeyen engelli 
kadŦnlar ile engelli erkekler arasŦndaki oransal fark %25 olarak hesaplanmaktadŦr. Aradan 
geçen 13 yŦlda, durumun engelli kadŦn ve kŦz çocuklarŦnŦn lehine deŒiƔmediŒi ortadadŦr.  

EŒitim; öŒrencilere birey olmalarŦ yolunda gerekli nitelikleri kazandŦran ve onlarŦ topluma 
hayatŦna hazŦrlayan çok önemli olan bir süreçtir. Bu nedenle öŒrencilerin azami düzeyde 
eŒitim fŦrsatlarŦndan yararlanmasŦ ƔarttŦr. Engelli öŒrencilerin geliƔimleri düƔünüldüŒünde ise 
eŒitim fŦrsatlarŦna eriƔmek hayati bir önem taƔŦmaktadŦr. Ancak öŒrencilerin eŒitim 
fŦrsatlarŦna yeterince ulaƔamadŦŒŦ resmi verilerle de ortadadŦr. Fakat önemli bir baƔka gerçek 
de eŒitim ortamŦna eriƔen engelli öŒrencilerin yaƔadŦŒŦ maŒduriyetlerdir. Yürütülen izleme 
çalŦƔmasŦnda okuldaki eŒitim fŦrsatŦna eriƔen, ancak akranlarŦndan ya da öŒretmenlerinden 
gördüŒü Ɣiddet nedeniyle eŒitim fŦrsatlarŦndan yararlanamayan öŒrencilere iliƔkin bilgi 
toplanmak istenmiƔ  ancak MEB kaynaklarŦndan ilgili veriye ulaƔŦlamamŦƔtŦr. 

TOHAD’Ŧn 2014 yŦlŦnda yayŦnladŦŒŦ “Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme 
Raporu”nda 2012 ve 2013 yŦllarŦnda medyaya yansŦyan ve engelli öŒrencilere yönelik olan 87 
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7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda Milli EŒitim BakanlŦŒŦ’na (MEB) engelli öŒrenci verilerindeki son 
durma iliƔkin sorgulamalar yapŦlmŦƔ, engelli kŦz öŒrencilerin maruz kaldŦklarŦ kötü muamele, 
Ɣiddet, taciz ve istismar olaylarŦ hakkŦnda bilgi talep edilmiƔtir. Ancak sorulara bakanlŦktan 
cevap alŦnamamŦƔtŦr.  

Bu noktada engelli öŒrenci istatistiklerine, MEB tarafŦndan her yŦl düzenli olarak yayŦnlanan 
ve eriƔime açŦk olan resmi istatistikleri aracŦlŦŒŦyla eriƔilmiƔtir. Engelli kŦz öŒrencilerin maruz 
kaldŦŒŦ olaylarla ilgili bilgilere ise TOHAD’Ŧn 2014 yŦlŦnda yayŦnladŦŒŦ “Mevzuattan Uygulamaya 
Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013” baƔlŦklŦ raporundaki veriler aracŦlŦŒŦyla ulaƔŦlmŦƔtŦr45.  

10 Nisan 2015 tarihinde yayŦnlanan MEB Örgün EŒitim 7statistikleri KitabŦ’nda 2014-2015 
eŒitim öŒretim yŦlŦ istatistiklerine bakŦldŦŒŦnda ilgili eŒitim-öŒretim yŦlŦnda toplam 182.917 
öŒrencinin kaynaƔtŦrma eŒitimine dahil olduŒu görülmektedir 46 . 7lkokul , ortaokul ve 
ortaöŒretim kademelerine iliƔkin elde edilen bu verilerde engelli kŦz öŒrencilerin kaynaƔtŦrma 
uygulamalarŦndan yararlanma oranŦ engelli erkek öŒrencilerin yararlanma oranlarŦnŦn çok 
gerisindedir. 112.557 engelli erkek öŒrenci kaynaƔtŦrma uygulamalarŦndan yararlanŦrken 
buna karƔŦlŦk 70.370 engelli kŦz öŒrenci kaynaƔtŦrma eŒitiminden faydalanmaktadŦr. DiŒer bir 
deyiƔle, engelli erkek öŒrenciler neredeyse  engelli kŦz öŒrencilerin iki katŦ oranŦnda 
kaynaƔtŦrma uygulamalarŦndan yararlanmaktadŦr.  

2014-2015 EŒitim YŦlŦ KaynaƔtŦrma EŒitimi Alan KŦz ve Erkek ÖŒrenci SayŦlarŦ 

Okul Seviyesi 
Erkek KŦz Toplam 

SayŦsŦ SayŦsŦ OranŦ SayŦsŦ OranŦ 

7lkokul 44.646 61,93 27.449 38,07 72.095 

Ortaokul 55.063 61,26 34.834 38,75 89.887 

OrtaöŒretim 12.848 61,37 8.087 38,63 20.935 

Genel Toplam (SayŦsŦ) 112.557 70.370 182.917 

Genel Toplam (Yüzdesi) 61,53 38,47   

 

Tablo 7: 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda kaynaƔtŦrma eŒitimi alan kŦz ve erkek öŒrenci 
karƔŦlaƔtŦrmalŦ sayŦlarŦ 

MEB istatistiklerine göre 2014-2015 eŒitim öŒretim yŦlŦnda örgün eŒitimde özel eŒitim 
hizmetlerinden faydalanan öŒrenci sayŦsŦ toplam 259.282 kiƔidir. Bu rakama kaynaƔtŦrma 

                                                            
45 Bkz. TOHAD Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013. (2014) 
46 Bkz. MEB 2014-2015 EŒitim ÖŒretim YŦlŦ Örgün EŒitim 7statistikleri, 
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf (eriƔim tarihi: 25.04.2015) 
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Yine medya verilerine dönecek olursak, özellikle zihinsel engelli kŦz öŒrencilerin sŦklŦkla 
maŒdur edildiŒi ortaya çŦkmaktadŦr. Raporda yer alan her iki haberde de engelli kŦz 
öŒrencilerin öŒretmenleri tarafŦndan Ɣiddete uŒradŦŒŦ görülmektedir.  

 

Haber 1: 24.03.2013 tarihli AyrŦntŦlŦ Haber Gazetesi49 

 

    

Haber 2 : 23.03.2012 tarihli Taraf Gazetesi50 

Bu veriler engelli kŦz öŒrencilerin okullarda ve diŒer eŒitim kurumlarŦnda (özel eŒitim ve 
rehabilitasyon merkezi vb.) da Ɣiddet riski altŦnda olduŒunu göstermektedir. Özellikle zihinsel 
engelli öŒrenciler ya da konuƔma becerileri olmayan öŒrenciler düƔünüldüŒünde, 
maŒdurlarŦn kendini ifade edemediŒi durumlar ortaya çŦkmakta, Ɣiddet riski katlanarak 
                                                            
49 A.g.e., s. 212.  
50 A.g.e., s. 213. 
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ihlal haberinin var olduŒu rapor edilmiƔtir47. 7hlal türlerine bakŦldŦŒŦnda kötü muamele, taciz, 
tecavüz ve ölüm vakalarŦnŦn olduŒu görülmektedir. AƔaŒŦdaki tabloda ihlallere iliƔkin sayŦsal 
veriler daha detaylŦ incelenebilir: 

EŒitim AlanŦndaki 7hlâl ÇeƔitlerine Göre Medyada Yer Alan Haberler SayŦlarŦ 

KonularŦna 
Göre Haber 
ToplamlarŦ 7hlal Edilen Haklar 

Görsel Medya 
Haber SayŦlarŦ 

YazŦlŦ Medya 
Haber SayŦlarŦ 

2012 2013 2012 2013 

Kötü Muamele  0 0  0 46 46 

Taciz  0 6 4 3 13 

Tecavüz  0 0 9 0 9 

Ölüm (kaza, cinayet vb. sebeplerle) 0 0 18 1 19 

Toplam 0 6 31 50 87 

 

Tablo 8: EŒitim alanŦndaki ihlâl çeƔitlerine göre medyada yer alan haber sayŦlarŦ 

Tablodaki veriler deŒerlendirildiŒinde, 2013 yŦlŦnda engelli öŒrencilerin en çok, kötü 
muameleye maruz kaldŦklarŦ anlaƔŦlmakta, 2012 yŦlŦnda ise daha trajik bir sonuçla en çok 
ölüm vakalarŦnŦn öznesi olduklarŦ görülmektedir. 7hlal vakalarŦnda maŒdur olan öŒrencilerin 
cinsiyet daŒŦlŦmŦ raporda belirtilmediŒi  için engelli kŦz öŒrencilerin durumuna iliƔkin bu 
noktada özel bir deŒerlendirme yapŦlamamaktadŦr.  

Yine aynŦ raporda, MEB’e yapŦlan bilgi edinme baƔvurusunda Ɣiddet, tecavüz, cinsel istismar 
vb. konularda eŒitim hakkŦnŦn engellenmesine yönelik yürütülen bir soruƔturma olup 
olmadŦŒŦnŦn bakanlŦŒa sorulduŒu belirtilmiƔ, ancak MEB’ten bu konularda yürütülen herhangi 
bir soruƔturma bulunmadŦŒŦ yönünde cevap alŦndŦŒŦ ifade edilmiƔtir48. 

AynŦ raporda ilgili bölümdeki medya verilerine baktŦŒŦmŦzda ise maŒdur olan bir öŒrencinin 
ailesinin savcŦlŦŒa suç duyurunda bulunduŒu haberde görülmektedir. BakanlŦŒŦn bu suç 
duyurusundan habersiz olduŒunu düƔünmek anlamsŦz bir varsayŦm olacaktŦr. Bu durumdan 
anlaƔŦlmaktadŦr ki, bakanlŦk bu vakalarla ilgili bilgi paylaƔmaya sŦcak bakmamaktadŦr.    

                                                            
47 Bkz. TOHAD Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013. (2014). s.214. 
 
48 A.g.e., s. 214. 
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Yine medya verilerine dönecek olursak, özellikle zihinsel engelli kŦz öŒrencilerin sŦklŦkla 
maŒdur edildiŒi ortaya çŦkmaktadŦr. Raporda yer alan her iki haberde de engelli kŦz 
öŒrencilerin öŒretmenleri tarafŦndan Ɣiddete uŒradŦŒŦ görülmektedir.  
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49 A.g.e., s. 212.  
50 A.g.e., s. 213. 
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47 Bkz. TOHAD Mevzuattan Uygulamaya Engelli HaklarŦ 7zleme Raporu 2013. (2014). s.214. 
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alanlarŦna ve tuvaletlere eriƔimde olduŒu gibi bazŦ durumlarda mahremiyetin olmayŦƔŦ, 
engelli insanlarŦn istismar edilmesine iliƔkin riski arttŦrmakta. Engelliler genellikle topluluk 

hayatŦnŦn bir parçasŦ olamazlar; etrafŦndaki insanlar kaçmaya baƔladŦklarŦnda geride bŦrakŦlma 

tehlikesi ile karƔŦ karƔŦyadŦrlar ve ailelerinin nerede olduklarŦnŦn saptanmasŦna iliƔkin 

programlara eriƔimleri konusunda zorluklar yaƔayabilirler55. 

Bu bilgilerden hareketle, izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda ENGKAD Türkiye’de yaƔayan engelli 

mülteciler hakkŦnda veri toplamak istemiƔ ve 7çiƔleri BakanlŦŒŦ Göç 7daresi Genel 

MüdürlüŒü’ne bilgi edinme baƔvurusunda bulunmuƔtur.  

Bilgi edinme baƔvurusunda Ɣu sorular sorulmuƔtur: 

1. Göç 7daresi Genel MüdürlüŒü tarafŦndan engelli mülteci kadŦnlara iliƔkin bir çalŦƔma 
yürütülmekte midir? 

2. Türkiye’deki mülteci kamplarŦndaki engelli birey sayŦsŦ ve cinsiyet daŒŦlŦmŦ nedir? 
3. Kurumunuz bünyesinde çalŦƔan personele yönelik engell haklarŦ konulu hizmetiçi 

eŒitim yapŦlmakta mŦdŦr? YapŦlmaktaysa eŒer; 
a. eŒitim içeriŒinde engelli kadŦnlara iliƔkin alt baƔlŦk bulunuyor mu? 
b. bu eŒitim Ɣu ana kadar kaç personele verildi? 
c. verilen eŒitimin süresi nedir? 
   

Göç 7daresi Genel MüdürlüŒü tarafŦndan 12 bubat 2015 tarihinde e-posta yoluyla tarafŦmŦza 

gönderilen cevapta sorular Ɣu Ɣekilde yanŦt verilmiƔtir: 

1. Ülkemizden uluslararasŦ koruma baƔvurusunda bulunan yabancŦlarŦn iƔ ve iƔlemleri 
6458 sayŦlŦ YabancŦlar ve UluslararasŦ Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmekte 
olup, söz konusu kanun kapsamŦnda özel ihtiyaç sahibi olarak belirtilen “BaƔvuru 
sahibi ile uluslararasŦ koruma statü sahibi kiƔilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaƔlŦ, 
hamile, beraberinde çocuŒu olan yalnŦz anne ya da baba veya iƔkence, cinsel saldŦrŦ ya 
da diŒer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel Ɣiddete maruz kalmŦƔ kiƔilere” hak ve 
hizmetlerde eriƔimde öncelik tanŦnmaktadŦr. 

2. Bilgi Edinme Kanununun 7 inci maddesinin birinci fŦkrasŦ kapsamŦnda, söz konusu 
istatistiklerin ülkemizde geçici koruma kapsamŦnda bulunan yabancŦlarŦn barŦndŦrŦldŦŒŦ 
kamplardan sorumlu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi BaƔkanlŦŒŦ’ndan talep edilmesi 
uygun olacaktŦr56. 

3. Göç 7daresi Genel MüdürlüŒü 11/04/2014 tarihi itibariyle operasyonel hale gelmiƔtir. 
Göç 7daresi Genel MüdürlüŒü personeline yönelik temel eŒitimler ve hazŦrlayŦcŦ 
eŒitimler baƔlatŦlmŦƔ olup "engelli haklarŦ" konulu hizmet içi eŒitim faaliyeti henüz 
yapŦlmamŦƔtŦr. 
 

Verilen cevaplardan görüldüŒü üzere, (Ɣiddet gören) engelli kadŦn mülteciler yasa gereŒi hak 

ve hizmetlere eriƔimde  öncelikli durumdadŦrlar. Ancak üçüncü sorunun cevabŦnda da 

                                                            
55 A.g.e 
56 Projenin zaman sŦnŦrŦ nedeniyle ilgili soru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na tekraren başvuru 
yapılamamıştır.  
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artmaktadŦr. 2014 yŦlŦnda rastlanan bir baƔka haberde ise davranŦƔ problemi olan engelli 

öŒrenci sŦnŦfta yalnŦz bŦrakŦlarak eŒitim sistemi dŦƔŦna itilmeye çalŦƔŦlmakta, psikolojik Ɣiddetin 

maŒduru olmaktadŦr. Bu öŒrencilerin maŒduriyetlerini engellemek için MEB’in acilen gerekli 

tedbirleri almasŦ ve ilgi denetim mekanizmalarŦnŦ devreye sokmasŦ gerekmektedir.     

 

Haber 3 : 24.10.2014 tarihli Sabah Gazetesi Akdeniz Eki51 

 

VI- 7çiƔleri BakanlŦŒŦ Göç 7daresi Genel MüdürlüŒü’nün UygulamalarŦna 7liƔkin Veriler 

Türkiye, mülteciler için en önemli göç yollarŦndan biridir. YaƔadŦklarŦ ülkelerden özellikle 

Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mülteciler geçiƔ güzergahŦ olarak Türkiye’yi 

kullanmaktŦr, hatta UluslarasŦ Göç Örgütü’nün yayŦmladŦŒŦ raporda, Türkiye’nin Avrupa’ya 

geçiƔ için en büyük ikinci güzergâh olduŒu belirtilmektedir52. Bu nedenle Türkiye önemli bir 

göçmen nüfusa ev sahipliŒi yapmaktadŦr.  

Dünya SaŒlŦk Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde zorla yerlerinden edilmiƔ 
kiƔilerin/mültecilerin 2.3 milyon ile 3.3 milyonu engelli kiƔiler oluƔturmaktadŦr. 53 54  BM 

Mülteciler Yüksek KomiserliŒi’ne göre engelli mülteciler; fiziksel, cinsel ve duygusal istismara 

karƔŦ daha savunmasŦz durumda olurlar ve fazladan korunmaya ihtiyaç duyabilirler. YŦkanma 
                                                            
51 Bkz. 24.10.2014 tarihli Sabah Gazetesi Akdeniz Eki. 
52 Bkz.  Marmara  mültecilerin yeni göç yolu oldu. Agos Gazetesi Haber tarihi  . .  
http .agos.com.tr tr yazi marmara multecilerin yeni goc yolu oldu erişim 
tarihi . .  

53 BM verilerine göre 2013 yŦlŦ sonunda dünya çapŦnda toplam 51.2 milyon kiƔi zorla yerlerinden edilmiƔ, bu sayŦ 
2014 yŦlŦnda rekor seviyelere ilerleyerek sadece yŦlŦn ilk yarŦsŦnda (ilk 6 aylŦk dönemde) 46.3 milyon kiƔiye 
ulaƔmŦƔtŦr. http://www.unhcr.org.tr/?content=611 (eriƔim tarihi:12.07.2015) 
54 Bkz. UNHCR, http://www.unhcr.org.tr/?page=65 (eriƔim tarihi:02.06.2015) 
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56 Projenin zaman sŦnŦrŦ nedeniyle ilgili soru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na tekraren başvuru 
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3. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için 155 hattŦna yapŦlan 

baƔvurulardan kaç tanesi engelli kadŦndŦr? 

4. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için yapŦlan baƔvurulardan kaç tanesi 

engelli kadŦndŦr? 

Adli makamlara yansŦmŦƔ olan Ɣiddet vakalarŦ düƔünülerek, adliyelerin fiziki eriƔimi hakkŦnda 

bilgi talep edilmiƔ, ceza infaz kurumlarŦnda kalan engelli kadŦnlara iliƔkin sorgulamalar 

yapŦlmŦƔtŦr. Bu amaçla RŦza Türmen tarafŦndan Adalet BakanŦ Kenan 7pek’e yöneltilen 

09.03.2015 tarihli ve 36137 sayŦlŦ soru önergesinde Ɣu sorular sorulmuƔtur59: 

1. Engelli kadŦn tutuklu sayŦsŦ Ocak 2015 itibarŦyla nedir? 

2. Engelli kadŦn hükümlü sayŦsŦ Ocak 2015 itibarŦyla nedir? 

3. KapalŦ veya açŦk ceza infaz kurumlarŦnda engelli kadŦn mahkumlara yönelik alŦnan özel 

önlemler nelerdir? Kaç infaz kurumunda bu uygulama vardŦr? Kaç engelli kadŦn bu 

özel önlemlerden yararlanmŦƔtŦr? 

4. Adliyeler engelli kadŦnlarŦn eriƔimine fiziksel olarak uygun mudur? 

5. Adliyelerin kaç tanesinde iƔaret dili bilen çalŦƔan bulunmaktadŦr? 

6. Adliyelerin kaç tanesinde levhalar Braille alfabesi ile yazŦlŦdŦr? 

7. Adliyelerin kaç tanesinde asansör gibi araçlarda sesli uyarŦ sistemi vardŦr? 

8. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet maŒduru olan engelli kadŦn sayŦsŦ  nedir? 

Soru önergesinde sorulan sorular izleme çalŦƔmasŦnŦ yapan araƔtŦrma ekibi tarafŦndan ilgili 

bakanlŦklara bilgi edinme baƔvurularŦ yoluyla da sorulmuƔ ancak cevap alŦnamamŦƔtŦr.  

Ortaya çŦkan tabloda, ne yazŦk ki 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gören kadŦnlarŦn sayŦsŦna iliƔkin 

bilgiye eriƔilememiƔ, adliyelerin ve karakollarŦn eriƔilebilirlik durumu tespit edilememiƔtir.   

AyrŦca, ceza infaz kurumlarŦnda kalan engelli kadŦn tutuklu ve hükümlü sayŦsŦna eriƔilememiƔ, 
engelli kadŦnlara yönelik bu kurumlarda düzenlenen özel önlemlere iliƔkin bilgi elde 

edilememiƔtir. BirleƔmiƔ Milletler UyuƔturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) Ceza Adaleti El 

KitaplarŦ dizisinde yayŦnlanan “Özel 7htiyaçlarŦ Olan Mahpuslara Yönelik El KitabŦ”nda da 

belirtildiŒi üzere “           
   ”   Bu sebeple, ENGKAD hassas durumlarŦ nedeniyle diŒer 

mahpuslarŦn ve cezaevi personelinin kolayca hedefi haline gelebilecek bu grup hakkŦnda bilgi 

edinmek istemiƔ fakat gerekli bilgiye ilgili kaynaklardan eriƔememiƔtir. 

 

 
                                                            
59 Bkz. 7zmir Milletvekili RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 tarihli 
ve 36137 sayŦlŦ soru önergesi,  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-62534s.pdf (eriƔim tarihi: 01.06.2015) 
60 Bkz. BirleƔmiƔ Milletler UyuƔturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) Ceza Adaleti El KitaplarŦ dizisi, Özel ihtiyaçlarŦ 
Olan Mahpuslara Yönelik El KitabŦ. (2009). 
http://www.cezaevindestk.org/belgeler/ozel_ihtiyaclara_sahip_mahpuslar_uzerine_el_kitabi.pdf (eriƔim tarihi: 
01.06.2015) 
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belirtildiŒi üzere ilgili birimlerde çalŦƔan personel engelli haklarŦ konusunda ne yazŦk ki 

eŒitimli deŒildir. Bu nedenle personel, ilgili kiƔilere haklarŦ konusunda yeterli bilgiyi 

veremeyebilir, engelli kadŦnlarŦn öncelikli olmalarŦ gereken konularda yeniden 

maŒduriyetlere uŒramalarŦna neden olabilirler.   

VII- Soru Önergeleri: 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda TBMM’nin 24. Yasama döneminde Ocak 2013- Ocak 2015 

tarihleri arasŦnda milletvekilleri tarafŦndan kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili sorulmuƔ soru 

önergeleri taranmŦƔ ve engelli kadŦnlarŦn da konu olduŒu sorular tespit edilmeye çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  

2013 yŦlŦ (03.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasŦnda) içinde TBMM’de milletvekilleri 

tarafŦndan kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili 102 soru önergesi sorulmuƔ; Ɣiddet vakalarŦnŦn sayŦsŦ, 
koruma tedbirleri, koruma sistemlerinde çalŦƔan personelin eŒitimi, sŦŒŦnaklarŦn durumu gibi 

konularda bakanlŦklardan bilgi talep edilmiƔtir. Ne yazŦk ki bu önergelerin hiçbirinde engelli 

kadŦnlara iliƔkin herhangi bir bilgi sorgulanmamŦƔtŦr.  

AynŦ Ɣekilde, 2014 yŦlŦ içinde (03.01.2014 - 22.01.2015 tarihleri arasŦnda)  kadŦna yönelik 

Ɣiddet ile ilgili 78 soru önergesi sorulmuƔ; bu önergelerin hiçbirinde engelli kadŦnlarŦn 

gördüŒü Ɣiddete iliƔkin bilgi yine sorgulanmamŦƔtŦr. Sadece, MHP Ankara Milletvekili Zühal 

Topçu tarafŦndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanŦ AyƔenur 7slam’a yöneltilen 04.02.2014 

tarihli ve 7/39229 sayŦlŦ soru önergesinde,  gördüŒü Ɣiddet sonucu engelli durumuna gelen 

kadŦnlarŦn sayŦlarŦnŦn ve bölgesel daŒŦlŦmlarŦnŦn sorgulandŦŒŦ tespit edilmiƔtir57. Fakat bu soru 

önergesinde sorulan sorulara bakanlŦŒŦn cevap vermediŒi görülmüƔtür. 

ENGKAD’Ŧn ilgili giriƔimleri sonucunda araƔtŦrma ekibimiz tarafŦndan hazŦrlanan  soru 

önergelerinin bazŦlarŦ CHP 7zmir Milletvekili RŦza TÜRMEN tarafŦndan mecliste ilgili bakanlara 

sorulmuƔ, ancak 7 Haziran genel seçimleri öncesi meclisin erken tatile girmesi nedeniyle 

sorularŦmŦza yanŦt alŦnamamŦƔtŦr. 

Sorulan sorularda, Ɣiddet vakalarŦnda ilk baƔvuru merkezi olan karakollarŦn fiziki durumu ve 

personel yeterliliŒi sorgulanmŦƔ, 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için kolluk kuvvetlerine 

ya da acil yardŦm hattŦna baƔvuran engelli kadŦn sayŦsŦ hakkŦnda bilgi talep edilmiƔtir. Bu 

kapsamda,  RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 

tarihli ve 36138 sayŦlŦ soru önergesinde Ɣu dört soru sorulmuƔtur58: 

1. Karakollar engelli kadŦnlarŦn eriƔimine fiziksel olarak uygun mudur? 

2. KarakollarŦn kaç tanesinde iƔaret dili bilen memur bulunmaktadŦr? 

                                                            
57 Bkz.  Ankara Milletvekili Zühal Topçu tarafŦndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanŦ AyƔenur 7slam’a yöneltilen 

04.02.2014 tarihli ve 7/39229 sayŦlŦ yazŦlŦ soru önergesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-39229s.pdf (eriƔim 

tarihi: 01.06.2015)  
58 Bkz. 7zmir Milletvekili RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 tarihli 

ve 36138 sayŦlŦ soru önergesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-62654s.pdf (eriƔim tarihi: 01.06.2015) 



 63

3. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için 155 hattŦna yapŦlan 

baƔvurulardan kaç tanesi engelli kadŦndŦr? 

4. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için yapŦlan baƔvurulardan kaç tanesi 

engelli kadŦndŦr? 

Adli makamlara yansŦmŦƔ olan Ɣiddet vakalarŦ düƔünülerek, adliyelerin fiziki eriƔimi hakkŦnda 

bilgi talep edilmiƔ, ceza infaz kurumlarŦnda kalan engelli kadŦnlara iliƔkin sorgulamalar 

yapŦlmŦƔtŦr. Bu amaçla RŦza Türmen tarafŦndan Adalet BakanŦ Kenan 7pek’e yöneltilen 

09.03.2015 tarihli ve 36137 sayŦlŦ soru önergesinde Ɣu sorular sorulmuƔtur59: 

1. Engelli kadŦn tutuklu sayŦsŦ Ocak 2015 itibarŦyla nedir? 

2. Engelli kadŦn hükümlü sayŦsŦ Ocak 2015 itibarŦyla nedir? 

3. KapalŦ veya açŦk ceza infaz kurumlarŦnda engelli kadŦn mahkumlara yönelik alŦnan özel 

önlemler nelerdir? Kaç infaz kurumunda bu uygulama vardŦr? Kaç engelli kadŦn bu 

özel önlemlerden yararlanmŦƔtŦr? 

4. Adliyeler engelli kadŦnlarŦn eriƔimine fiziksel olarak uygun mudur? 

5. Adliyelerin kaç tanesinde iƔaret dili bilen çalŦƔan bulunmaktadŦr? 

6. Adliyelerin kaç tanesinde levhalar Braille alfabesi ile yazŦlŦdŦr? 

7. Adliyelerin kaç tanesinde asansör gibi araçlarda sesli uyarŦ sistemi vardŦr? 

8. Türkiye’de 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet maŒduru olan engelli kadŦn sayŦsŦ  nedir? 

Soru önergesinde sorulan sorular izleme çalŦƔmasŦnŦ yapan araƔtŦrma ekibi tarafŦndan ilgili 

bakanlŦklara bilgi edinme baƔvurularŦ yoluyla da sorulmuƔ ancak cevap alŦnamamŦƔtŦr.  

Ortaya çŦkan tabloda, ne yazŦk ki 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gören kadŦnlarŦn sayŦsŦna iliƔkin 

bilgiye eriƔilememiƔ, adliyelerin ve karakollarŦn eriƔilebilirlik durumu tespit edilememiƔtir.   

AyrŦca, ceza infaz kurumlarŦnda kalan engelli kadŦn tutuklu ve hükümlü sayŦsŦna eriƔilememiƔ, 
engelli kadŦnlara yönelik bu kurumlarda düzenlenen özel önlemlere iliƔkin bilgi elde 

edilememiƔtir. BirleƔmiƔ Milletler UyuƔturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) Ceza Adaleti El 

KitaplarŦ dizisinde yayŦnlanan “Özel 7htiyaçlarŦ Olan Mahpuslara Yönelik El KitabŦ”nda da 

belirtildiŒi üzere “           
   ”   Bu sebeple, ENGKAD hassas durumlarŦ nedeniyle diŒer 

mahpuslarŦn ve cezaevi personelinin kolayca hedefi haline gelebilecek bu grup hakkŦnda bilgi 

edinmek istemiƔ fakat gerekli bilgiye ilgili kaynaklardan eriƔememiƔtir. 

 

 
                                                            
59 Bkz. 7zmir Milletvekili RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 tarihli 
ve 36137 sayŦlŦ soru önergesi,  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-62534s.pdf (eriƔim tarihi: 01.06.2015) 
60 Bkz. BirleƔmiƔ Milletler UyuƔturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) Ceza Adaleti El KitaplarŦ dizisi, Özel ihtiyaçlarŦ 
Olan Mahpuslara Yönelik El KitabŦ. (2009). 
http://www.cezaevindestk.org/belgeler/ozel_ihtiyaclara_sahip_mahpuslar_uzerine_el_kitabi.pdf (eriƔim tarihi: 
01.06.2015) 
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belirtildiŒi üzere ilgili birimlerde çalŦƔan personel engelli haklarŦ konusunda ne yazŦk ki 

eŒitimli deŒildir. Bu nedenle personel, ilgili kiƔilere haklarŦ konusunda yeterli bilgiyi 

veremeyebilir, engelli kadŦnlarŦn öncelikli olmalarŦ gereken konularda yeniden 

maŒduriyetlere uŒramalarŦna neden olabilirler.   

VII- Soru Önergeleri: 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda TBMM’nin 24. Yasama döneminde Ocak 2013- Ocak 2015 

tarihleri arasŦnda milletvekilleri tarafŦndan kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili sorulmuƔ soru 

önergeleri taranmŦƔ ve engelli kadŦnlarŦn da konu olduŒu sorular tespit edilmeye çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  

2013 yŦlŦ (03.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasŦnda) içinde TBMM’de milletvekilleri 

tarafŦndan kadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili 102 soru önergesi sorulmuƔ; Ɣiddet vakalarŦnŦn sayŦsŦ, 
koruma tedbirleri, koruma sistemlerinde çalŦƔan personelin eŒitimi, sŦŒŦnaklarŦn durumu gibi 

konularda bakanlŦklardan bilgi talep edilmiƔtir. Ne yazŦk ki bu önergelerin hiçbirinde engelli 

kadŦnlara iliƔkin herhangi bir bilgi sorgulanmamŦƔtŦr.  

AynŦ Ɣekilde, 2014 yŦlŦ içinde (03.01.2014 - 22.01.2015 tarihleri arasŦnda)  kadŦna yönelik 

Ɣiddet ile ilgili 78 soru önergesi sorulmuƔ; bu önergelerin hiçbirinde engelli kadŦnlarŦn 

gördüŒü Ɣiddete iliƔkin bilgi yine sorgulanmamŦƔtŦr. Sadece, MHP Ankara Milletvekili Zühal 

Topçu tarafŦndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanŦ AyƔenur 7slam’a yöneltilen 04.02.2014 

tarihli ve 7/39229 sayŦlŦ soru önergesinde,  gördüŒü Ɣiddet sonucu engelli durumuna gelen 

kadŦnlarŦn sayŦlarŦnŦn ve bölgesel daŒŦlŦmlarŦnŦn sorgulandŦŒŦ tespit edilmiƔtir57. Fakat bu soru 

önergesinde sorulan sorulara bakanlŦŒŦn cevap vermediŒi görülmüƔtür. 

ENGKAD’Ŧn ilgili giriƔimleri sonucunda araƔtŦrma ekibimiz tarafŦndan hazŦrlanan  soru 

önergelerinin bazŦlarŦ CHP 7zmir Milletvekili RŦza TÜRMEN tarafŦndan mecliste ilgili bakanlara 

sorulmuƔ, ancak 7 Haziran genel seçimleri öncesi meclisin erken tatile girmesi nedeniyle 

sorularŦmŦza yanŦt alŦnamamŦƔtŦr. 

Sorulan sorularda, Ɣiddet vakalarŦnda ilk baƔvuru merkezi olan karakollarŦn fiziki durumu ve 

personel yeterliliŒi sorgulanmŦƔ, 2013-2014 yŦllarŦnda Ɣiddet gördüŒü için kolluk kuvvetlerine 

ya da acil yardŦm hattŦna baƔvuran engelli kadŦn sayŦsŦ hakkŦnda bilgi talep edilmiƔtir. Bu 

kapsamda,  RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 

tarihli ve 36138 sayŦlŦ soru önergesinde Ɣu dört soru sorulmuƔtur58: 

1. Karakollar engelli kadŦnlarŦn eriƔimine fiziksel olarak uygun mudur? 

2. KarakollarŦn kaç tanesinde iƔaret dili bilen memur bulunmaktadŦr? 

                                                            
57 Bkz.  Ankara Milletvekili Zühal Topçu tarafŦndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanŦ AyƔenur 7slam’a yöneltilen 

04.02.2014 tarihli ve 7/39229 sayŦlŦ yazŦlŦ soru önergesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-39229s.pdf (eriƔim 

tarihi: 01.06.2015)  
58 Bkz. 7zmir Milletvekili RŦza Türmen tarafŦndan 7çiƔleri BakanŦ Sebahattin Öztürk’e yöneltilen 09.03.2015 tarihli 

ve 36138 sayŦlŦ soru önergesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-62654s.pdf (eriƔim tarihi: 01.06.2015) 
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b. 2013 YazŦlŦ Medya verileri: 

2013 yŦlŦ verilerinde engelli kiƔilere yönelik 301 haber taranmŦƔ, 242 haberde engelli kadŦna 

yönelik Ɣiddet vakalarŦna rastlanmŦƔtŦr. Bu 242 haber içinde, tekrar eden haberler 

ayŦklandŦŒŦnda 43 farklŦ Ɣiddet vakasŦnŦn var olduŒu tespit edilmiƔtir.    

Medya verileri detaylŦ biçimde incelendiŒinde aƔaŒŦdaki tabloda yer alan sonuçlar ortaya 

çŦkmaktadŦr:   

biddet türü Haber SayŦsŦ 
Cinsel istismar  12 
Tecavüz 19 
Fiziksel biddet 4 
FuhuƔa zorlanma 8 

 

Tablo 9: 2013 yŦlŦ engelli kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnŦn Ɣiddet türü ve sayŦsŦ 

Haberlerin içeriklerine baktŦŒŦmŦzda ise, zihinsel engelli kadŦnlara yapŦlan toplu tecavüzler  

ülke genelinde sŦklŦkla karƔŦlaƔŦlan haberlerdir. Kendini ifade edemeyecek durumda olan 

iƔitme engelli kadŦnlar, zihinsel engelli kadŦnlar ve konuƔmakta zorluk çeken kadŦnlar, tecavüz 

haberlerinde maŒdur olduklarŦ ortaya çŦkan temel gruplardŦr.  

KadŦnlarŦn özellikle tecavüz vakalarŦndan sonra hamile kalmasŦ ve mahkeme kararŦ ile 

çocuklarŦnŦn alŦnmasŦ yine haberlerde sŦklŦkla rastlanan durumlardan biridir. AƔaŒŦdaki 

haberde de görüleceŒi üzere, iƔitme engelli kadŦn 10 kiƔinin toplu tecavüzüne uŒramŦƔ, 
tecavüz sonrasŦ hamile kaldŦŒŦ bebeŒi mahkeme kararŦ ile alŦnmŦƔtŦr. Bu noktada, BM EHS’nin 

17. maddesinde öngörülen kiƔisel bütünlüŒün korunmasŦ ilkesinin hiçe sayŦldŦŒŦ, engelli 

kadŦnlarŦn beden bütünlüŒünün korunmadŦŒŦ hatta farklŦ kiƔi ve kurumlar tarafŦndan yine yeni 

yeniden ihlal edildiŒi ortaya çŦkmaktadŦr.  
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 VIII- Medya Verilerinin Analizi: 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda 2013 ve 2014  yŦllarŦnda yazŦlŦ  ve görsel basŦna yansŦyan 
haberler taranmŦƔ, engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet maŒduru olduŒu haberler ortaya çŦkarŦlarak 
engelli kadŦnlarŦn uŒradŦk Ɣiddet ile ilgili bir genel tablo oluƔturulmaya çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  Medya 
verileri profesyonel medya tarama sistemi kullanŦlarak TOHAD desteŒi ile elde edilmiƔtir.  

a. 2013 Görsel Medya Verileri: 

2013 yŦlŦ verileri incelendiŒinde, yŦl boyunca görsel basŦnda engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet 
vakalarŦnŦ konu edinen 12 haberin yer aldŦŒŦ tespit edilmiƔtir. Bu haberlerin dokuz tanesinde 
farklŦ yaƔlardaki zihinsel engelli kadŦnlarŦn maruz kaldŦklarŦ cinsel Ɣiddete iliƔkin bilgi 
verilmiƔtir. DiŒer haberlerde ise bedensel engelli kadŦnlar ile yaƔlŦ engelli kadŦnlarŦn 
uŒradŦklarŦ fiziksel Ɣiddete deŒinilmiƔtir.   

Haberlerin detayŦ incelendiŒinde çarpŦcŦ bir durumla karƔŦ karƔŦya kalŦnmaktadŦr. Çünkü tespit 
edilen haberlerde yer alan Ɣiddet vakalarŦnŦn yarŦsŦ; bakŦm evi, huzur evi ve yatŦlŦ 
rehabilitasyon merkezi gibi kapalŦ kurumlarda gerçekleƔmiƔtir. KapalŦ kurumlarŦn engelli 
kiƔiler için  Ɣiddet ürettiŒi zaten farklŦ raporlardan da bilinen bir gerçektir61, ancak ortaya 
çŦkan haberlere ve yazŦlan raporlara raŒmen Ɣiddetin kurumlarda hala engellenemiyor olmasŦ 
kurumlarŦn yeterince denetlenemediŒini göstermektedir. AyrŦca bazŦ vakalarda, maŒdurlar 
dŦƔarŦda uŒradŦklarŦ Ɣiddet nedeniyle devlet korumasŦ altŦna alŦnŦp, kurumlara 
yerleƔtirilebiliyorlar. Bu durumda Ɣiddet üretilen bir kuruma yerleƔtirilen maŒdur, sadece 
Ɣiddet ortamŦnŦ deŒiƔtirmiƔ olacak, ne yazŦk ki Ɣiddete uŒramaktan kaçŦnamayacaktŦr. Üstelik 
Ɣiddete uŒradŦŒŦ biline maŒdur Ɣiddet ortamŦnda daha fazla Ɣiddete maruz kalma riski ile de 
karƔŦ karƔŦyadŦr.  

Oysa ki BM EHS’nin 16. maddesi, taraf devletleri sömürünün, Ɣiddetin ve istismarŦn her 
biçimini önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm tesislerin ve programlarŦn 
baŒŦmsŦz merciler tarafŦndan etkin bir Ɣekilde denetlenmesini saŒlamasŦ  için yükümlü kŦlar.  
AyrŦca BM EHS’nin 33.maddesi, ulusal uygulama ve denetim baƔlŦŒŦ altŦnda taraf devletleri 
baƔta engelliler ve onlarŦ temsil eden kuruluƔlar olmak üzere sivil toplumun denetim sürecine 
tam katŦlŦmŦnŦ saŒlamaya davet eder. Bu noktada kapalŦ kurumlarŦn denetiminde sivil 
örgütlerin kamu kurumlarŦ ile iƔbirliŒi yapmasŦ, kurumlar arasŦ iƔbirliŒini güçlendirecek, kapalŦ 
kurumlarŦn daha Ɣeffaf bir yapŦyla çalŦƔmalarŦnŦ saŒlayarak Ɣiddet vakalarŦnŦn önüne 
geçilecektir. Bu noktada ENGKAD üstüne düƔen sorumluluŒu almaya  her zaman hazŦrdŦr.  
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b. 2013 YazŦlŦ Medya verileri: 

2013 yŦlŦ verilerinde engelli kiƔilere yönelik 301 haber taranmŦƔ, 242 haberde engelli kadŦna 

yönelik Ɣiddet vakalarŦna rastlanmŦƔtŦr. Bu 242 haber içinde, tekrar eden haberler 

ayŦklandŦŒŦnda 43 farklŦ Ɣiddet vakasŦnŦn var olduŒu tespit edilmiƔtir.    

Medya verileri detaylŦ biçimde incelendiŒinde aƔaŒŦdaki tabloda yer alan sonuçlar ortaya 

çŦkmaktadŦr:   

biddet türü Haber SayŦsŦ 
Cinsel istismar  12 
Tecavüz 19 
Fiziksel biddet 4 
FuhuƔa zorlanma 8 

 

Tablo 9: 2013 yŦlŦ engelli kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnŦn Ɣiddet türü ve sayŦsŦ 

Haberlerin içeriklerine baktŦŒŦmŦzda ise, zihinsel engelli kadŦnlara yapŦlan toplu tecavüzler  

ülke genelinde sŦklŦkla karƔŦlaƔŦlan haberlerdir. Kendini ifade edemeyecek durumda olan 

iƔitme engelli kadŦnlar, zihinsel engelli kadŦnlar ve konuƔmakta zorluk çeken kadŦnlar, tecavüz 

haberlerinde maŒdur olduklarŦ ortaya çŦkan temel gruplardŦr.  

KadŦnlarŦn özellikle tecavüz vakalarŦndan sonra hamile kalmasŦ ve mahkeme kararŦ ile 

çocuklarŦnŦn alŦnmasŦ yine haberlerde sŦklŦkla rastlanan durumlardan biridir. AƔaŒŦdaki 

haberde de görüleceŒi üzere, iƔitme engelli kadŦn 10 kiƔinin toplu tecavüzüne uŒramŦƔ, 
tecavüz sonrasŦ hamile kaldŦŒŦ bebeŒi mahkeme kararŦ ile alŦnmŦƔtŦr. Bu noktada, BM EHS’nin 

17. maddesinde öngörülen kiƔisel bütünlüŒün korunmasŦ ilkesinin hiçe sayŦldŦŒŦ, engelli 

kadŦnlarŦn beden bütünlüŒünün korunmadŦŒŦ hatta farklŦ kiƔi ve kurumlar tarafŦndan yine yeni 

yeniden ihlal edildiŒi ortaya çŦkmaktadŦr.  
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 VIII- Medya Verilerinin Analizi: 

7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda 2013 ve 2014  yŦllarŦnda yazŦlŦ  ve görsel basŦna yansŦyan 
haberler taranmŦƔ, engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet maŒduru olduŒu haberler ortaya çŦkarŦlarak 
engelli kadŦnlarŦn uŒradŦk Ɣiddet ile ilgili bir genel tablo oluƔturulmaya çalŦƔŦlmŦƔtŦr.  Medya 
verileri profesyonel medya tarama sistemi kullanŦlarak TOHAD desteŒi ile elde edilmiƔtir.  

a. 2013 Görsel Medya Verileri: 

2013 yŦlŦ verileri incelendiŒinde, yŦl boyunca görsel basŦnda engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet 
vakalarŦnŦ konu edinen 12 haberin yer aldŦŒŦ tespit edilmiƔtir. Bu haberlerin dokuz tanesinde 
farklŦ yaƔlardaki zihinsel engelli kadŦnlarŦn maruz kaldŦklarŦ cinsel Ɣiddete iliƔkin bilgi 
verilmiƔtir. DiŒer haberlerde ise bedensel engelli kadŦnlar ile yaƔlŦ engelli kadŦnlarŦn 
uŒradŦklarŦ fiziksel Ɣiddete deŒinilmiƔtir.   

Haberlerin detayŦ incelendiŒinde çarpŦcŦ bir durumla karƔŦ karƔŦya kalŦnmaktadŦr. Çünkü tespit 
edilen haberlerde yer alan Ɣiddet vakalarŦnŦn yarŦsŦ; bakŦm evi, huzur evi ve yatŦlŦ 
rehabilitasyon merkezi gibi kapalŦ kurumlarda gerçekleƔmiƔtir. KapalŦ kurumlarŦn engelli 
kiƔiler için  Ɣiddet ürettiŒi zaten farklŦ raporlardan da bilinen bir gerçektir61, ancak ortaya 
çŦkan haberlere ve yazŦlan raporlara raŒmen Ɣiddetin kurumlarda hala engellenemiyor olmasŦ 
kurumlarŦn yeterince denetlenemediŒini göstermektedir. AyrŦca bazŦ vakalarda, maŒdurlar 
dŦƔarŦda uŒradŦklarŦ Ɣiddet nedeniyle devlet korumasŦ altŦna alŦnŦp, kurumlara 
yerleƔtirilebiliyorlar. Bu durumda Ɣiddet üretilen bir kuruma yerleƔtirilen maŒdur, sadece 
Ɣiddet ortamŦnŦ deŒiƔtirmiƔ olacak, ne yazŦk ki Ɣiddete uŒramaktan kaçŦnamayacaktŦr. Üstelik 
Ɣiddete uŒradŦŒŦ biline maŒdur Ɣiddet ortamŦnda daha fazla Ɣiddete maruz kalma riski ile de 
karƔŦ karƔŦyadŦr.  

Oysa ki BM EHS’nin 16. maddesi, taraf devletleri sömürünün, Ɣiddetin ve istismarŦn her 
biçimini önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm tesislerin ve programlarŦn 
baŒŦmsŦz merciler tarafŦndan etkin bir Ɣekilde denetlenmesini saŒlamasŦ  için yükümlü kŦlar.  
AyrŦca BM EHS’nin 33.maddesi, ulusal uygulama ve denetim baƔlŦŒŦ altŦnda taraf devletleri 
baƔta engelliler ve onlarŦ temsil eden kuruluƔlar olmak üzere sivil toplumun denetim sürecine 
tam katŦlŦmŦnŦ saŒlamaya davet eder. Bu noktada kapalŦ kurumlarŦn denetiminde sivil 
örgütlerin kamu kurumlarŦ ile iƔbirliŒi yapmasŦ, kurumlar arasŦ iƔbirliŒini güçlendirecek, kapalŦ 
kurumlarŦn daha Ɣeffaf bir yapŦyla çalŦƔmalarŦnŦ saŒlayarak Ɣiddet vakalarŦnŦn önüne 
geçilecektir. Bu noktada ENGKAD üstüne düƔen sorumluluŒu almaya  her zaman hazŦrdŦr.  
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Haberlerin içeriklerine baktŦŒŦmŦzda ise, Antalya’da 3 yŦl boyunca öz babasŦnŦn tecavüzüne  
uŒradŦŒŦ bildirilen zihinsel engelli genç kadŦn ile ilgili haber 2014 yŦlŦnda haber kaynaklarŦnda 
en çok konu edilen vakadŦr. YaklaƔŦk 40 farklŦ kaynakta yer alan haberde ayrŦca zihinsel engelli 
kadŦnŦn babasŦnŦn tecavüzü sonucu doŒan bebeklerinin de öldürülüp evin bahçesine 
gömüldüŒü iddia edilmiƔtir. Olay, ismi gizli tutulan komƔusunun polise ihbarŦyla ortaya çŦktŦ.   

Bu haberde de görüldüŒü üzere zihinsel engelli kadŦnlar korunmasŦz yapŦlarŦ nedeniyle hem 
ev içinde hem de ev dŦƔŦnda Ɣiddet ve istismarŦn doŒrudan hedefi olmakta ve bu Ɣiddet yŦllar 
boyu sürebilmektedir. Ailenin diŒer fertlerinin Ɣiddeti uygulayan kiƔi tarafŦndan ölümle 
korkutularak sindirildiŒi yine haberde yer alan bir baƔka detaydŦr. DolayŦsŦyla Ɣiddet sadece 
engelli kadŦnŦ deŒil, ona yardŦmcŦ olmak isteyen ancak Ɣiddet uygulayan kiƔi tarafŦndan baskŦ 
altŦna alŦnan ve tehdit edilen diŒer kiƔileri de maŒdur etmektedir. Bu haberde en dikkat çekici 
detay, olayŦn ailenin komƔusu tarafŦndan ihbar edilmesidir. KomƔunun, Ɣiddet vakasŦnŦ 
umursamasŦ ve polise ihbar etmesi Ɣiddet döngüsünü kŦrmŦƔ ve Ɣiddet uygulayan kiƔinin 
cezalandŦrŦlmasŦnŦ saŒlamŦƔtŦr. Bu noktada etrafŦmŦzdaki engelli kiƔilerin  maŒdur olabileceŒi 
durumlara hassasiyet göstermek ve gerektiŒi durumlarda kolluk kuvvetlerine ve adli 
makamlara ihbar etmek veya baƔvurularda bulunmak kiƔilerin hayatŦnda önemli bir 
maŒduriyeti sonlandŦrmamŦza yardŦm edebilir.  

2014 verileri incelendiŒinde, engelli kadŦnlarŦn yine bakŦm ve rehabilitasyon merkezinde 
Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ görülmektedir. Ne yazŦk ki kapalŦ kurumlar  ortaya çŦkan Ɣiddet 
vakalarŦna raŒmen hala Ɣiddet üretmeye devam etmektedir. Daha önce de belirtildiŒi üzere 
kapalŦ kurumlarŦn denetime açŦk olmasŦ, Ɣiddet vakalarŦnŦ önleyecek, olasŦ bir Ɣiddet vakasŦnŦn 
da çok daha kolay ortaya çŦkmasŦna yardŦmcŦ olacaktŦr.  

Son söz olarak; 

x Medya verileri incelendiŒinde her yaƔtan ve her engel grubundan engelli kadŦnŦn 
Ɣiddet uygulayanlarŦn hedefi olduklarŦ görülmektedir. Ancak özellikle zihinsel engelli 
kadŦnlarŦn sŦklŦkla Ɣiddetin bilhassa da cinsel Ɣiddetin maŒduru olduklarŦ ortaya 
çŦkmaktadŦr. 
 

x biddet uygulayan kiƔi maŒdurun çoŒunlukla tanŦdŦŒŦ bir kiƔi (ya da kiƔiler) olmakta, 
hatta çoŒu zaman aile fertlerinden birinin bu Ɣiddeti uygulayan kiƔi olduŒu ortaya 
çŦkmaktadŦr.  

 
x KapalŦ kurumlarda kalan engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet riskinin çok yüksek olduŒu ortadadŦr. 

Kurumlarda karƔŦlaƔŦlan Ɣiddet vakalarŦnŦn detayŦna baktŦŒŦmŦzda, Ɣiddet 
uygulayanlarŦn genellikle kurum personeli olduŒu görülmektedir. Bu noktada kamu 
kurumlarŦnŦn denetim ve personel eŒitimi konusunda yetersiz olduŒu 
düƔünülmektedir. biddet vakalarŦnŦn durumu; bu kurumlarŦn sivil toplumun denetime 
açŦlmasŦnŦ ve kurumlarda çalŦƔan personelin sivil toplum iƔbirliŒi ile eŒitilmesi 
gerekliliŒini ortaya çŦkarmaktadŦr.  
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Haber: 01.02.2013 tarihli Radikal Gazetesi 

Tüm bu haberler; ne yazŦk ki ülke genelinde zihinsel engelli kadŦnlar için gerekli Ɣiddet 
önleme ve koruma mekanizmalarŦnŦn olmadŦŒŦnŦ göstermekte, kadŦnlarŦn her an Ɣiddete açŦk 
biçimde yaƔadŦklarŦnŦ ortaya koymaktadŦr.   

c. 2014 Görsel Medya Verileri: 

YapŦlan taramada, 2014 yŦlŦnda engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet vakalarŦnda sadece 2 tane 
olaya rastlanmŦƔ, bu haberler zihinsel engelli kadŦnlarŦn maruz kaldŦŒŦ  cinsel Ɣiddet vakalarŦ 
(tecavüz ve cinsel istismar) hakkŦnda bilgi vermiƔtir. Yirmili yaƔlarŦnda olan genç engelli 
kadŦnlarŦn tanŦdŦklarŦ kiƔilerin Ɣiddetine/istismarŦna (baba ve komƔu) uŒradŦklarŦnŦ ortaya 
koymuƔtur.   

d. 2014 YazŦlŦ Medya Verileri: 

2014 yŦlŦ medya verilerine ait 893 haber taranmŦƔ, engelli kadŦna karƔŦ Ɣiddet olaylarŦna 
yönelik 25 farklŦ vaka bulunmuƔtur. Bu vakalarŦn hemen hemen hepsinde zihinsel engelli 
kadŦnlara yönelik cinsel Ɣiddet olaylarŦ söz konusudur. VakalarŦn Ɣiddet türüne göre daŒŦlŦmŦ 
ise Ɣu Ɣekildedir: 

biddet türü Haber SayŦsŦ 
Cinsel istismar 8 
Tecavüz 12 
Fiziksel biddet 3 
FuhuƔa zorlanma 2 

 

Tablo 10: 2014 yŦlŦ engelli kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnŦn Ɣiddet türü ve sayŦsŦ 
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Haberlerin içeriklerine baktŦŒŦmŦzda ise, Antalya’da 3 yŦl boyunca öz babasŦnŦn tecavüzüne  
uŒradŦŒŦ bildirilen zihinsel engelli genç kadŦn ile ilgili haber 2014 yŦlŦnda haber kaynaklarŦnda 
en çok konu edilen vakadŦr. YaklaƔŦk 40 farklŦ kaynakta yer alan haberde ayrŦca zihinsel engelli 
kadŦnŦn babasŦnŦn tecavüzü sonucu doŒan bebeklerinin de öldürülüp evin bahçesine 
gömüldüŒü iddia edilmiƔtir. Olay, ismi gizli tutulan komƔusunun polise ihbarŦyla ortaya çŦktŦ.   

Bu haberde de görüldüŒü üzere zihinsel engelli kadŦnlar korunmasŦz yapŦlarŦ nedeniyle hem 
ev içinde hem de ev dŦƔŦnda Ɣiddet ve istismarŦn doŒrudan hedefi olmakta ve bu Ɣiddet yŦllar 
boyu sürebilmektedir. Ailenin diŒer fertlerinin Ɣiddeti uygulayan kiƔi tarafŦndan ölümle 
korkutularak sindirildiŒi yine haberde yer alan bir baƔka detaydŦr. DolayŦsŦyla Ɣiddet sadece 
engelli kadŦnŦ deŒil, ona yardŦmcŦ olmak isteyen ancak Ɣiddet uygulayan kiƔi tarafŦndan baskŦ 
altŦna alŦnan ve tehdit edilen diŒer kiƔileri de maŒdur etmektedir. Bu haberde en dikkat çekici 
detay, olayŦn ailenin komƔusu tarafŦndan ihbar edilmesidir. KomƔunun, Ɣiddet vakasŦnŦ 
umursamasŦ ve polise ihbar etmesi Ɣiddet döngüsünü kŦrmŦƔ ve Ɣiddet uygulayan kiƔinin 
cezalandŦrŦlmasŦnŦ saŒlamŦƔtŦr. Bu noktada etrafŦmŦzdaki engelli kiƔilerin  maŒdur olabileceŒi 
durumlara hassasiyet göstermek ve gerektiŒi durumlarda kolluk kuvvetlerine ve adli 
makamlara ihbar etmek veya baƔvurularda bulunmak kiƔilerin hayatŦnda önemli bir 
maŒduriyeti sonlandŦrmamŦza yardŦm edebilir.  

2014 verileri incelendiŒinde, engelli kadŦnlarŦn yine bakŦm ve rehabilitasyon merkezinde 
Ɣiddete maruz kaldŦŒŦ görülmektedir. Ne yazŦk ki kapalŦ kurumlar  ortaya çŦkan Ɣiddet 
vakalarŦna raŒmen hala Ɣiddet üretmeye devam etmektedir. Daha önce de belirtildiŒi üzere 
kapalŦ kurumlarŦn denetime açŦk olmasŦ, Ɣiddet vakalarŦnŦ önleyecek, olasŦ bir Ɣiddet vakasŦnŦn 
da çok daha kolay ortaya çŦkmasŦna yardŦmcŦ olacaktŦr.  

Son söz olarak; 

x Medya verileri incelendiŒinde her yaƔtan ve her engel grubundan engelli kadŦnŦn 
Ɣiddet uygulayanlarŦn hedefi olduklarŦ görülmektedir. Ancak özellikle zihinsel engelli 
kadŦnlarŦn sŦklŦkla Ɣiddetin bilhassa da cinsel Ɣiddetin maŒduru olduklarŦ ortaya 
çŦkmaktadŦr. 
 

x biddet uygulayan kiƔi maŒdurun çoŒunlukla tanŦdŦŒŦ bir kiƔi (ya da kiƔiler) olmakta, 
hatta çoŒu zaman aile fertlerinden birinin bu Ɣiddeti uygulayan kiƔi olduŒu ortaya 
çŦkmaktadŦr.  

 
x KapalŦ kurumlarda kalan engelli kadŦnlarŦn Ɣiddet riskinin çok yüksek olduŒu ortadadŦr. 

Kurumlarda karƔŦlaƔŦlan Ɣiddet vakalarŦnŦn detayŦna baktŦŒŦmŦzda, Ɣiddet 
uygulayanlarŦn genellikle kurum personeli olduŒu görülmektedir. Bu noktada kamu 
kurumlarŦnŦn denetim ve personel eŒitimi konusunda yetersiz olduŒu 
düƔünülmektedir. biddet vakalarŦnŦn durumu; bu kurumlarŦn sivil toplumun denetime 
açŦlmasŦnŦ ve kurumlarda çalŦƔan personelin sivil toplum iƔbirliŒi ile eŒitilmesi 
gerekliliŒini ortaya çŦkarmaktadŦr.  
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Haber: 01.02.2013 tarihli Radikal Gazetesi 

Tüm bu haberler; ne yazŦk ki ülke genelinde zihinsel engelli kadŦnlar için gerekli Ɣiddet 
önleme ve koruma mekanizmalarŦnŦn olmadŦŒŦnŦ göstermekte, kadŦnlarŦn her an Ɣiddete açŦk 
biçimde yaƔadŦklarŦnŦ ortaya koymaktadŦr.   

c. 2014 Görsel Medya Verileri: 

YapŦlan taramada, 2014 yŦlŦnda engelli kadŦnlara yönelik Ɣiddet vakalarŦnda sadece 2 tane 
olaya rastlanmŦƔ, bu haberler zihinsel engelli kadŦnlarŦn maruz kaldŦŒŦ  cinsel Ɣiddet vakalarŦ 
(tecavüz ve cinsel istismar) hakkŦnda bilgi vermiƔtir. Yirmili yaƔlarŦnda olan genç engelli 
kadŦnlarŦn tanŦdŦklarŦ kiƔilerin Ɣiddetine/istismarŦna (baba ve komƔu) uŒradŦklarŦnŦ ortaya 
koymuƔtur.   

d. 2014 YazŦlŦ Medya Verileri: 

2014 yŦlŦ medya verilerine ait 893 haber taranmŦƔ, engelli kadŦna karƔŦ Ɣiddet olaylarŦna 
yönelik 25 farklŦ vaka bulunmuƔtur. Bu vakalarŦn hemen hemen hepsinde zihinsel engelli 
kadŦnlara yönelik cinsel Ɣiddet olaylarŦ söz konusudur. VakalarŦn Ɣiddet türüne göre daŒŦlŦmŦ 
ise Ɣu Ɣekildedir: 

biddet türü Haber SayŦsŦ 
Cinsel istismar 8 
Tecavüz 12 
Fiziksel biddet 3 
FuhuƔa zorlanma 2 

 

Tablo 10: 2014 yŦlŦ engelli kadŦna yönelik Ɣiddet vakalarŦnŦn Ɣiddet türü ve sayŦsŦ 
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BEb7NC7 BÖLÜM 

7ZLEME ÇALIbMASINDA KARbILAbILAN SORUNLAR 

x 7zleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda Ɣiddet vakalarŦ ile ilgili bildirimler yapŦlabilmesi için 
“Google Formlar” programŦ kullanŦlarak ihlal bildirim formlarŦ hazŦrlanmŦƔtŦr. Formlar, 
ENGKAD internet sitesi (http://www.engellikadin.com) üzerinde eriƔilebilir hale 
getirilmiƔ ve ayrŦca engelli kadŦnlarŦn dahil olduŒu sivil örgütlere e-posta yoluyla 
iletilmiƔtir. Ancak bu formlara çok sŦnŦrlŦ sayŦda kiƔiden cevap alŦnmŦƔ, alŦnan 
cevaplarda izleme çalŦƔmasŦ kapsamŦnda deŒerlendirme yapmak için anlamlŦ bir veri 
bütününe ulaƔŦlamamŦƔtŦr. Böylece engelli kadŦnlarŦn bilgisayar ve internet kullanŦm 
oranŦnŦn oldukça az olduŒu yeniden görülmüƔ, engelli kadŦnlara eriƔmek için farklŦ veri 
toplama araçlarŦnŦn gerekliliŒi ortaya çŦkmŦƔtŦr.  
 

x 7hlal bildirim formlarŦ yaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ amacŦyla farklŦ engelli örgütlerine iletilmiƔ, 
ancak bu örgütlerin yeterince desteŒi alŦnamamŦƔtŦr. 

x 7hlal bildirim formlarŦ yaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ amacŦyla farklŦ kadŦn örgütlerine iletilmiƔ, 
ancak kadŦn örgütlerinin engelli kadŦnlarla temasŦ oldukça sŦnŦrlŦ olduŒu için bu 
kaynaktan da yeterince veri toplanamamŦƔtŦr. 
 

x KadŦnlarŦn çoŒu ne yazŦk ki Ɣiddetin tanŦmŦnŦ ve türlerini bilmemektedir. Atölye 
çalŦƔmalarŦ esnasŦnda, kadŦnlarŦn bazŦ fiileri (tokat atmak ya da laf atmak vb.) Ɣiddet 
olarak algŦlamadŦklarŦ, hatta bu eylemleri normalleƔtirdikleri görülmüƔtür. Öte 
yandan, Ɣiddet görüp utandŦŒŦ için yaƔadŦklarŦnŦ paylaƔmaktan çekinen kiƔiler de 
olmuƔtur. Tüm bu durum veri toplama sürecini olumsuz yönde etkilemiƔ, gerçek 
düzeyde yaƔanan Ɣiddet vakalarŦna ulaƔŦlamamasŦna neden olmuƔtur.  

 
x 7zleme çalŦƔmasŦnda maddi kaynaklarŦmŦz sŦnŦrlŦ olduŒu için farklŦ illerde yaƔayan 

engelli kadŦnlarla yüz yüze görüƔmeler yapŦlamamŦƔtŦr. Yüz yüze görüƔmeler, özellikle 
okuma yazma bilmeyen ve/veya bilgisayar kullanamayan kadŦnlara eriƔmek için 
oldukça gereklidir. Medya verilerinde de görüldüŒü üzere, zihinsel engelli kadŦnlar 
Ɣiddet vakalarŦnda sŦklŦkla maŒdur olmaktadŦrlar. Yüz yüze görüƔmeler, zihinsel engelli 
kadŦnlara ulaƔmak için de büyük önem taƔŦmaktadŦr.  

 
x ÇoŒunlukla kurumlarŦn internet siteleri görme engelli kullanŦcŦlar için eriƔilebilir 

deŒildir. 7nternet sitelerinde bulunan bilgi edinme baƔvuru linkleri de yine görme 
engelli kullanŦcŦlarŦn kullanŦmŦna uygun tasarlanmamŦƔtŦr. AyrŦca baƔvuru linkleri, 
uygulamalarŦ gereŒi de yeterince kullanŦcŦ dostu deŒildir (örneŒin çoŒu baƔvuru 
kutusu, sorularŦn baƔka bir dokümandan kopyalanŦp kutu içine yapŦƔtŦrŦlmasŦna izin 
vermemekte, kullanŦcŦlarŦn sorularŦ tek tek yazmasŦnŦ talep etmektedir). AraƔtŦrma 
ekibimizin çoŒunlukla görme engelli kiƔilerden oluƔmasŦ ve baƔvuru sistemlerinin 
yukarŦda bahsedilen sorunlu yapŦsŦ, bilgi edinme baƔvurularŦnŦn ekip içinde eƔit 
daŒŦlŦmla yapŦlamamasŦna neden olmuƔ, bazŦ baƔvurularŦn gören ekip üyeleri 
tarafŦndan yapŦlmasŦnŦ zorunlu kŦlmŦƔtŦr.      
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x Medya haberlerinde sŦklŦkla yer alan bir diŒer konu da cinsel Ɣiddet vakalarŦnda 

verilen yargŦ kararlarŦdŦr. Ne yazŦk ki yargŦ kararlarŦnŦn çoŒu Ɣiddet uygulayan kiƔilere 

takipsizlikle sonuçlanmakta ya da suçlularŦn tutuksuz yargŦlanmak üzere serbest 

bŦrakŦldŦŒŦnŦ ortaya koymaktadŦr.  AƔaŒŦdaki haberde de görülebileceŒi üzere zihinsel 

engelli kŦzŦnŦn para karƔŦlŦŒŦ erkeklerle zorla cinsel iliƔki kurmasŦnŦ saŒlayan baba, yalan 

beyanda bulunduŒu bilinmesine raŒmen adli merciler tarafŦndan tutuksuz 

yargŦlanmak üzere serbest bŦrakŦlmaktadŦr. Bu tip uygulamalar, ne yazŦk ki Ɣiddet 

döngüsünün kŦrŦlmadan devam etmesine neden olmakta, engelli kadŦnŦ yine yeni 

yeniden Ɣiddete uŒrama riski ile baƔ baƔa bŦrakmaktadŦr.  

 

 

 

Haber: 19.07.2013 tarihli Milliyet Gazetesi 

 

x Medya dilinin oldukça eril olmasŦ, özellikle cinsel Ɣiddet haberlerinin adete 

pornografik detaylarla süslenerek maŒduru yeniden maŒdur edecek biçimde 

sunulmasŦ medya verilerinde sŦklŦkla karƔŦlaƔŦlan bir durumdur. Bu nedenle, Ɣiddete 

uŒrayan kadŦn ve kŦz çocuklarŦ için yeniden bir maŒduriyet yaratmamak amacŦyla 

rapor kapsamŦnda medya haberlerinin görüntülerine sŦnŦrlŦ sayŦda yer verilmiƔtir.  

 

x Yine haber dilinde insan haklarŦ odaklŦ tanŦmlamalarŦn deŒil, medikal anlayŦƔŦ takip 

eden tanŦmlamalarŦn kullanŦlmasŦ (“psiko-sosyal engelli” terimi yerine “ruhsal 

bozukluŒu olan kiƔi” vb. terimlerin kullanŦlmasŦ) ne yazŦk ki toplum algŦsŦnŦn da 

deŒiƔmesini engellemektedir.   
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BEb7NC7 BÖLÜM 

7ZLEME ÇALIbMASINDA KARbILAbILAN SORUNLAR 
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ ve ÖNER7LER 

Türkiye’de engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦ için öncelikle bu sorunun 
görünür kŦlŦnmasŦ gerekmektedir.  

Türkiye’de engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin toplumun her kesiminde var olduŒunu göstermek, 
bu konuda kamuoyu bilinci ve kamu politikasŦ oluƔturulmasŦna katkŦ saŒlamak amacŦyla 
yaptŦŒŦmŦz bu çalŦƔma sonucunda, yapŦlan bilgi edinme baƔvurularŦ, medya taramasŦ, soru 
önergeleri ve ihlal bildirim formlarŦ ile sŦnŦrlŦ da olsa belgeleyebildiŒimiz veriler ŦƔŦŒŦnda; 
engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦnŦn;  

x Engelli kadŦnŦn Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔtŦrŦlmasŦ, 

x Engelli kadŦnŦn güçlendirilmesi, 

x Engelli kadŦnŦn Ɣiddetten uzak baŒŦmsŦz hayat kurmasŦ amaçlarŦ doŒrultusunda 
yapŦlacak kŦsa-orta-uzun vadeli önlem ve planlamalar ile mümkün olacaŒŦ 
kanŦsŦndayŦz.  

1-Engelli kadŦnŦn Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔtŦrŦlmasŦna yönelik mekanizmalarŦn yaygŦn ve 
eriƔilebilir olmasŦ:  

Gerek mevzuat incelenirken gerekse de veriler deŒerlendirilirken raporun ilgili bölümlerinde 
defaten tekrar ettiŒimiz üzere, engelli kadŦnŦn Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔtŦrŦlmasŦnŦn ilk 
basamaŒŦ mutlaka eriƔilebilirlik sorununun çözülmesidir. 

Bu sorun, ancak fiziki eriƔilebilirliŒin yanŦ sŦra bilgiye eriƔilebilirliŒin de saŒlanmasŦ ile 
çözülebilir. Çünkü; engelli kadŦn Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ konusunda öncelikle bilgi 
sahibi olmalŦdŦr. biddet gördüŒünde baƔvurabileceŒi yerler, haklarŦ gibi konularda eriƔilebilir 
bilgiye sahip olmayan birçok engelli kadŦn için Ɣiddet kader olmaktadŦr.  

KadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ  ile ilgili, bilgiye eriƔilebilirliŒin saŒlanmasŦ 
konusunda;  

x Konuya iliƔkin her tür dokümanŦn kabartma yazŦ ile basŦlarak ve zihinsel engelli 
kadŦnlara uygun kolay okunabilir formatta (easy-to-read format) hazŦrlanarak, 
daŒŦtŦmŦnŦn saŒlanmasŦ, 

x Radyo ve televizyonlarda yayŦnlanan kamu spotlarŦnŦn sesli betimleme, iƔaret dili ve 
alt yazŦ ile hazŦrlanmasŦ, 

x 7nternet sitelerinin salt metin sürümü desteŒi gibi önlemlerle görme engelli kadŦnlara, 
kolay okunabilir formatta yazŦlar ile zihinsel engelli kadŦnlara, videolarŦn iƔaret dili, alt 
yazŦ ve sesli betimleme ile desteklenerek iƔitme engelli ve görme engelli kadŦnlara 
uygun hale getirilmesi, 

x Tüm ihbar hatlarŦnŦn iƔitme engellilere göre uyarlanarak, SMS ile ihbar yapŦlmasŦnŦn 
saŒlanmasŦ, 
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x Bilgi edinme baƔvurularŦ esnasŦnda yanŦt alamadŦŒŦmŦz baƔvurular incelendiŒinde, 
kurumdaki görevli personelin yöneltilen sorularŦ anlamadŦŒŦ, yanlŦƔ anladŦŒŦ ya da 
cevap vermekten kaçŦndŦŒŦ gözlemlenmiƔtir. Cevap verilmeyen sorulara sŦklŦkla, 4982 
sayŦlŦ Bilgi Edinme Kanunu’nun 7. Maddesi dayanak gösterilerek ilgili soruya cevap 
verebilmek için kurumun ayrŦ bir çalŦƔma yürütmesi gerektiŒi ileri sürülmüƔ, bu 
nedenle soruya olumsuz yanŦt verildiŒi belirtilmiƔtir. 

 
x AyrŦca BakanlŦklarŦn karmaƔŦk kurumsal yapŦsŦ, baƔvuru sorularŦnŦn izleme ekibi 

tarafŦndan bazen yanlŦƔ birimlere gönderilmesine neden olmuƔtur. Verilen cevaplarŦn 
bir kŦsmŦnda yanlŦƔ gönderilen sorularŦn muhatabŦ ile ilgili yönlendirmeler yapŦlŦrken, 
çoŒunda “bu konu Genel MüdürlüŒümüz görev alanŦ kapsamŦnda bulunmamaktadŦr” 
ya da “kurumumuzla ilgili deŒildir” gibi ifadelerle cevaplar verilmiƔtir. Cevap 
alamadŦŒŦmŦz ya da cevap almak için baƔka bir birime yönlendirildiŒimiz baƔvurularŦn 
tümü için ilgili birimlere tekraren baƔvuru yapmamŦz projenin zaman sŦnŦrŦ nedeniyle 
ne yazŦk ki mümkün olamamŦƔtŦr.  
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ ve ÖNER7LER 
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tarafŦndan bazen yanlŦƔ birimlere gönderilmesine neden olmuƔtur. Verilen cevaplarŦn 
bir kŦsmŦnda yanlŦƔ gönderilen sorularŦn muhatabŦ ile ilgili yönlendirmeler yapŦlŦrken, 
çoŒunda “bu konu Genel MüdürlüŒümüz görev alanŦ kapsamŦnda bulunmamaktadŦr” 
ya da “kurumumuzla ilgili deŒildir” gibi ifadelerle cevaplar verilmiƔtir. Cevap 
alamadŦŒŦmŦz ya da cevap almak için baƔka bir birime yönlendirildiŒimiz baƔvurularŦn 
tümü için ilgili birimlere tekraren baƔvuru yapmamŦz projenin zaman sŦnŦrŦ nedeniyle 
ne yazŦk ki mümkün olamamŦƔtŦr.  
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4-Engelli kadŦnŦn güçlendirilmesi ve Ɣiddet ortamŦndan uzak baŒŦmsŦz bir yaƔam kurmasŦnŦn 
saŒlanmasŦ: 

Engelli kadŦnŦn güçlendirilmesi için, öncelikle toplumsal yaƔam içerisinde engelli kadŦnŦn 
görünür kŦlŦnmasŦ ve tüm hak ve özgürlükleri tam ve eƔit olarak kullanmasŦnŦn saŒlanmasŦ 
gerekmektedir. Bu durum ise, gerek uluslararasŦ gerekse de ulusal mevzuatla düzenlenen 
engelli haklarŦnŦn uygulamada gerçekleƔtirilmesi ile mümkün olabilir.  

Engelli kadŦna yönelik her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦn ortadan kaldŦrŦlmasŦ ile, saŒlŦk, toplumsal yaƔama 
katŦlŦm, eŒitim ve istihdam  gibi haklardan tam ve eƔit faydalanan engelli kadŦn kendi 
yaƔamŦnŦ baŒŦmsŦz olarak kurma konusunda daha güçlü olacaktŦr.  

Yine, Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔan engelli kadŦnŦn baŒŦmsŦz yaƔamŦnŦ kurmasŦ konusunda 
alŦnmasŦ gereken özel önlemler bulunmaktadŦr. Özellikle, eŒitim, barŦnma ve istihdam 
konularŦnda zaten çoklu ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalan engelli kadŦn Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔtŦktan sonra özel olarak desteklenmelidir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet ile mücadele ile ilgili mevzuatta barŦnma ya da ekonomik konularda 
düzenlenen bazŦ önlemlerin engelli kadŦnlar için farklŦ sürelerde veya tutarlarda 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

Özellikle, hem kamu sektörü hem de özel iƔyerlerinde, çalŦƔanlarda engelli kadŦn kotasŦ 
konulmalŦdŦr. Böylece engelli kadŦnŦn baŒŦmsŦz yaƔamŦnŦ kurmasŦ için gerekli ekonomik 
kaynaŒŦn kendisi tarafŦndan karƔŦlanmasŦna katkŦ sunulmuƔ olacaktŦr.   

Yine, 2022 sayŦlŦ kanun ile aŒŦr engelliler için verilen evde bakŦm aylŦŒŦnŦn engelliye bakan 
kiƔiye deŒil de engellinin kendisine baŒlanmasŦ halinde, engelli Ɣiddet görse bile Ɣiddet 
sonrasŦ bu aylŦk ile kendisine bakacak kiƔiyi istihdam edebileceŒinden Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔmasŦ kolaylaƔacaktŦr.  

5- Kurumlar arasŦ iƔbirliŒinin geliƔtirilmesi:  

KadŦn ve engelli alanŦnda çalŦƔan kamu ve sivil toplum tüm kurumlar ile mutlak bir iƔbirliŒi 
içinde olmak Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦ için önemli bir ilkedir. Çünkü; engelli kadŦn Ɣiddet 
görmesinden baƔlayarak, Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔmasŦ ve baŒŦmsŦz bir hayat kurmasŦ 
aƔamalarŦnda kurumlar arasŦ iƔbirliŒinin saŒlanamamasŦ durumunda ikincil bir ihlale maruz 
kalabilir.  

Öte yandan, BM Engelli HaklarŦ SözleƔmesi’nin 33. Maddesine göre,  taraf devletler baƔta 
engelliler ve onlarŦ temsil eden kuruluƔlar olmak üzere sivil toplumu denetim sürecine tam 
katŦlŦmŦnŦ taahhüt eder. Bu noktadan baktŦŒŦmŦzda, kurumlar arasŦ iƔbirliŒi aslŦnda bir tercih 
deŒil zorunluluktur. Kamu ve sivil toplum kuruluƔlarŦ arasŦnda yapŦlacak iƔbirlikleri, BM 
EHS’nin de dediŒi gibi baŒŦmsŦz denetim mekanizmalarŦnŦ oluƔmasŦna imkan saŒlayacak ve 
kurumlarŦn iƔleyiƔini daha Ɣeffaf hale getirecektir. AyrŦca kurumlar arasŦ bilgi paylaƔŦmŦnŦ ve 
karƔŦlŦklŦ öŒrenme sürecini destekleyecektir.      
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x Kurumlarda kalan veya özel eŒitim alan kadŦnlara, engel durumlarŦ gözetilerek 
hazŦrlanacak kitlerle kadŦna yönelik Ɣiddet ve Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ ile 
ilgili bilinçlendirme çalŦƔmalarŦ yapŦlmasŦ,   

x Son olarak, engelli kadŦnlara yönelik yapŦlan eriƔilebilirlik çalŦƔmalarŦ hakkŦnda 
bilgilendirme yapŦlmasŦ gerekmektedir.  

KadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ  konusunda gerekli bilgiyle donatŦlan engelli 
kadŦnŦn bu mekanizmalarŦ kullanmasŦ için fiziki eriƔilebilirliŒin de saŒlanmasŦ gerekmektedir.  

bÖN7M, Emniyet, Jandarma, Adliyeler, Aile SaŒlŦŒŦ Merkezleri, KadŦn DanŦƔma Merkezleri  gibi 
Ɣiddet gören kadŦnlarŦn baƔvurabileceŒi yerler ile barŦnma talebi olan engelli kadŦnlarŦn 
kalacaŒŦ sŦŒŦnaklarŦn fiziki eriƔilebilirliŒinin saŒlanmasŦ için;  

x Fiziksel engelli kadŦnlara yönelik; (TSE’nin TS 9111 numaralŦ standardŦna göre)  rampa, 
asansör, engelli tuvaleti,  

x Görme engelli kadŦnlara yönelik; TSE’nin TS ISO 23599/T1, TS ISO 23599 vb. 
standartlarŦ kapsamŦnda)  hissedilebilir zemin, asansörlerde sesli uyarŦ sistemi, 
mekanŦn kabartma krokisi,  

x 7Ɣitme engelli kadŦnlara yönelik; indüksiyon döngü-iyi duyma sisteminin kurulmasŦ, 
Gibi özel önlemlerin alŦnmasŦ gerekmektedir.  

2-biddet gören engelli kadŦnla ilk görüƔmeyi yapan kiƔinin, engellilik, kadŦna yönelik Ɣiddet  
ve travma eŒitimi gibi konularda gerekli bilgiye sahip olmasŦ: 

Emniyet, Jandarma, bÖN7M vb...  Engelli kadŦn hangi kapŦdan girerse girsin, kadŦnla görüƔen 
kiƔinin mutlaka kadŦna yönelik Ɣiddet yanŦnda engellilik ve engelli haklarŦ konularŦnda gerekli 
eŒitimleri almalarŦ zorunludur. Zira, özellikle engelli haklarŦ konusunda bilgi sahibi olmayan 
kiƔinin Ɣiddet gören kadŦnŦ Ɣiddet uygulayana teslim etmesi ya da her engelli kadŦna vesayet 
altŦndaymŦƔ gibi davranmasŦ sonucunda engelli kadŦn katmerli Ɣiddete maruz kalabilmektedir.  

Özellikle, verilere bakŦldŦŒŦnda da fark edileceŒi üzere, en çok Ɣiddete maruz kalan zihinsel 
engelli kadŦnlar ile yapŦlacak görüƔmelerde uzman desteŒi gerekebilmektedir. Yine aynŦ 
Ɣekilde, iƔitme engelli kadŦnlar ile yapŦlacak görüƔmelerde iƔaret dili tercümanŦnŦn bulunmasŦ 
zorunludur. Görme engelli kadŦnlara, görüƔmenin yapŦldŦŒŦ mekanŦn özellikleri ve görüƔme 
yapŦlan ortamda kimlerin bulunduŒu konularŦnda sözlü bilgi verilmelidir.  

3-Etkin bir Ɣiddetle mücadele mekanizmasŦ kurulmasŦ için, engelli kadŦna yönelik Ɣiddet ve 
toplumsal yaƔamŦn her alanŦ ile ilgili engelli kadŦn öznesinde veri toplanmasŦ: 

KadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili baƔvuru alan kurumlarŦn mutlaka engelli kadŦna yönelik Ɣiddete 
iliƔkin veri kaydŦ yapmasŦ gerekmektedir. Bu yönde toplanan verilerin doŒru okunmasŦ ise, 
toplum içinde engelli kadŦn portresinin doŒru çizilmesi ile mümkün olabilir. Bu sayede, engelli 
kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦna iliƔkin doŒru eylem planŦ  yapŦlabilir.  
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4-Engelli kadŦnŦn güçlendirilmesi ve Ɣiddet ortamŦndan uzak baŒŦmsŦz bir yaƔam kurmasŦnŦn 
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görünür kŦlŦnmasŦ ve tüm hak ve özgürlükleri tam ve eƔit olarak kullanmasŦnŦn saŒlanmasŦ 
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Engelli kadŦna yönelik her türlü ayrŦmcŦlŦŒŦn ortadan kaldŦrŦlmasŦ ile, saŒlŦk, toplumsal yaƔama 
katŦlŦm, eŒitim ve istihdam  gibi haklardan tam ve eƔit faydalanan engelli kadŦn kendi 
yaƔamŦnŦ baŒŦmsŦz olarak kurma konusunda daha güçlü olacaktŦr.  

Yine, Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔan engelli kadŦnŦn baŒŦmsŦz yaƔamŦnŦ kurmasŦ konusunda 
alŦnmasŦ gereken özel önlemler bulunmaktadŦr. Özellikle, eŒitim, barŦnma ve istihdam 
konularŦnda zaten çoklu ayrŦmcŦlŦŒa maruz kalan engelli kadŦn Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔtŦktan sonra özel olarak desteklenmelidir.  

KadŦna yönelik Ɣiddet ile mücadele ile ilgili mevzuatta barŦnma ya da ekonomik konularda 
düzenlenen bazŦ önlemlerin engelli kadŦnlar için farklŦ sürelerde veya tutarlarda 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

Özellikle, hem kamu sektörü hem de özel iƔyerlerinde, çalŦƔanlarda engelli kadŦn kotasŦ 
konulmalŦdŦr. Böylece engelli kadŦnŦn baŒŦmsŦz yaƔamŦnŦ kurmasŦ için gerekli ekonomik 
kaynaŒŦn kendisi tarafŦndan karƔŦlanmasŦna katkŦ sunulmuƔ olacaktŦr.   

Yine, 2022 sayŦlŦ kanun ile aŒŦr engelliler için verilen evde bakŦm aylŦŒŦnŦn engelliye bakan 
kiƔiye deŒil de engellinin kendisine baŒlanmasŦ halinde, engelli Ɣiddet görse bile Ɣiddet 
sonrasŦ bu aylŦk ile kendisine bakacak kiƔiyi istihdam edebileceŒinden Ɣiddet ortamŦndan 
uzaklaƔmasŦ kolaylaƔacaktŦr.  

5- Kurumlar arasŦ iƔbirliŒinin geliƔtirilmesi:  

KadŦn ve engelli alanŦnda çalŦƔan kamu ve sivil toplum tüm kurumlar ile mutlak bir iƔbirliŒi 
içinde olmak Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦ için önemli bir ilkedir. Çünkü; engelli kadŦn Ɣiddet 
görmesinden baƔlayarak, Ɣiddet ortamŦndan uzaklaƔmasŦ ve baŒŦmsŦz bir hayat kurmasŦ 
aƔamalarŦnda kurumlar arasŦ iƔbirliŒinin saŒlanamamasŦ durumunda ikincil bir ihlale maruz 
kalabilir.  

Öte yandan, BM Engelli HaklarŦ SözleƔmesi’nin 33. Maddesine göre,  taraf devletler baƔta 
engelliler ve onlarŦ temsil eden kuruluƔlar olmak üzere sivil toplumu denetim sürecine tam 
katŦlŦmŦnŦ taahhüt eder. Bu noktadan baktŦŒŦmŦzda, kurumlar arasŦ iƔbirliŒi aslŦnda bir tercih 
deŒil zorunluluktur. Kamu ve sivil toplum kuruluƔlarŦ arasŦnda yapŦlacak iƔbirlikleri, BM 
EHS’nin de dediŒi gibi baŒŦmsŦz denetim mekanizmalarŦnŦ oluƔmasŦna imkan saŒlayacak ve 
kurumlarŦn iƔleyiƔini daha Ɣeffaf hale getirecektir. AyrŦca kurumlar arasŦ bilgi paylaƔŦmŦnŦ ve 
karƔŦlŦklŦ öŒrenme sürecini destekleyecektir.      
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x Kurumlarda kalan veya özel eŒitim alan kadŦnlara, engel durumlarŦ gözetilerek 
hazŦrlanacak kitlerle kadŦna yönelik Ɣiddet ve Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ ile 
ilgili bilinçlendirme çalŦƔmalarŦ yapŦlmasŦ,   

x Son olarak, engelli kadŦnlara yönelik yapŦlan eriƔilebilirlik çalŦƔmalarŦ hakkŦnda 
bilgilendirme yapŦlmasŦ gerekmektedir.  

KadŦna yönelik Ɣiddetle mücadele mekanizmalarŦ  konusunda gerekli bilgiyle donatŦlan engelli 
kadŦnŦn bu mekanizmalarŦ kullanmasŦ için fiziki eriƔilebilirliŒin de saŒlanmasŦ gerekmektedir.  

bÖN7M, Emniyet, Jandarma, Adliyeler, Aile SaŒlŦŒŦ Merkezleri, KadŦn DanŦƔma Merkezleri  gibi 
Ɣiddet gören kadŦnlarŦn baƔvurabileceŒi yerler ile barŦnma talebi olan engelli kadŦnlarŦn 
kalacaŒŦ sŦŒŦnaklarŦn fiziki eriƔilebilirliŒinin saŒlanmasŦ için;  

x Fiziksel engelli kadŦnlara yönelik; (TSE’nin TS 9111 numaralŦ standardŦna göre)  rampa, 
asansör, engelli tuvaleti,  

x Görme engelli kadŦnlara yönelik; TSE’nin TS ISO 23599/T1, TS ISO 23599 vb. 
standartlarŦ kapsamŦnda)  hissedilebilir zemin, asansörlerde sesli uyarŦ sistemi, 
mekanŦn kabartma krokisi,  

x 7Ɣitme engelli kadŦnlara yönelik; indüksiyon döngü-iyi duyma sisteminin kurulmasŦ, 
Gibi özel önlemlerin alŦnmasŦ gerekmektedir.  

2-biddet gören engelli kadŦnla ilk görüƔmeyi yapan kiƔinin, engellilik, kadŦna yönelik Ɣiddet  
ve travma eŒitimi gibi konularda gerekli bilgiye sahip olmasŦ: 

Emniyet, Jandarma, bÖN7M vb...  Engelli kadŦn hangi kapŦdan girerse girsin, kadŦnla görüƔen 
kiƔinin mutlaka kadŦna yönelik Ɣiddet yanŦnda engellilik ve engelli haklarŦ konularŦnda gerekli 
eŒitimleri almalarŦ zorunludur. Zira, özellikle engelli haklarŦ konusunda bilgi sahibi olmayan 
kiƔinin Ɣiddet gören kadŦnŦ Ɣiddet uygulayana teslim etmesi ya da her engelli kadŦna vesayet 
altŦndaymŦƔ gibi davranmasŦ sonucunda engelli kadŦn katmerli Ɣiddete maruz kalabilmektedir.  

Özellikle, verilere bakŦldŦŒŦnda da fark edileceŒi üzere, en çok Ɣiddete maruz kalan zihinsel 
engelli kadŦnlar ile yapŦlacak görüƔmelerde uzman desteŒi gerekebilmektedir. Yine aynŦ 
Ɣekilde, iƔitme engelli kadŦnlar ile yapŦlacak görüƔmelerde iƔaret dili tercümanŦnŦn bulunmasŦ 
zorunludur. Görme engelli kadŦnlara, görüƔmenin yapŦldŦŒŦ mekanŦn özellikleri ve görüƔme 
yapŦlan ortamda kimlerin bulunduŒu konularŦnda sözlü bilgi verilmelidir.  

3-Etkin bir Ɣiddetle mücadele mekanizmasŦ kurulmasŦ için, engelli kadŦna yönelik Ɣiddet ve 
toplumsal yaƔamŦn her alanŦ ile ilgili engelli kadŦn öznesinde veri toplanmasŦ: 

KadŦna yönelik Ɣiddet ile ilgili baƔvuru alan kurumlarŦn mutlaka engelli kadŦna yönelik Ɣiddete 
iliƔkin veri kaydŦ yapmasŦ gerekmektedir. Bu yönde toplanan verilerin doŒru okunmasŦ ise, 
toplum içinde engelli kadŦn portresinin doŒru çizilmesi ile mümkün olabilir. Bu sayede, engelli 
kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦna iliƔkin doŒru eylem planŦ  yapŦlabilir.  
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6- Savunuculuk ve kampanyalar yapŦlmasŦ: 

Türkiye’de engelli kadŦnlar “biz de varŦz” dedikleri günden bu yana toplum içinde görünür 
olma mücadeleleri baƔlamŦƔtŦr. Hem kadŦn hem de engelli temelli çoklu alanda yürütülen bu 
mücadelede, kimi zaman engelli erkekler ile kimi zamansa engelsiz kadŦnlar ile mücadele 
alanlarŦ kesiƔmiƔtir. Bu kesiƔmeler sonunda, savunuculuk yapmanŦn ve kampanyalar 
örgütlemenin engelli kadŦn öznelinde yaƔanŦlan sorunlarŦn çözümü için mutlak bir gerçek 
olduŒu görülmektedir.  

7- KadŦn örgütlerinin gündemlerine konunun taƔŦnmasŦ:  

KadŦn örgütleri içinde engelli kadŦn farkŦndalŦŒŦ yaratŦlarak bazŦ alanlarda ve özellikle Ɣiddetle 
mücadelede engelli kadŦn öznelinde özel önlemlerin alŦnmasŦ gerektiŒi vurgulanmalŦdŦr.   

8- Engelli kadŦn örgütlenmesinin güçlendirilmesi: 

Örgütlülük, mücadele baƔarŦsŦnŦn anahtarŦdŦr. Bu nedenle, engelli kadŦnlar, farklŦlŦklarŦnŦ 
gözeterek ama ayrŦƔmadan örgütlenmelidir. Ancak bu sayede engelli kadŦna yönelik 
ayrŦmcŦlŦŒŦn ve Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦna yönelik sonuç elde edilebilir.  

Sonuç olarak, engelli kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦnŦn temelinde ayrŦmcŦlŦŒŦn 
ortadan kaldŦrŦlmasŦ ve engelli kadŦnŦn görünür kŦlŦnmasŦ yatmaktadŦr. Bu durum ise, ancak ve 
anacak ayrŦmcŦlŦk ve kadŦna yönelik Ɣiddetin ortadan kaldŦrŦlmasŦna dair uluslararasŦ ve ulusal 
mevzuatŦn engelli kadŦn perspektifi ile okunmasŦ sonucunda gerçekleƔebilir.  
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