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Kadına Yönelı̇k Şı̇ddet

ÖZET
Kadına yönelik şiddet, insan hakkı ihlallerinin en önemlilerinden biridir. 

Geçmişten günümüze yaşanmakta olan kadına yönelik şiddet eylemleri, birey güvenliğini 
ön plana çıkaran yeni güvenlik paradigmaları ışığında daha hassas bir biçimde ele alınmaya 
başlanmıştır. Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin 
projeler, çalışmalar ve politikalar yürütülmeye başlanmış, en son 2012 yılında “6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanunu uygulamakla 
görevli kolluk kuvvetlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı 2000’li yılların başında başlattığı 
çalışmalara 2012 yılı itibarıyla daha profesyonel çözümler ekleyerek çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak ve kurumsal farkındalığı artırmak 
amacıyla yapılan bu araştırmada kadına yönelik şiddet olgusu, kadına yönelik şiddetin 
tarihsel gelişimi ile sınıflandırılmasına değinilmiş, uluslararası ve ulusal mevzuat 
incelenmiş, kadına yönelik şiddet ile mücadelede genel olarak kolluğun uluslararası ve ulusal rolü ile Jandarma Genel Komutanlığının 
faaliyetleri ele alınmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2008-2017 döneminde kayıt altına alınmış olan vakalar üzerinden bir 
analiz yapılarak, bu suçlarla mücadele etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirler tespit edilmeye çalışılmıştır.
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1.  GİRİŞ

Türkiye’de ve dünyada insan hakkı ihlali olarak kabul edilen kadına yönelik 
şiddet, toplumsal hayatın farklı alanlarında kadınların yaşadığı ayrımcılığın en 
belirgin göstergelerindendir. Ülkemizde son yıllarda en çok tartışılan konular 
arasında yer alan kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin 
hâlidir. Kadına yönelik şiddet, kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda 
daha aktif ve üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, kültürel, 
ekonomik ve politik yönlerden geri kalmasına neden olmaktadır (KSGM, 2016: 
2). Kadının nesneleştirilerek erkeğin malı olarak görülmesi, kadına yönelik 
şiddetin temelini oluşturmaktadır. Kadınlar mekân fark etmeksizin, kimi zaman 
devamlı kimi zaman da aralıklarla aile içinde, sokakta, iş yerinde, toplu  taşıma 
araçlarında, eğitim, sağlık ve benzer kamusal alanlarda psikolojik, fiziksel, 
sözlü, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadırlar. Kadına yönelik 
şiddetin en ağır sonucu olan öldürme olaylarında ise kadının yaşam 
hakkına engel olunmaktadır (Aytaç vd., 2016: 277; JSGA, 2017: 
8-12). Kadına yönelik bu çok yönlü şiddetin ortaya çıkmasına 
etki eden etmenlerin başında stres, saldırganlık, töre ve namus 
olgusu, yanlış ilişkiler, aile bireyleri arasındaki huzursuzluklar, 
çocuğun yetiştiği ortam ve/veya yetiştirilme tarzı, medya, 
otorite ve istediğini elde etme arzusu, yoksulluk, alkol ve diğer 
zararlı madde kullanımları gibi hususlar gelmektedir (Ceylan, 
2013: 14; JSGA, 2017: 8-16). 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations 
Office on Drugs and Crime-UNODC), 2017 yılında dünya çapındaki 
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kadına şiddet olaylarının incelendiği bir çalışma yapmıştır 
(UNODC, 2019). Söz konusu çalışmada bir yıl içinde 87 bin kadının 
öldürüldüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Kurbanlardan %34’ünün 
mevcut eşleri, eski eşleri veya sevgilileri tarafından öldürüldüğü 
tespit edilmiş, failler arasına diğer aile üyeleri dâhil edildiğinde bu 
oranın %58’e çıktığı görülmüştür (UNODC, 2019: 13).

Geçmişten günümüze şiddet; kişiyi kırmak, incitmek, ki-
şiye onur kırıcı hâl ve hareketlerde bulunmak, kişinin mal ve/
veya canına zarar vermek, haklarını çiğneyerek ya da zor kulla-
narak özgürlüğünden mahrum bırakmak gibi davranışlar şeklin-
de kendini göstermektedir (Kocacık ve Çağlayandereli, 2009: 
25). Şiddet vakaları incelendiğinde, şiddet mağdurlarının şid-
deti önemsemeyerek görmezden gelmelerinin temel sebebi-
nin, şiddet olgusunun zihinlerinde net bir tanımının olmama-
sından kaynaklandığı görülmektedir (Aytaç vd., 2016: 276). 
Birçok kadın eşlerinden, aile fertlerinden ya da birlikte yaşadıkları 
kişilerden gördükleri psikolojik veya fiziksel şiddeti olağan karşı-
lamakta, erkeğin buna hakkı olduğu fikrini taşımaktadır (Aytaç vd., 
2016: 276).

Bazı araştırmalar aile içinde yaşanan sorunların mahrem ka-
bul edildiğini ve şiddete maruz kalan kadının uğradığı şiddetin 
başkaları tarafından bilinmesini istemediğini ortaya koymakta-
dır.1

1    BM tarafından 86 ülkede yapılan bir araştırma sonucuna göre şiddete maruz kalan kadınların %60’ından fazlası hiçbir yerden yardım talep etmemekte, sadece %4’ünden daha azı 
kolluktan yardım talep etmektedir (BM, 2019).

Şiddete maruz kalma durumunun açığa çıktığı  durumlarda ise 
genellikle kadınlar sessiz kalmayı tercih etmektedir. Kadının ken-
disine uygulanan şiddeti hak ettiğini düşünmesi ve mağduriyetinin 
başkaları tarafından öğrenilmesi durumunda sessiz kalmaya devam 
etmesi kadının sosyal hayattaki duruşunu da etkilemektedir. Cinsi-
yet eşitsizliğinin varlığını daha da belirginleştiren bu tutum kadının 
her alanda söz sahibi olmasına engel olmaktadır (Dişsiz ve Şahin, 
2008: 54; Moroğlu, 2012: 370).

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliğinin
en belirgin hâlidir. Kadına yönelik şiddet, kadının 

ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif ve
üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun
sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden

geri kalmasına neden olmaktadır.

Kadına yönelik şiddet eylemlerinin ortadan kaldırılması için, çe-
şitli yasal düzenlemeleri de içeren, kadın-erkek eşitliğini sağlaya-
cak kapsamlı politikalar gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, 1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin im-
zalanmasıyla birlikte insan hakları kavramı önem kazanmaya 
başlamış; 1946’da kurulan Kadının Statüsü Komisyonu’nda ilk kez 
uluslararası alanda somut olarak kadın hakları kavramı gündeme 
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gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve iletişim kanallarının artma-
sıyla beraber kadınlar, haklarını savunmak için mücadeleye baş-
lamış ve mücadeleler neticesinde BM önderliğinde hükûmetler, 
uluslararası ölçekte çeşitli sözleşmeler imzalamışlardır.

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kadın hakları 
konusunda birçok olumlu gelişme yaşanmıştır. Bununla birlikte 
kadına yönelik şiddet kavramı, uluslararası alandaki gelişmelere 
paralel olarak 1980’lerde gündeme gelmeye başlamıştır. 1990’la-
rın başından itibaren aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesi maksadıyla çeşitli platformlar ve dernekler kurulmaya 
başlanmış; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasal düzenlemeler 
yapılmıştır (KSGM, 2016: 18-19). Son olarak 2012 yılında kabul 
edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek 
taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişile-
re yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenmiştir.2

Jandarma Genel Komutanlığı, söz konusu kanu-
nu uygulamaktan sorumlu olan kolluk kuvvetlerin-
den biridir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı3 

ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalışan Jandar-
ma Genel Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele konu-
2     6284 Sayılı Kanun, md.1/I.
3     Eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

sunda eğitim ve kurslar düzenlemekte, sorunun nedenlerinin tes-
piti ve tedbir geliştirilmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yaparak 
kurumsal kapasitesini artırmaya çalışmaktadır (Jandarma Genel 
Komutanlığı, 2012).

Jandarma Genel Komutanlığınca Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele konusunda yürütülen faaliyetlere katkı sunmak üzere baş-
latılan bu araştırmanın amacı;

•	 Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen kadına yönelik 
şiddet olaylarına ilişkin genel durumu ortaya koymak,

•	 Ulusal mevzuattaki düzenlemelerin bu olaylar üzerindeki et-
kisini analiz etmek,



•	 Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılmasına 
yönelik alınabilecek tedbirleri tespit etmek ve kurumsal far-
kındalığı artırmaktır.

Bu kapsamda, öncelikle kadına yönelik şiddet olgusuna ilişkin 
kavramsal bir çerçeve çizilmiş, kadına yönelik şiddetin tarihsel 
gelişimi anlatılmıştır. Müteakiben ulusal ve uluslararası mevzuat 
taranarak kadına yönelik şiddetle mücadelede genel olarak kollu-
ğun uluslararası ve ulusal rolü ile Jandarma Genel Komutanlığının 
faaliyetleri incelenmiştir. Son olarak kadına yönelik şiddetin en uç 
boyutu olan öldürme olayları analiz edilmiştir. Analizde jandar-
ma tarafından 2008-2017 yılları arasında kayıt altına alınmış olan 
resmî veriler kullanılmıştır. Analizde özellikle 2008-2017 yılları 
tercih edilmiş, böylece 2012 yılındaki mevzuat değişikliğinin mu-
kayeseli olarak etkisinin ölçülebilmesi hedeflenmiştir.

2. KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU

“Şiddet” siyasi ve sosyal açıdan tartışmalı bir kavram oldu-
ğundan “kadına yönelik şiddet” olgusuna girmeden önce “şiddet” 
kavramını irdelemekte fayda vardır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne 
göre dilimize Arapça’dan geçen şiddet, “Bir hareketin, bir gücün 
derecesi, yeğinlik, sertlik; hız; bir hareketten doğan güç; karşıt 
görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma; kaba güç; duygu veya 
davranışta aşırılık” anlamlarını taşımaktadır.

Alanyazında şiddete ilişkin kavramsal çerçevenin çizilmesinde 
sıklıkla dört yaklaşım benimsenmektedir. Örnekler üzerinden 

yapılan tanımlamalara dayanan ilk yaklaşımda şiddet, “saldı-
rı, tecavüz veya cinayet gibi saldırganlığın aşırı bir formu” olarak 
tanımlanmaktadır (Amerikan Psikoloji Derneği, 2018). Suç dav-
ranışının tek tek sayıldığı ve benzeştirme yolunun kapalı olduğu 
ceza hukuku gibi alanlarda kullanışlı olan bu yaklaşım şiddetin 
kavramsal çerçevesini belirlemek için yetersiz kalmaktadır.

Şiddeti tanımlarken en çok kullanılan ikinci yaklaşım sosyal 
psikoloji yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda şiddet, saldırganlık kav-
ramı üzerinden tanımlanmaktadır. Saldırganlık, tipik olarak “za-
rar görmek istemeyen başka bir bireye zarar verme amacı taşıyan 
davranışlar” olarak, şiddet ise “yaralanma veya ölüm gibi aşırı 
fiziki zarar verme amacı güden saldırgan davranış” olarak tanım-
lanmıştır (Dewall vd., 2011: 241). Böyle bir yöntem; amaç, zarar 
ve istenmeme gibi şiddete yönelik bazı özelliklere vurgu yapması 
açısından önemli olmakla birlikte, meşru müdafaa eylemini şidde-
tin dışında tutmamaktadır. Ayrıca sadece fiziki zarara odaklı olan 
bu yaklaşım, zarar ve aşırı zarar arasında birkaç örnek üzerinden 
yaptığı ayrım ile yetersiz kalmaktadır. 

Toplum sağlığı yaklaşımı sıklıkla kullanılan üçüncü yakla-
şımdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre şiddet, “Fiziki 
güç ya da kuvvetin kasti olarak, kendine karşı, başkasına karşı, bir 
grup veya topluluğa karşı, yaralanmaya yol açacak veya yaralan-
ma ile sonuçlanma ihtimalini artıracak; ölüme, psikolojik zarara, 
gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde, tehdit 
edici biçimde ya da gerçekten kullanılmasıdır” (Krug vd., 2002: 
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5). Bu yaklaşım sadece fiziksel zarara odaklanmaması yönünden 
ön plana çıkmaktadır. Ayrıca örnekler üzerinden bir açıklama ge-
liştirmek yerine daha betimleyici bir yöntem izlemesi de önem arz 
etmektedir. 

Son yaklaşım ise hayvan araştırmaları yaklaşımıdır. Bu yak-
laşım saldırganlığa yiyecek, barınak, eş ve statü elde etme ama-
cı taşıyan sosyal iletişimin bir formu olarak bakmaktadır. Bu tür 
davranışların kısıtlayıcı ve düzenleyici mekanizmalar sayesinde 
hayvanlar arasında nadir olarak ciddi zarara yol açtığı savunul-
maktadır (Koolhaas vd. 2010). Şiddet ise söz konusu kontrol me-
kanizmalarının ve sosyal iletişim fonksiyonunun ortadan kalktığı, 
saldırganlığın patolojik bir formu olarak tanımlanmaktadır (Ko-
olhaas vd., 2010: 387). Bu yaklaşımın öne çıktığı nokta, şiddet 
davranışındaki “gereksiz olma, zorunlu olmama” özelliğine vurgu 
yapmasıdır. 

BM Genel Kurulu tarafından yayımlanan 1993
tarihli Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye

Edilmesine Dair Bildiri’de, kadına yönelik
şiddet tanımı, kamusal veya özel yaşam alanında 
gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın “kadınlara 

fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya
ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete

dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle
tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten 

yoksun bırakma” olarak yapılmıştır.

Şiddeti tanımlarken en sık benimsenen yaklaşımların 
incelenmesi sonucunda şiddet davranışının ayırt edilmesini 
sağlayacak dört özellikten bahsetmek mümkün olacaktır. Bunlar 
zarar verme kastı olması, istenmeyen bir davranış olması, zo-
runlu olmaması, zarar verici olması olarak sıralanabilir. Zarar 
verme kastı şiddet davranışı gösterenin belirli bir zarar yaratma 
isteğinin olduğu olaylar ile sınırlandırılmamaktadır. Açıkça böyle 
bir istek söz konusu olmasa bile zararla sonuçlanabileceği öngö-
rülebilen ihmal davranışlarında da kasıt olduğu kabul edilebilir. 
Örneğin; 8 aylık bir bebeği evde yalnız ve aç bırakarak uzun bir 
süre eğlenmeye giden ve eve gelmeyen ebeveynlerin davranışında 
kasıt vardır demek yanlış olmayacaktır.  Davranışın istenmeyen 
bir davranış olması yine önemli bir konudur.

Bazı tıbbi müdahaleler ciddi fiziksel zarar verebildiği hâlde 
şiddet olarak değerlendirilmeyebilir. Hatta ötenazinin yasal olarak 
uygulandığı yerler mevcuttur ve bu işlemi uygulayan sağlık per-
sonelinin davranışı şiddet olarak değerlendirilmemektedir. Şiddet 
davranışını ayırt eden diğer bir özellik de zorunlu olmamasıdır. 
Örneğin; meşru müdafaa kapsamında diğer üç özelliğe sahip bir 
davranış, zorunluluk hâlinden dolayı şiddet olarak değerlendiril-
meyebilir. Nihayet şiddet davranışında aranan son özellik zarar 
verici olmasıdır. Bu zarar fiziki olabileceği gibi psikolojik de ola-
bilmektedir. 



Şiddet davranışını belirleyen özelliklere ilişkin incelemeler 
sonrasında, temelde bu tür davranışların cinsiyet odaklı bir gerekçe 
ile kadınlara yönelmiş hâli olarak tanımlanabilecek “kadına yönelik 
şiddet” kavramı daha iyi anlaşılıp yorumlanabilecektir. Konuyla il-
gili uluslararası alanda en geçerli tanım, BM Genel Kurulu tara-
fından yayımlanan 1993 tarihli Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye 
Edilmesine Dair Bildiri’de, kamusal veya özel yaşam alanında ger-
çekleşmiş olmasına bakılmaksızın “kadınlara fiziksel, cinsel veya 
psikolojik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiye-
te dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama 
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak yapılmıştır 
(TBMM, 1993). 

Cezaevinde bulunan ve daha önce eşlerine şiddet uygulamış er-
keklerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuca göre şiddetin 
öğrenilen bir davranış olduğu tespit edilmiştir. Şiddetin yaşandığı 
ailede olaya tanıklık eden çocukların, o dönemde şiddeti onayla-
mamış olsalar bile kriz anında kişilere zarar vermenin normal ol-
duğunu düşünebildikleri gözlemlenmiştir. Babadaki saldırganlığın 
öğrenilmesi ve babayla kurulan özdeşim neticesinde şiddet nor-
malleştirilebilmektedir (Akbaş, 2018: 103). Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre fiziksel 
şiddet uygulayan erkeklerin %40’ı, cinsel şiddet uygulayan erkek-
lerin %46’sı kendi annelerinin, babalarının fiziksel şiddetine maruz 

kaldığına tanık olmuşlardır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü, 2015).

Kadına yönelik şiddet eylemleri taciz, tecavüz, zorla evlendir-
me, kadın ticareti,namus cinayetleri gibi şekillerde dünyanın bir-
çok yerinde uzun süredir yaşanmaktadır. Eski Roma’da erkeklerin 
eşlerini dövme, boşama, zina, toplum içinde sarhoşluk ya da halka 
açık oyunlara gitmek gibi nedenlerle öldürme hakkına sahip olduğu 
bilinmektedir. ABD’de ve İngiltere’de ise 19’uncu yüzyıla kadar 
erkeğin kadına karşı şiddet uygulaması, onu kontrol altına almak 
maksadıyla dövmesi yasal kabul edilen bir olgudur (Dişsiz ve Şa-
hin, 2008: 52).

Tarihi çok eskiye dayanan, birçok ülkede erkeğin kadın üzerin-
de şiddet uygulamaya hakkı olduğunun savunulduğu bu görüş son 
yüzyıla kadar devam etmiştir. 1970’li yıllardan itibaren ise kadı-
na karşı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kadınların yaşadıkları 
mağduriyetleri önlemek için öncelikle örgütler ve dernekler kurul-
muştur. Zaman içinde hükûmetler de sorumluluk almışlar ve kadına 
karşı şiddetin ortadan kaldırılması için devlet destekli çalışmalar 
hız kazanmıştır. 

Ülkemizde ise evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddet üze-
rinde 1980’li yılların ortalarından itibaren durulmaya başlanmıştır. 
Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar ve çalışmalarla kadına 
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yönelik şiddet olaylarının boyutunun ne denli büyük olduğu gö-
rülmeye başlanmıştır (Dişsiz ve Şahin, 2008: 53).

Genel olarak kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olarak ger-
çekleştiği düşünülmesine rağmen, yapılan araştırmalarda durumun 
aslında öyle olmadığı; fiziki şiddetin yanında cinsel, psikolojik ve 
ekonomik olmak üzere şiddetin dört grupta sınıflandırılabildiği 
görülmektedir (Karal ve Aydemir, 2012: 21-22). Jandarma Okullar 
Komutanlığında 21 Kasım 2012 tarihinde 15 ayrı kurum temsilci-
sinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun 
Rolü ve Önemi konulu seminer icra edilmiştir. 

•	 Fiziksel Şiddet: Kadının cinsiyetinden dolayı;4 to-
kat atmak, tekmelemek, tartaklamak, kesici veya ateş-
li silahlarla vücut bütünlüğüne zarar vermek gibi  
eylemlere maruz kaldığı şiddet türüdür (Özgentürk vd., 2012: 
58).

•	 Cinsel Şiddet: Kadını istemediği zamanlarda cinsel ilişkiye 
zorlamak, cinsel organına zarar vermek, fiziksel özelliklerini 
diğer kadınlarla kıyaslamak, kürtaja veya fuhşa zorlamak gibi 
fiziksel şiddetle birlikte gerçekleşen eylemlerdir (JSGA, 2017: 
8-17).

•	 Psikolojik (Duygusal) Şiddet: Bağırmak, aşağılamak, 
4     Burada kastedilen aynı şartlar altında bir erkeğin benzer bir tutumla karşı karşıya kalmayacağı durumlardır.

korkutmak, ihmal etmek, hakaret etmek, aşırı kıskançlık, kılık 
kıyafetine karışmak, kadının kendini geliştirmesine engel 
olmak, diğer insanlarla kıyaslamak veya insanlarla ilişkisini 
kısıtlamak gibi durumlardır (Karal ve Aydemir, 2012: 23).

•	 Ekonomik Şiddet: Kadının çalışmasına izin vermemek, kadı-
na az para vererek erkeğe muhtaç konuma düşürmek, kadını 
istemediği işte çalıştırmak, kadının elinden zorla parasını al-
mak, kadının kariyerini engelleyecek davranışlarda bulunmak 
gibi durumlar ekonomik şiddeti kapsamaktadır (Özgentürk 
vd., 2012: 59).

 Yukarıda vurgulanan hususlarda görüldüğü üzere kendine has 
özelliklere sahip olan kadına yönelik şiddet konusu, mücadele 
noktasında da sosyal, bireysel ve kolluk tedbirleri anlamında özel 
yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. 

Şekil-1’de jandarma sorumluluk sahasında 2008-2017 
yılları arasında meydana gelen kasten öldürme olay sa-
yıları ile kadın cinayetleri görülmektedir. İki verinin yıl-
lara göre durumu mukayeseli olarak incelendiğinde 
birbirinden farklı artış ve azalışlar gözlenmektedir. Bu farklılık ne-
deniyle kadın cinayetlerinin öldürme olaylarından farklı özellikler 
sergilediği ileri sürülebilir.
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Şekil-1: Jandarma sorumluluk sahasındaki kasten öldürme olayları ve kadın cinayetleri (2008-2017)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GENEL ÖLDÜRME OLAYLARI 781 690 529 546 529 514 541 493 504 486
KADIN CİNAYETLERİ 83 56 68 62 50 57 57 90 57 62
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3. ULUSLARARASI GELİŞMELER

 Modern anlamda insan hakları, uluslararası alanda ilk kez, 
büyük acıların yaşandığı II. Dünya Savaşı sonrasında 1945’te 
BM Antlaşması ile ele alınmış, 1948’de İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi ve 1950’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 
geliştirilmiştir. Bu sözleşmelerde cinsiyet ayrımı olmamasına 
rağmen, kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsizlik, kadınların 
temel insan haklarından eşit şekilde yararlanamamalarına 
neden olmuştur. Bu nedenle kadın haklarına, insan haklarından 
farklı olarak ayrıca vurgu yapılması gerekliliği doğmuştur. 
Kadın haklarına yönelik uluslararası düzeydeki ilk çalışmalar 
1946 yılında BM bünyesinde Kadının Statüsü Komisyonunun 
kurulmasıyla başlamıştır. Komisyon ile kadın-erkek eşitliğinin 
ve kadın haklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 1952 tarihli BM 
Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi5 ve 1967 tarihli Kadınlara 
Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Bildirisi bu kapsamda 
yapılan ilk düzenlemeler olmuştur.

 Bir sorun olarak kadına yönelik şiddet ise ilk olarak 1970’li 
yıllarda gündeme gelmiş, ardından 1980’li yıllarda kadına 
yönelik şiddetle mücadele, uluslararası kuruluşlar tarafından da 
üzerinde durulan bir konu olmaya başlamıştır. Toplumun her 
kesiminde cinsiyetten kaynaklı kadına yönelik şiddetle müca-
dele etmek üzere uluslararası kuruluşlar çalışmalara hız ver-
mişlerdir. Temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şid-
5     Tam metin için bkz.  https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/18411-Kadinlarin-Siyasal-Haklarina-Iliskin-Sozlesme.pdf

det, hem ulusal hem de uluslararası alanda toplumsal bir sorun 
olarak ele alınmaya başlanmıştır. BM’nin 1975-1985 yıllarını  
“Kadının On Yılı” ilan etmesiyle kadın-erkek  
eşitliğini sağlama ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda 
ciddi çalışmalar başlamıştır (KSGM, 2016: 13).

Meksika’da 1975’te düzenlenen Dünya Kadın Konferansı’nda 
ailenin ve aile fertlerinin eşitliği ve güvenliği için eğitim prog-
ramlarının yapılması planlanmış fakat şiddet konusuna özel 
bir vurgu yapılmamıştır. 1980’de Kopenhag’daki II. Dünya 
Kadın Konferansı’nda ise aile içi şiddet konusuna yer verilir-
ken kadınların ve çocukların şiddetten korunması için prog-
ramlar geliştirilmesi için çağrı yapılmıştır (KSGM, 2016: 14). 
1985 yılında Nairobi’deki III. Dünya Kadın Konferansı’nda kadına 
şiddet konusu kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. “Geleceğe Yö-
nelik Stratejiler” kapsamında; önleyici politikaların geliştirilme-
si, yasal tedbirlerin alınması, mağdurlara yönelik geniş kapsamlı 
destek mekanizmalarının kurulması ve bu konuda bilinç artırıcı 
çalışmaların yapılması için çağrı yapılmıştır (KSGM, 2016: 15).

1992 yılında Cenevre’de toplanan BM İnsan Hakları Komi-
tesi; kadına yönelik şiddet konusunu BM Genel Kurulu’na taşı-
yabilmek için “Kadın Haklarını Çiğnemek İnsan Haklarını Çiğ-
nemektir”, “Kadına Yönelik Şiddet Bir İnsan Hakları İhlalidir” 
başlığı altında imza kampanyası başlatmıştır. Dünyanın her yerine 
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yayılan kampanyada, kadına yönelik şiddet konusunda acilen ön-
lem alınması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye otuz binden fazla 
imza ile dünyada en çok imzayı toplayan ülke olmuştur (Moroğlu, 
2012: 361). 20 Aralık 1993 tarihinde, BM Genel Kurulu tarafın-
dan “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi” 
kabul edilmiştir.

BM’nin 1995’te Pekin’de düzenlediği IV. Dünya Kadın 
Konferansı’nda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nda kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali oldu-
ğu benimsenmiştir. Pekin Deklarasyonu’nda kadının güçlenmesi, 
ilerlemesi ve kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması amaçlan-
mıştır (TBMM, 1995). Eylem Platformu’nda kadına yönelik şid-
deti önleme konusunda devletlerin sorumluluk alması gerektiği 
ifade edilerek alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Önlemler 
arasında kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla yasal dü-
zenlemelerin yapılması, şiddete maruz kalanların korunmasının 
sağlanması, zararın tazmin edilmesi, danışma mekanizmalarının 
oluşturulması ve şiddet uygulayanların rehabilite edilmesi bu-
lunmaktadır. Pekin Eylem Planı’nın ulaştığı noktayı gözlemle-
mek adına 2000 yılında Pekin+5, 2005 yılında Pekin+10 ve 2010 
yılında Pekin+15 toplantıları düzenlenmiş, devletlerin kadına ve 
kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemede üzerine düşen görevler 
vurgulanmıştır (KSGM, 2016: 16).

25 Kasım 1960 tarihinde Dominik’te yaşayan üç kız kar-
deş (Mirabel kardeşler), hapishanede olan eşlerini ziyaretten 

dönerken arabadan indirilmiş ve tecavüz edildikten sonra öl-
dürülmüştür. Kardeşlerin cesetleri uçurumdan aşağıya atılmış 
ve olay trafik kazası olarak gösterilmiştir. Mirabel kardeşlerin 
hazin ölümü sonrasında Dominik’te toplanan Latin Amerika-
lı ve Karayipli kadın grupları 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan etmişlerdir. Daha sonra, 
BM 1999 yılında 25 Kasım tarihini “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” ilan etmiştir 
(Özçoban, 2018: 37).

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde
kadına yönelik şiddetle mücadelede devletlerin 

yükümlülüğüne ve şiddetin sonucunun ağırlığına
dikkat çekilerek konunun acilen

çözülmesi gereken bir sorun olduğu
vurgulanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bünyesinde oldu-
ğu Avrupa Konseyi (AK); toplumsal eşitliğin sağlanması, ka-
dının insan haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele konusunda çalışmalarını 1980’li yıllardan itibaren 
yoğunlaştırmıştır. AK Bakanlar Komitesi 1985 yılında “Aile 
İçi Şiddet”, 1988 yılında “Çocukların ve Genç Kadınların 
Cinsel İstismarı, Fuhuş ve Pornografiye Sürüklenmesi”,  1990 
yılında ise  “Aile İçi Şiddet Konusunda Sosyal Önlemler” 
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konulu tavsiye kararları almıştır (KSGM, 2016: 17). 
1993 yılında Roma’da düzenlenen Kadın Erkek Eşitliği konulu 
konferansta kadına karşı şiddetle mücadele eylem planı hazırlan-
mıştır. 2002 yılında AK Bakanlar Komitesinde kadına yönelik 
şiddetle mücadelede devletlerin yükümlülüğüne ve şiddetin sonu-
cunun ağırlığına dikkat çekilerek konunun acilen çözülmesi gere-
ken bir sorun olduğu vurgulanmıştır. Şiddete Karşı Kadınların Ko-
runmasına İlişkin Tavsiye Kararı6, toplumda bu konuda farkındalık 
yaratılması, konuyla ilgili çalışan kurumlara meslek içi eğitim ve-
rilmesi, şiddet mağdurları için sığınakların açılması ve medyanın 
desteğinin alınması konularını içermektedir (KSGM,2016: 17)

BM ve AK, 2008 yılında kadına yönelik şiddete son verilmesi 
amacıyla önleme, koruma ve yaptırımlarla ilgili acil eylem plan-
ları yapılması çağrısında bulunmuşlar ve “Şiddete Hayır (Say No 
to Violence)” imza kampanyası başlatmışlardır (Moroğlu, 2012: 
365). 

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin uluslararası boyutuna yö-
nelik bu özet bilgilendirme sonrasında müteakip başlıklarda önemli 
bazı antlaşmalar ve metinler hakkında kısa bilgi verilecektir.

a. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW7)

BM Kadının Statüsü Komisyonu, 1973 yılında üye devletler-
6     Tam metin için bkz. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/upload s/pages/ulusarasi-belgeler-kuruluslar/kadinlarin-s-iddete-kars-i-korunmasi.doc
7     Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  

den kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan sözleşme fikri ile ilgi-
li görüş ve öneriler istemiştir. Uzun süren çalışmaların ardından, 
1979 yılında BM Genel Kurulu tarafından kadına karşı ayrımcılığı 
önlemek için Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW) kabul edilmiştir. Sözleşme 01 Mart 1980 
yılında imzaya açılmış, II. Dünya Kadın Konferansı’na katılan 51 
devletin imzasıyla 03 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye’nin 1985’te imzaladığı sözleşme, 85/9722 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’yla onaylanarak 1986’da yürürlüğe girmiştir.

BM bu belge ile cinsiyete dayanan ayrımcılığı problem ola-
rak ele almış ve ayrımcılığa karşı alınması gereken tedbirlere de-
ğinmiştir. Kadınların erkeklerden daha çok insan hakları ihlalleri 
ile karşılaştığı ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle hazırlanan bu 
sözleşme 30 maddeden oluşmaktadır. Sözleşme kapsamında ka-
dına yönelik şiddetle ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Sözleşmenin ilk maddesi ayrımcılığın tanımını vermektedir. Buna 
göre kadınlara karşı ayrımcılık; “…kadınların medeni durumları-
na bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, 
ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hak-
ları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bun-
lardan yararlanılmasını engelleyen ve ortadan kaldıran veya bunu 
amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, 
mahrumiyet veya kısıtlama” anlamına gelecektir (TBMM, 1981).
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Sözleşmede her tür ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli 
tedbirleri almak amaçlanmıştır. Taraf devletler, istihdam alanında 
kadın-erkek eşitliği sağlama, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesi-
ni sağlamak için politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda eşitlik, 
evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayrımı önleme ve ça-
lışma haklarını sağlama yükümlülüğündedir. Devletler, kadınların 
eğitimde erkeklerle eşit haklara sahip olmalarını sağlamak, kız ço-
cuklarının okuldan erken ayrılma oranlarını düşürmek ve okuldan 
erken ayrılanlar için eğitim programları düzenlemek, evlilik ve aile 
ilişkileri konusunda ayrımı önlemek ve gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür. Kadınlara kanun önünde erkeklerle eşit haklar sağla-
nacak, anneliğin korunması amacıyla taraf devletlerce alınan özel 
önlemler ayrımcılık olarak nitelendirilmeyecektir (TBMM, 1981).

CEDAW bünyesinde, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesi kurulmuştur. Sözleşmenin uygulanmasını 
incelemek adına kurulan bu komitede, taraf devletlerce seçilen 
uzmanlar görev yapmaktadır. Devletler, konuyla ilgili faaliyetle-
rine ilişkin bir raporu dört yılda bir komite tarafından incelenmek 
üzere BM Genel Sekreterliğine sunmaktadır (KSGM, 2016: 14).

1999 yılında kadın hakları ihlallerinin denetlenmesi amacıyla 
BM Genel Kurulu tarafından CEDAW Sözleşmesine Ek İhtiyari 
Protokol8 düzenlenmiş ve 22 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Türkiye’nin 2002 yılında onayladığı protokol 2003 yılında 
yürürlüğe girmiştir (BM Türkiye, 2002). Protokol, kişisel başvuru 
8     Bkz. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/protokol. pdf  

ve inceleme olmak üzere iki yöntemi kapsamaktadır. Kişisel baş-
vuruda, CEDAW ile kadınlara tanınan hakların ihlal edildiği du-
rumlarda kişilere CEDAW Komitesi’ne doğrudan başvurma hakkı 
tanınmıştır. Başvurunun kabul edilmesinin ardından, Komite, baş-
vuruya ilişkin görüş ve önerilerini ilgili taraf devlete iletmekte-
dir. Taraf devlet başvuru hakkında aydınlatıcı açıklamaları, almış 
olduğu düzeltici önlemleri altı ay içinde yazılı olarak Komite’ye 
sunmaktadır. İnceleme yönteminde ise Komite, taraf devletin CE-
DAW’da yer alan hakları ciddi ve sistematik biçimde ihlal ettiği 
yönünde güvenilir bir bilgi aldığı takdirde, taraf devleti bu bilgi-
ye ilişkin incelemede işbirliği yapmaya ve gözlemlerini sunmaya 
davet etmektedir. İlgili taraf devlet de Komite tarafından iletilen 
bulguları, yorumları ve tavsiyeleri değerlendirerek altı ay içinde 
kendi gözlemlerini Komite’ye sunmaktadır.

b. BM Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması 
Bildirgesi

CEDAW içinde kadınlara yönelik şiddete değinilmemesi se-
bebiyle BM Genel Kurulu tarafından 20 Aralık 1993 tarihinde, 
”Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi” kabul 
edilmiştir.

Kadına yönelik şiddetin kavramsal olarak somutlaştırılması 
ve mücadele edilecek alanları göstermesi açısından önem taşıyan 
Bildirge’de; şiddetin önlenmesi, failin cezalandırılması ve şid-
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dete uğrayanın korunması konusunda devletlerin üzerine düşen 
sorumluluklar düzenlenmiştir. Belgenin 1’inci ve 2’nci maddele-
rinde9 kadına yönelik şiddetin tanımı ve kadına yönelik şiddetin 
biçimleri yer almaktadır (TBMM, 1993).  

Bildirge’nin amaçları bakımından kadına yönelik şiddet; ister 
kamusal ister özel hayatta olsun tehdit etme, zorlama veya özgür-
lükten keyfi olarak yoksun bırakma dâhil olmak üzere, kadınlara 
fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu do-
ğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı 
her türlü şiddet eylemi anlamına gelmektedir.

Devletlerin şiddeti önleme konusundaki sorumluluklarını 
düzenleyen 4’üncü maddeye göre “Devletler; kadına yönelik şid-
deti kınamalı ve önlenmesine yönelik yükümlülüklerden kaçın-
mak için hiçbir âdeti, geleneği veya dinsel düşünceyi ileri sürme-
melidir.” (TBMM, 1993). 

c. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(İstanbul Sözleşmesi)

Kadına yönelik şiddet konusunda diğer önemli bir sözleşme 
Avrupa Konseyi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’da 
kabul edilen ve 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan “Ka-
dınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bun-
9     Bildiri tam metni için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ kefe 

larla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. İstan-
bul’da imzaya açılması nedeniyle “İstanbul Sözleşmesi” adıyla 
anılan sözleşme, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa 
sahip ilk ve tek uluslararası sözleşme olması bakımından önemli-
dir. Türkiye sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuştur. 
On üye ülkenin onaylaması ile 01 Ağustos 2014’te sözleşme yü-
rürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin hedefi, kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete 
son verilmiş bir Avrupa yaratmaktır. Sözleşmede her türlü fiziksel 
şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, ısrarlı ta-
kip, zorla evlendirme gibi şiddet biçimlerine ilişkin detaylı tanım-
larla şiddetin kapsamı genişletilmiş; “kadına yönelik şiddet”, “aile 
içi şiddet”, “kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” 
kavramları tanımlanmıştır. Şiddetin; fiziksel, cinsel, ekonomik ve 
psikolojik boyutlarını içeren tanımları yapılmıştır.

Sözleşmede kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılığın 
bir türü ve bir insan hakkı ihlali olarak tanımlanmaktadır. Kadın-
lara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya 
acı verilmesi sonucunu doğuracak tüm eylemler cinsiyete dayalı 
şiddettir (m.3/a). Aile içi şiddet; aile içerisinde, eşi veya daha 
önceki eşi veya partneri tarafından meydana gelen fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik şiddetin bütün türleridir (m.3/b).  Top-
lumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına kadın olmasından dolayı 
uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet (m.3/d) 
anlamına gelmektedir (Avrupa Konseyi, 2011).
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Sözleşmenin amacı;

•	 Kadınları her türlü şiddetten korumak; şiddeti önlemek, orta-
dan kaldırmak ve kovuşturmak,

•	 Kadın-erkek arasındaki temel eşitliği sağlamak üzere kadına 
yönelik ayrımcılığı kaldırmak ve kadının güçlenmesini sağ-
lamak,

•	 Kadının ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve yardım 
edilmesi için kapsamlı politika ve tedbirler geliştirmek,

•	 Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelede uluslararası ku-
ruluşlarla iş birliğini teşvik etmek,

•	 Etkili iş birliği sağlamak üzere kuruluşlara ve kolluk kuvvet-
lerine destek ve yardım sağlamaktır (Avrupa Konseyi, 2011).

Sözleşme, şiddetin önlenmesi konusunda adeta bir yol haritası 
çizmiş; farkındalığı artırma, uzmanların eğitimi, önleyici müdaha-
le, tedavi programları, özel sektör ve medya desteğinin alınması, 
psikolojik ve hukuksal destek hizmetleri, sığınakların kurulması, 
acil yardım hatlarının açılması, çocuk tanıklar için koruma, be-
densel zarar görenlere tazminat, adli yardım hizmetleri gibi konu-
lar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (KSGM, 2016).

Sözleşme gereğince Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
dete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO)10 adıyla ku-
rulan izleme mekanizması ile imzalayan devletlerin faaliyetleri 
10     Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence (GREVIO)

denetlenmektedir. Bağlayıcılık ve yaptırım gücü artırılan sözleş-
mede ayrıca, şiddet olayları ile ilgili istatiksel verilerin toplanması 
ve ilgili uzmanlar grubuna iletilmesi  hususlarına yer verilmiştir. 
Taraf Ülkeler Komitesi’nin 4 Mayıs 2015 tarihindeki toplantısın-
da Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi 
olarak seçilmiştir. GREVIO’nun Eylül 2015’te gerçekleştirdiği ilk 
uzmanlar toplantısında Prof. ACAR oybirliği ile Kurul’un başkan-
lığına seçilmiştir. (KSGM, 2016: 9).

4. TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Cumhuriyet dönemi birçok alanda olduğu gibi kadın hakla-
rı alanında da devrimlerin yapıldığı bir dönem olmuştur. Hukuk 
devleti ilkesi benimsenerek kadın-erkek eşitliği sağlanmaya, ka-
dının statüsü geliştirilmeye çalışılmıştır. 1924 yılında “Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu” ile kadınların ve erkeklerin eşit şekilde eğitim 
almaları sağlanmış; 1926 yılında kabul edilen 4721 Sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nda ise resmî nikâh zorunluluğu, tek eşlilik, ka-
dına boşanma hakkının verilmesi, kadının miras hakkı, tanıklık 
etmede cinsiyet ayrımının kalkması gibi düzenlemeler getirilmiş-
tir. 1930 yılında ilk defa belediye seçimlerinde seçme ve seçilme 
hakkı, 1934 yılında ise milletvekili seçilme hakları tanınmıştır. 
Yapılan bu düzenlemeler birçok ülkeye örnek olmuştur (Özçoban, 
2018: 40). 8 Haziran 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu yürür-
lüğe girmiş; böylece kadınların çalışma hayatına düzenleme ge-



tirilmiştir. Kadın işçilerin sanayi işlerinde gece çalıştırılması ya-
saklanmış; yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılmaları önlenmiştir. 
Gebe kadınların doğumdan önceki üç ay içerisinde kendisinin 
ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilecek ağır ve tehlikeli işler-
de çalıştırılmaması gerektiği kanunda ifade edilmiştir (İş Kanunu, 
1936). 1949 yılında yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit 
esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka-
nunu ile sağlanmıştır. 1951 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından kabul edilen 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi, Türkiye 
tarafından 1966 yılında kabul edilmiş ve 19 Temmuz 1967 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle eşit iş 
için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliği sağlanmıştır 
(TBMM, 2011: 15). 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele 1980’lerin ortala-
rında gündeme gelmiş; 1990’lardan itibaren devletin ilgili kurum 
ve kuruluşları vasıtasıyla sorumluluk üstlendiği bir konu olmuş-
tur. 1987 yılında İstanbul’da gerçekleşen “Dayağa Karşı Kadın 
Yürüyüşü”, kadına yönelik şiddete karşı ilk toplu tepki olmuştur. 
Bu alanda çalışan ilk vakıflardan “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı” 
1990 yılında İstanbul’da, “Kadın Dayanışma Vakfı” ise 1993’te 
Ankara’da kurulmuştur (Hacettepe, 2015: 34). 

1986 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) kabul edilmesi ile Türkiye’de 
çeşitli birimler oluşturulmaya başlanmıştır. 1987 yılında Devlet 
Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadına Yönelik Politika-
lar Danışma Kurulu teşkil edilmiştir. 1990 yılında Kadının Statüsü 

ve Sorunları Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlı olarak kurulmuş, aynı yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumuna (SHÇEK) bağlı olarak ilk kadın konukevi açıl-
mıştır. 1993 yılında Devlet İstatistik Enstitüsüne bağlı Toplumsal 
Yapı ve Kadın İstatistikleri Şubesi açılmıştır. Akademik alanda ise 
İstanbul Üniversitesi’nde ilk Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı 
açılmış ve yüksek lisans programına başlanmıştır. Aynı yıl Kadın 
Dayanışma Vakfı Altındağ Belediyesinin desteğiyle kadın daya-
nışma merkezi ve kadın sığınma evini açmıştır. 2003 yılı Ocak 
ayında 4787 sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yar-
gılama Usullerine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir (TBMM, 2011: 
7).

2005 yılında şeref ve namus adına işlenen suçların, namus 
cinayetlerinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin neden-
lerini incelemek ve araştırmak üzere TBMM Araştırma Komis-
yonu kurulmuştur. Komisyon alınması gereken önlemler konulu 
bir rapor hazırlamış; rapor ışığında Çocuk ve Kadınlara Yönelik 
Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi 
için Alınacak Tedbirler konulu Başbakanlık Genelgesi 04 Tem-
muz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir (TBMM, 2011: 3-5). 
2005 yılında kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda, bü-
yükşehir belediyelerine ve nüfusu elli bini geçen belediyelere sı-
ğınma evi açma sorumluluğu getirilmiştir. Bu sorumluluk 2012 
yılında, büyükşehir belediyeleri ve nüfusu yüz bini geçen bele-
diyeler sığınma evi açmak zorundadır şeklinde değiştirilmiştir 
(KSGM, 2016: 28). 
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5840 sayılı Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KE-
FEK) Kanunu 2009 Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. 25 Mayıs 
2010 tarihinde çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile toplumsal 
hayatta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının sosyal ve 
ekonomik alanda güçlendirilmesi amacıyla Kadın İstihdamı Üst 
Kurulu oluşturulmuştur.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) 2011 yılında çıka-
rılan 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlanmıştır (KSGM, 2016: 23).

Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik icra 
edilen faaliyetlerin genel bir resmini ortaya koyduktan sonra 
mevzuatta bu konunun nasıl yer bulduğuna ilişkin ön plana çıkan 
noktaları vurgulamak faydalı olacaktır.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele
1980’li yılların ortalarında gündeme gelmiş, 

1990’lardan itibaren devletin ilgili kurum
ve kuruluşları vasıtasıyla sorumluluk üstlendiği bir

konu olmuştur. 1987 yılında İstanbul’da
gerçekleşen “Dayağa Karşı Kadın

Yürüyüşü”, kadınlara yönelik şiddete karşı
ilk toplu tepki olmuştur.

a. T.C. Anayasası ve Kadın Hakları

Türkiye’de devletin kuruluşunu, devlet ve bireylerin hak ve 
görevlerini düzenleyen temel metin olan Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda, kadına yönelik şiddetle ilgili doğrudan bir hüküm 
bulunmamaktadır. Fakat her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve eşit-
sizliği düzenleyen hükümler yer almaktadır. Anayasa’da 2001, 
2004 ve 2010 yıllarında konuyla ilgili değişiklikler yapılmıştır. 
Anayasanın 41’inci maddesinin ilk fıkrasında; “Aile Türk toplu-
munun temelidir” ifadesi yer almaktayken, 2001 yılında yapılan 
değişiklik ile fıkranın sonuna “ve eşler arasında eşitliğe dayanır” 
hükmü eklenmiştir. Anayasanın 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasın-
da “yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı 
kanunla düzenlenir” ifadesi yer almaktayken, 2001 yılında yapılan 
değişiklik ile bu hüküm kaldırılmıştır. Böylece Türk vatandaşlığın 
düzenlenmesi ile ilgili eşitsizlik içeren hüküm çıkarılmıştır.

Anayasa’nın 10’uncu maddesine göre; “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se-
beplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir”. 2004 yılın-
da yapılan değişiklikle “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür” 
hükmü eklenmiştir. 2010 yılında yapılan değişiklik ile de “… bu 
maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumla-
namaz” ibaresi eklenmiştir.  

2004 yılında Anayasa’nın 90’ıncı maddesine “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlera-
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rası anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi durumunda çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaş-
ma hükümleri esas alınır.” hükmü eklenmiş, böylece CEDAW ve 
İstanbul Sözleşmesi, ulusal düzenlemeler karşısında üstün duru-
ma getirilmiştir. 

b. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ve Kadın Hakları

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Yeni Türk 
Medenî Kanunu; kadın-erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcı-
lığına son veren düzenlemelere sahiptir. Bu kanun ile kadın erkek 
eşitliği konusundaki en önemli hukuki engel olan “Aile reisi ko-
cadır” hükmü değiştirilerek “evlilik birliğini eşler beraber yönetir-
ler” hükmü getirilmiştir (Medeni Kanun, 2002). 

Eski Medenî Kanun’da kadının ikametgâhını kocasının ika-
metgâhı olarak düzenleyen hüküm kaldırılarak kadına ikametgâh 
seçme hakkı verilmiştir. Yeni Medenî Kanun’un 194’üncü mad-
desinde “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile 
konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu dev-
redemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” ifade-
si ile eşlerden birinin, diğerinin açık rızası olmadan aile konutu 
üzerinde tasarrufta bulunmasına ilişkin sınırlama getirilmiştir 
(Medenî Kanun, 2002).

Eski Medeni Kanun’da mal ayrılığı ile ilgili düzenlemeler ya-
pılmıştır. Yeni Medenî Kanun’un 202’nci maddesine göre eşlerin 

evlilik süresinde edinmiş oldukları malların üzerinde kadının da 
hak sahibi olduğu ifade edilmiştir. Evliliğin sona ermesi durumun-
da, kişisel malları dışında evlilik sürecinde edindikleri mallar pay-
laşılacaktır (Medenî Kanun, 2002).

Yeni Kanun ile evlenme yaşı, kadın ve erkek için eşitlenerek 
yükseltilmiş ve 17 yaşını doldurma şartı getirilmiştir. Olağanüstü 
durumlarda hâkim kararı ile evlenme şartı 16 yaşını doldurmuş 
olmaktır. Hiç kimsenin zorla evlendirilemeyeceği, aksi durumda 
evliliğin iptalinin istenebileceği hükmü getirilmiştir. Eski Medenî 
Kanun’un 153’üncü maddesinde “Karı, kocasının aile ismini alır” 
hükmü yeni Medenî Kanun’da yapılan düzenlemeyle kadına, ön-
ceki soyadını kocasının soyadından önce gelmek üzere kullanabil-
mesine imkân tanıyacak şekilde değiştirilmiştir.

Eski Medenî Kanun’da ailenin giderleri kocaya ait iken, Yeni 
Kanun’un 186’ncı maddesi ile ailenin giderlerini eşlerin birlikte 
karşılayacağı hükmü getirilmiştir. Eşlerin ailenin giderlerini güç-
leri oranında emek ve mal varlıkları ile karşılayacakları belirti-
lerek, eşler arasında eşitlik ilkesi güçlendirilmiştir. Yeni Medenî 
Kanun’da kadının iş ve meslek sahibi olmasının kocasının iznine 
bağlı olmadığı ifade edilmiştir. Kanun’un 192’nci maddesinde 
“Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini al-
mak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların 
yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutu-
lur” ifadesi yer almaktadır (Medenî Kanun, 2002).  
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c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Kadın Hakları

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu (TCK)’nda, cinsiyet eşitsizliğine ve kadına karşı 
şiddet konusunda çağdaş düzenlemelere yer verilmiştir. 

TCK’nın 82’nci maddesinde; töre ve namus nedeniyle öldür-
me, kasten öldürme suçunun nitelikli hâlleri arasında sayılmıştır. 
Bu düzenlemeyle cinayeti işleyen kişiye en ağır cezanın verilme-
si, ceza indirimi uygulanmaması öngörülmüştür. Kasten öldürme, 
kasten yaralama, eziyet, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırak-
ma, fuhuş suçlarının; eşe karşı işlenmesi durumunda suçların ni-
telikli hâli olarak kabul edilmekte ve cezası ağırlaştırılmaktadır. 
Ayrıca cinsel saldırı suçunun ağırlaştırılmış hâlleri de düzenlen-
miştir. Cinsel saldırıya uğrayan kişinin beden ve ruh sağlığının 
bozulması durumunda suçluya daha ağır ceza verilmektedir. Mağ-
durun bitkisel hayata girmesi ya da ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası verilmektedir (TCK, 2005).

Kanunun 233’üncü maddesinde aileye destek ve bakım yü-
kümlülüğünü yerine getirmeme durumunun suç olduğunu belirtil-
miştir. Kanunda “Aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek 
olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine bir 
yıla kadar cezalandırılır” ifadesi yer almaktadır (TCK, 2005).

232’nci maddede ise aynı konutta birlikte yaşayan kişilerden 
birinin diğerine kötü davranması; onun onur, şeref ve saygınlığını 
rencide edecek şekilde davranışta bulunması durumunda cezalan-
dırılacağı ifade edilmektedir (TCK, 2005).

Velayet yetkisi bulunmayan anne veya babanın; on altı yaşını 
bitirmemiş çocuğu veli, vasi veya bakımı altında bulunan kimse-
nin yanından zorla kaçırılması, alıkonulması suçtur ve cezalandı-
rılmaktadır (TCK, 2005).

ç. 4857 Sayılı İş Kanunu ve Kadın Hakları 

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren İş Kanunu’nda, 
işçi-işveren ilişkisinde cinsiyet dâhil hiçbir nedenle temel insan 
hakları bakımından ayrım yapılamayacağı hüküm altına alınmış-
tır. Kanunun 5’inci maddesinde; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cin-
siyet, engellilik, siyasal düşünce, mezhep ve benzeri sebeplere 
dayalı ayrım yapılamaz” ifadesi yer almaktadır. İş sözleşmesinde 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem 
yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha düşük 
ücret verilemeyeceği kanunda düzenlenmiştir.  Cinsiyet, medeni 
hâl, aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun; iş akdinin feshi 
için geçerli sebep oluşturamayacağı hükme bağlanmıştır (İş Ka-
nunu, 2003; JSGA, 2017: 7-8).

74’üncü maddede kadın işçilerin doğumdan önce ve doğum-
dan sonra sekiz hafta çalışmamaları hükmü getirilmiştir. 25 Şubat 
2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile “Kadın işçi-
nin erken doğum yapması hâlinde doğumdan önce kullanamadığı 
izni doğum sonrası iznine eklenerek kullandırılır,” ifadesi eklen-
miştir (İş Kanunu, 2003; JSGA, 2017: 8-7).
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d. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanun ve Kadın Hakları

Yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
Aile Mahkemelerinin kurulması gündeme gelmiştir. 9 Ocak 2003 
tarihinde 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yar-
gılama Usullerine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, aile 
hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mah-
kemelerine dair hükümleri kapsamaktadır.

Bu mahkemeler, Aile Hukukunu ilgilendiren davaların yanı 
sıra Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’un uygulanmasından doğan davalara da bakmaktadır 
(Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine 
Dair Kanun, 2003; JSGA, 2017: 8-6).

e. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Hakları

Kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal mevzuatta ilk önem-
li değişiklik 1998 yılında kabul edilen ve aile içi şiddete uğra-
yan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını dü-
zenleyen 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’dur. 
2006 yılında Adalet Bakanlığı tarafından Kanun’un daha et-
kin uygulanmasına dair genelge yayımlanmıştır. 2007 yı-
lında değişikliğe gidilerek kanunun kapsamı genişletilmiş, 
2008 yılında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğiyle şiddet uygu-
layan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanun hak-

kındaki eleştiriler ve İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilmesi iç 
hukukumuzda yeni düzenlemelerin gerekliliğini doğurmuştur. 

6284 sayılı Kanun’un ikinci maddesinde
tedbir kararı; “Şiddet mağdurları ve şiddet

uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve 
mülkî amirler tarafından, istem üzerine

veya resen verilecek tedbir kararları” olarak 
ifade edilir. 

Kadın araştırma ve uygulama merkezleri, bilim çevreleri ve 
hukukçuların önerileri de alınarak konuyla ilgili kanun çalışmala-
rı yapılmıştır. 4320 sayılı Kanun kapsamının dar olması ve günün 
ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle Şubat 2012 ayında 6284 
Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
dair kanun teklifi hazırlanmıştır (KSGM, 2016: 21).

8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen Kanun, 20 Mart 2012 ta-
rihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ka-
nun hakkında yönetmelik ise 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Kanun; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi 
altında bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ıs-
rarlı takip mağduru olan kişiler ve şiddet uygulayan veya uygu-
lama ihtimalinde olan kişiler hakkında koruyucu ve önleyici ted-
birleri kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul 
Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas 
alınarak hazırlanmıştır. 
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Kanun’da şiddet; “kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya eko-
nomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 
baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplum-
sal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psi-
kolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak 
tanımlanmıştır (Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun, 2012). Kanun’un ikinci bölümün-
de koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin hükümler yer almak-
tadır. Tedbir kararı; “Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar 
hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, 
istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararları” olarak ifa-
de edilmektedir. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan 
kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağ-
durları ile ilgili koruyucu tedbirler ve bu kişilere şiddet uygulayan 
ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere uygulanacak önleyici 
tedbirler Kanun’da düzenlenmiştir (Ailenin Korunması ve Kadı-
na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2012). Koruyu-
cu tedbirlere mülkî amirler tarafından karar verilmekle birlikte, 
bazı kapsamlı koruma tedbirleri hâkim yetkisine bırakılmıştır. 
Önleyici tedbirler hak kısıtlayıcı tedbirler olduğundan kanun-
da bu tür tedbirlere hükmetme yetkisi hâkimlere tanımlanmıştır. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ortaya çıkabilecek zarar-
ları engellemek maksadıyla, kararın alındığı tarihi takip eden ilk 
işgünü içinde mülkî amirin veya hâkimin onayına sunmak kaydıy-
la, kanunun öngördüğü bazı konularda kolluk amirleri tarafından 
da koruyucu veya önleyici tedbirlere hükmedilebilmektedir.

Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan kişinin, ted-
bir kararlarına uymaması durumu ile ilgili hükümler Madde 13’te 
düzenlenmiştir. Alınan tedbir kararının gereklerine aykırı hareket 
edilmesi hâlinde, hâkim üç günden on güne kadar zorlama hapsi 
kararı verebilmektedir. Tedbir kararının ihlalinin her tekrarında, 
zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Fakat bu 
kapsamda verilecek zorlama hapsinin toplam süresi kanun gere-
ğince altı ayı geçemez.

Kanun’un 7’nci maddesinde; şiddet veya şiddet uygulanma 
tehlikesinin varlığı hâlinde herkesin bu durumu resmî makam 
veya mercilere ihbar edebileceği düzenlenmektedir. İhbarı alan 
kamu görevlileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin 
yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin 
yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

Madde 14’te şiddete maruz kalan veya tehdit altında bulunan 
kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve sosyal destek 
hizmetlerinin sunulduğu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 
(ŞÖNİM) kurulması düzenlenmektedir. Kurulan merkezlerin yedi 
gün yirmi dört saat esasına göre çalışması, şiddetin önlenmesi 
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına 
yönelik izleme çalışmaları yapılması ve destek hizmetleri veril-
mesi öngörülmüştür (Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun, 2012). ŞÖNİM’ler, Ekim 2018 
itibarıyla 76 ilde hizmet vermektedir (KGSM, 2018).

6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren getirdiği 
düzenlemeler üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmış ve hâlen devam 
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etmektedir. Bu kapsamda Kanun’a getirilen eleştirilere birkaç ör-
nek verilmesi faydalı olacaktır. Eleştirilerin en başında, kadına 
karşı pozitif ayrımcılık yaklaşımını benimseyen Kanun’da yer alan 
düzenlemelerin art niyetli kadınların istismarına açık olmasıdır. 
Bu minvalde; soruşturma ve kovuşturmanın, somut delil, fiziksel 
bulgu vs. yokluğunda sadece kadının beyanı üzerinden yürütüldü-
ğü; bu durumun ceza hukukunda geçerli prensip olan maddi ger-
çeğin bulunmasına ve maddi gerçeğin, ancak somut delil, fiziksel 
bulgu vs. ile ortaya çıkarılmasına aykırılık teşkil ettiği yorumu 
yapılmaktadır. Sayılan gerekçelerle suçu olmayan kişilerin bazı 
kısıtlayıcı yaptırımlara maruz kalmasının söz konusu olabileceği 
iddia edilmektedir. Böyle bir durum devletin kendi eliyle bir mağ-
duriyet yaratması anlamına gelecektir. Bir diğer eleştiri konusu 
kanunun kapsamının net olmadığı iddiasıdır. Cinsiyet ayrımcılığı 
temelli şiddeti engelleme amacı güden Kanun’un, bu amacının dı-
şında bazı konularda uygulanmasının önüne geçmek maksadıyla 
kişi ve konular üzerinde daha net tanımlamalar yapması gerektiği 
iddia edilmektedir (Öztürk, 2017).

Örnekleri görüldüğü üzere bazı yazarlar tarafından kadına 
yönelik aşırı pozitif ayrımcı bir yapıya sahip olduğu iddiası 
ile eleştirilen Kanun, bazı yazarlar tarafından da mağdura 
yönelik yeterli düzenlemelere sahip olmadığı gerekçesiyle 
eleştirilmektedir. Şiddet mağduru kadınların devlet kurumlarına 
başvurusunu engelleyen özel durumların (şiddet mağduru yabancı 
uyruklu kadınların sınır dışı edilme korkusu ile sessiz kalmaları 
vb.) kanunda dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda dile getiri-
len eleştirilerdendir. Mağdurun tatmin edilmesi, zararlarının gide-

rilmesi ve bu suretle adalete olan güvenin yeniden temin edilmesi 
hukuk düzeninin temel amaçlarından birisidir. Bu sebeple kadına 
yönelik şiddetin önlenmesinin, sadece tedbir kararlarına bağlı bir 
kanuni düzenleme ile mümkün olmadığı, mağdurun uğradığı zara-
rın giderilmesini sağlamaya yönelik düzenlemelerin kanunda yer 
alması gerektiği de ifade edilmektedir (Bolevin, 2016). Bir diğer 
eleştiri olarak; ülkemizde şiddet uygulayan kişinin, öfke kontrolü, 
stres yönetimi gibi tedavi programlarına katılımının isteğe bağ-
lı olduğu, gelişmiş ülkelerde ise sorunu çözme amacıyla tedavi 
programlarına katılımın zorunlu olduğuna dikkat çekilmiştir (Öz-
türk, 2017).

5. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL 
EYLEM PLANLARI

Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek maksadıyla 
1990’lı yıllardan itibaren yasal düzenlemeler yapmakta, projeler 
geliştirmekte ve kampanyalar yürütmektedir. 2006/17 sayılı Baş-
bakanlık Genelgesi’nde, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ko-
ordinesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları; üniversiteleri, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak 
“Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı” hazırlanması 
ve uygulamaların takip edilmesi konusunda talimatlandırılmıştır. 
KSGM’nin koordinasyonunda 2007-2010, 2012-2015, 2016-2020 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları 
hazırlanmıştır. 
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a. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 
Planı (2007-2010)

Ulusal Eylem Planı’nın amacı, “ülkemizde aile içinde kadına 
yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlem-
lerin işbirliği ile uygulamaya konulmasıdır” (KSGM, 2016: 36).

Ulusal Eylem Planı’nda kadına yönelik şiddetle mücadele ede-
bilmek için altı hedef belirlenmiştir: 

•	 Gerek kadına yönelik şiddet gerek toplumsal cinsiyet eşitliği 
konularında yasal düzenlemeler yapmak,  

•	 Toplumda aile içi şiddet konusunda var olan olumsuz tutum ve 
davranışları dönüştürmek adına toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik şiddet konularında farkındalık yaratmak,

•	 Kadını sosyo-ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla gerek-
li düzenlemeler yapmak, 

•	 Aile içi şiddet gören kadın ve çocuğa yönelik koruyucu hiz-
metler düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak, 

•	 Aile içi şiddet gören kadın ve şiddet uygulayan kişiye yönelik 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri düzenlemek ve uygulan-
masını sağlamak, 

•	 Aile içinde şiddet gören kadın ve varsa çocuklara hizmet su-
numunda, kurum ve kuruluşlar ile ilgili diğer sektörler arasın-
daki işbirliği mekanizmasını kurmak (KSGM, 2016: 37).

b. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 
(2012-2016)

2007-2010 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı’nın süresinin sona ermesi nedeniyle, ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırma merkezle-
rinin katılımları ile KSGM koordinasyonunda yeni eylem planı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı (2012-2016)’nın amacı ülkemizde kadına yö-
nelik tüm şiddet biçimlerinin ortadan kaldırılması için gerekli olan 
önlemleri işbirliği ile uygulamaktır. Eylem Planı’nda 4 temel he-
def yer almaktadır.

•	 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetle 
mücadele konularında yasal düzenlemeler yapılması ve uygu-
lamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmak,

•	 Aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve dav-
ranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında toplumsal 
farkındalık yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak,

•	 Kadının sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesine yö-
nelik düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

•	 Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına yönelik hiz-
met sunumunu gerçekleştirmek üzere kurum/ kuruluş ve ilgili 
sektörler arası işbirliği mekanizmasını güçlendirmek (KSGM, 
2016: 38).



c. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) 

2016-2020 Ulusal Eylem Planı ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kadın araştırma 
merkezlerinin katılımı ile KSGM koordinesinde hazırlanmıştır. 
Eylem Planı’nda ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddet ve aile 
içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunması 
için taraf kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli önlemlerin 
alınması ve uygulanması amaçlanmıştır.

Eylem Planı’nın hazırlanmasında İstanbul Sözleşmesi, ulusal 
mevzuat hükümleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı (2012-2015), izleme ve değerlendirme raporları, 
TBMM Araştırma Komisyonu Raporu dikkate alınmıştır.

Eylem Planı’nda belirlenen hedefler şöyle sıralanabilir:

•	 Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve aile 
içi şiddetle mücadele konularında mevzuatta düzenlemeler 
yapmak ve uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmak,

•	 Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin hizmet sunumunun 
gerçekleştirilmesi amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler 
arası işbirliği mekanizmasını güçlendirmek ve politika geliştir-
mek,

•	 Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve 
davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsi-
yet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında 

11     Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü her yıl adli faaliyetlere ilişkin detaylı bir rapor yayımlamaktadır. 2017 yılında yayımlanan resmî rapor üzerinden değerlendirme 
yapılmaktadır.   

toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet 
dönüşümünü sağlamak,

•	 Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına ve şiddet 
uygulayan ve uygulama ihtimali bulunanlara yönelik sağlık 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,

•	 Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa 
çocuklarına yönelik ulaşılabilir koruyucu ve önleyici hizmet-
lerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu kişile-
rin sosyo-ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak (KSGM, 
2016: 38).     

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KSGM tarafından 
hazırlanan ulusal eylem planlarıyla ilgili her dönem İzleme ve De-
ğerlendirme Raporları yayınlanmaktadır. Konunun muhatabı ku-
rumlar tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar İzleme 
ve Değerlendirme Raporu’nda ele alınmaktadır. Bu raporlar, gele-
cek dönem ulusal eylem planlarının hedeflerine temel teşkil etmek-
tedir.

6. TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK  ŞİDDETİN DURUMU

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yayımlanan 2010-2017 dönemine ilişkin adli istatistikler incelen-
diğinde11, 6284 sayılı Kanun’a göre koruma kararı dava türü ile ilgili 
açılan ve karara bağlanan dava sayılarında sürekli bir artış görülmek-
tedir. Tablo-1, 6284 sayılı Kanun’a göre koruma kararı dava türü ile 
ilgili açılan ve karara bağlanan dava sayılarını göstermektedir.
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Tablo-1 : 6284 Sayılı Kanuna göre koruma kararı dava türü ile ilgili açılan ve karara bağlanan dava sayıları, Türkiye (2010-2017) 
(Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2017: 202)
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2010 44 370 13 42 143 2 226 220 38 951 1 711 2 1 153 44 461

2011 57 692 9 45 319 3 086 186 49 972 1 987 4 2 068 2 57 678

2012 139 031 64 118 380 14 554 330 855 108 311 7 119 46 6 833 17 138 627

2013 176 478 58 93 270 20 930 323 1 094 132 027 12 940 2 8 801 19 176 557

2014 187 621 53 83 267 22 910 290 1 074 138 084 16 616 6 8 259 24 187 666

2015 190 042 49 68 210 23 164 202 881 138 859 18 740 2 7 953 4 190 132

2016 196 105 56 58 228 22 880 155 1 179 143 078 20 412 9 7 983 9 196 047

2017 207 239 9 39 128 26 806 218 1 312 146 392 24 031 8 291 7 207 233
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Şekil-2: 2010-2017 yılları itibarıyla 6284 Sayılı Kanuna göre koruma kararı dava türü ile ilgili açılan davalarda verilen kararların
oransal dağılımı (Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2017: 202)

91,5 90,1

83,3 82,1 82,4 82,9 83,4 82,2

5,9 6,3
11,8 12,9 13,1 12,9 12,5 13,8

2,6
3,6 5,0 5,0 4,4 4,2 4,1 4,0

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Davanın Kabulü Davanın Reddi Diğer
%



Kadına Yönelı̇k Şı̇ddet

Araştırma Merkezleri Müdürlüğü26

Şekil-2 ise 2010-2017 yılları arasında aynı konuda açılan dava-
larda verilen kararların oransal dağılımını göstermektedir. 2010-
2017 yılları arasında kabul edilen davaların oransal dağılımı azal-
mış, reddedilen dava oranı ise artmıştır.  2011 yılında reddedilen 
dava oranı %6,3, 2012 yılında ise %11,8’dir. 2012 yılında redde-
dilen dava oranında bir önceki yıla göre artışın diğer yıllar arasın-
daki artıştan daha fazla olduğu (%87) gözlenmektedir. 

Tablo-1 incelendiğinde, 2011 yılında 57.692 olan açılan dava 
sayısı 2012 yılında %141 oranında bir artışla 139.031 olmuştur. 
Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, 6284 sayılı Kanun’daki 
değişikliğin başvuru sayısında önemli bir artışa neden olduğu gö-
rülmektedir. %11,2’lik bir ortalama oluşturan red oranı ise şartları 
sağlamayan konularda dikkate değer sayıda başvuru yapıldığını 
göstermektedir. Reddedilen dava oranı her geçen yıl artmaktadır.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KSGM yürütü-
cülüğünde, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tara-
fından 2013-2014 yıllarında “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması” gerçekleştirilmiştir. 

Şiddetin yaygınlığı ve nedenleri, kadınların bu süreçte neler 
yaşadıkları ve nasıl mücadele ettiklerini kapsayan araştırmada, 
Türkiye genelinde, 12 istatistiki bölge ile kentsel ve kırsal yer-
leşim alanlarını temsil edecek şekilde, hedef örneklemi oluşturan 
15.072 hanede, 15-59 yaş arasındaki kadınlarla yüz yüze görüş-

meler yapılmıştır. Araştırmanın bazı bulguları dikkat çekmekte-
dir. Türkiye genelinde yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel 
şiddete maruz kalan kadınların oranı %36 iken son 12 ay içinde 
%8’dir. Kırsal veya kentsel yerleşim yeri arasında fazla fark gö-
rülmezken, bölgeler arasında fiziksel şiddet düzeyi yaşam boyu 
şiddet için %27 ile %43 arasında değişmektedir. 2014 yılında ka-
dına yönelik fiziksel şiddetin en yüksek olduğu bölge Orta Ana-
dolu’dur. Orta Anadolu Bölgesi’ni, Batı Anadolu ve Kuzeydoğu 
Anadolu bölgeleri takip etmektedir. En düşük orana sahip bölge 
ise Doğu Karadeniz’dir. Türkiye genelinde kadınların %36’sının 
fiziksel şiddete, %12’sinin cinsel şiddete maruz kaldığı, kadınla-
rın %38’inin iki şiddet türünden en az birine maruz kaldığı; fi-
ziksel ve cinsel şiddetin bir arada yaşanmasının yaygın olduğu 
görülmektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 
2015: 83).

Şiddete uğrayan kadınların medeni hâllerine bakıldığında, ya-
şamın herhangi bir döneminde şiddete uğramış evli kadınların 
oranı %33 iken, boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınların maruz 
kaldığı fiziksel şiddet oranı %74’tür (Hacettepe Üniversitesi Nü-
fus Etütleri Enstitüsü, 2015: 90).

Eğitim düzeylerine göre incelendiğinde; hiç eğitimi olmayan 
ilkokulu bitirmemiş kadınların % 41’i fiziksel şiddete maruz kalır-



Araştırma Merkezleri Müdürlüğü 27

Kadına Yönelı̇k Şı̇ddet

ken, lisans ve üzeri eğitimi olan grupta bu oran, %20’ye düşmek-
tedir. Eğitim düzeyinin yükselmesi fiziksel şiddete maruz kalma 
yüzdelerini azaltmaktadır. Fakat yüksek eğitimi olan kadınların 
oranı da azımsanamayacak kadar yüksektir (Hacettepe Üniversi-
tesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015: 91).

Refah düzeyi de şiddete maruz kalma yüzdesi üzerinde etkili-

dir. Araştırma sonuçları, düşük ve orta refah düzeyi içinde her on 

kadından yaklaşık dördünün fiziksel veya cinsel şiddet mağduru 

olduğunu işaret etmektedir. Yüksek refah düzeyinde yaklaşık her 

on kadından üçünün fiziksel, her on kadından birinin ise cinsel 

şiddete maruz kaldığı görülmektedir (Hacettepe Üniversitesi Nü-

fus Etütleri Enstitüsü, 2015: 91). 

Erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınlara şiddetin 
nedenleri sorulduğunda, kadınların %33’ü “erkeğin ailesiyle so-
run” gerekçesini göstermiştir. Bunu %28 ile  “erkekle ilgili neden-
ler” (erkeğin kadını kıskanması, erkeğin yetiştirilme tarzı, erkeğin 
fiziksel ve ruhsal sorunları ve erkeğin diğer eşi/ilk eşiyle sorunla-
rını kapsayan), %27 “ekonomik sıkıntılar/ zorluklar” (erkeğin iş 
sorunları ve erkeğin işsiz olması), %24 “kadınlarla ilgili nedenler” 
(kadının erkeğin sözünü dinlememesi, kadının erkeği kıskanması, 
kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının boşanmak istemesi, ka-

dının ev işlerini aksatması, kadının evliliği istememiş olması, ka-
dının suçlu hissetmesi/kendini suçlaması) izlemektedir (Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015: 150).

Hacettepe Üniversitesi 2008 yılında da benzer bir araştır-
ma yapmıştır. İki çalışmadan elde edilen sonuçların karşılaştı-
rılması sonucunda önemli bulgulara ulaşılmaktadır. Örneğin; 
kadına yönelik şiddet olaylarının sayısı üzerinden yapılan analiz 
sonuçlarına göre 2008 yılında yaşamının herhangi bir döneminde 
fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı Türkiye genelinde 
%39, 2014 yılında %36’dır. Son 12 ayda fiziksel şiddet gören ka-
dınların oranı 2008 yılında %10 iken 2014 yılında %8’dir. 2008 
ve 2014 yıllarında fiziksel şiddete maruz kalan kadınların bölgesel 
dağılımı Şekil-3’te verilmiştir. Grafiğe bakıldığında genel olarak 
şiddet olaylarında bir azalma görüldüğü ifade edilebilir. Bu so-
nuç üzerinden kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının 
belli oranda sonuç verdiği söylenebilir. Bununla birlikte bölgeler 
üzerinden daha detaylı bir inceleme yapıldığında Batı Marmara 
ve Ege Bölgesi’nde genel eğilimin tersine şiddet olaylarında ar-
tış gözlenmekte, Batı Anadolu ve İstanbul’da ise olay sayılarında 
kayda değer bir değişim gözlenmemektedir  (Hacettepe Üniversi-
tesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015). Bu duruma odaklı daha de-
taylı araştırmaların yürütülmesi faydalı olacaktır.
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Şekil-3: Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı (2008-2014)
 (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015: 420)
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Sivil toplum kuruluşları da kadına yönelik şiddetle mücadelede rol al-
maktadır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı şiddete karşı kadın dayanışması 

oluşturmak, kadın-erkek eşitsizliği ile birlikte mücadele etmek üzere 
çalışmalarını gönüllülük temelinde sürdürmektedir. Şiddet mağduru 

kadınlar önce telefonda, sonrasında yüz yüze yapılan görüşmeler so-
nucunda sığınma evine yönlendirilmekte ya da dayanışma merke-
zinden psikolojik, sosyal ve hukuki destek sağlanmaktadır (Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2018). Kadın Dayanışma Vakfı, çe-
şitli kurum, kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye 
katkılarıyla parasal kaynak sağlamakta, gönüllü çalışanları 
ile varlığını sürdürmektedir. Kadına yönelik şiddete ilişkin 
kamuoyunu bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetlerini yü-
rütmektedir. Kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmalarla 
kadının insan hakları konusunda baskı oluşturarak kadına 
yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirme yönünde top-
lumsal değişime katkıda bulunma iddiasında olan vakıf 
şiddete maruz kalan kadınlara sosyal, hukuki ve psiko-
lojik destek de sağlamaktadır (Kadın Dayanışma Vakfı, 
2018).

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, kadına yöne-
lik ve aile içi şiddet konusunda son dönemde bazı çalış-
malar yürütülmüştür (Taştan ve Yıldız, 2018; Taştan ve 
Yıldız, 2019a; Taştan ve Yıldız, 2019b). Bunlardan Dün-
yada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 
Verileri ve Analizler başlıklı çalışmada, Dünya Sağlık Ör-

gütü verilerine dayanan ve meselenin sadece ülkemize has 
olmadığını ortaya koyan tespit (Taştan ve Yıldız, 2019b:1) 

dikkat çekmektedir. İlgili veriler Şekil 4’te görülmektedir.
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Şekil-4: Dünyada 2015 yılında öldürülen kadınların ülkelerdeki oranları (Taştan ve Yıldız, 2019b:1)
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Polis Akademisi Başkanlığının, “kadına yönelik şiddet” olayla-
rı kapsamında 2016 yılında polise intikal etmiş ve ölümle sonuç-
lanan vakaları konu ettiği çalışmasında (Taştan ve Yıldız, 2019a: 
15) ise Türkiye genelinde polis sorumluluk alanında 243 kadın 
cinayeti gerçekleştiği, söz konusu suç kurbanı 243 kadından yal-
nızca 80’inin daha önceden aile içi şiddetle ilgili müracaatının 
olduğu, bunlardan 57 kadının ölümünden önce tedbir kararı alın-
dığı, bu 57 kadından 19’unun ise tedbir kararı devam ettiği sırada 
öldürüldüğü belirtilmektedir (Taştan ve Yıldız, 2019a: 120-121). 
Bahse konu çalışmada, kadın cinayetlerinin ardındaki sosyolojik 
ve psikolojik etkenlere odaklanılması gerektiği ifade edilmiş, doğ-
ru risk analizinin yapılmasının önemi vurgulanmıştır (Taştan ve 
Yıldız, 2019a: 172).

7. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE 
KOLLUK FAALİYETLERİNE ULUSLARARASI VE 
ULUSAL ÖRNEKLER

Devletler, kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve ulus-
lararası düzeyde birtakım önlemler almaktadır. Uluslararası dü-
zeyde geliştirilen projeler ve yapılan iş birliği anlaşmaları da bu 
tedbirlerin içerisindedir. İnsan ve Çevre Risk Değerlendirmesi 

(HERA)12  projesi de bu tedbirler kapsamında değerlendirilebilir. 
Projenin amacı, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına daha iyi yar-
dım sağlamak ve bu gelişmeleri Avrupa çapında genişletmektir. 
12   Human and Enviromental Risk Assessment (HERA)

Projenin alt hedefleri ise kadına yönelik şiddet mağduru olan bi-
reylere yardım sağlayabilmek için polis eğitimi ve uzmanlık sevi-
yesini geliştirmektir (Policia Local Valencia, 2012: 8). Bu amaçlar 
kapsamında kolluk faaliyetleri; önleme, müdahale ve mağdurun 
korunması olmak üzeri üç farklı alanda homojen hâle getirilmeye 
çalışılmıştır (Policia Local Valencia, 2012: 7).

Ayrıca projeyle birlikte, veri toplama konusunda mevcut olan 
protokol ve metotların standartlaştırılması hedeflenmiştir (Policia 
Local Valencia,  2012: 7). Proje kapsamında; Valencia Yerel Polisi 
(İspanya), West Yorkshire Polisi (İngiltere), Braşov Yerel Polisi 
(Romanya) yer almaktadır.

Anılan kolluk kuvvetlerinden hareketle, İspanya’nın kadına 
yönelik şiddetle mücadele yöntemleri incelendiğinde Türkiye ile 
benzer şekilde Ulusal Eylem Planları uygulandığı görülmektedir 
(Palmen, 2016: 5). İtalyan sisteminde de farklılıklar olmakla bir-
likte Ulusal Eylem Planları yürürlüktedir (Palmen, 2016: 5). 

Kolluk kuvvetlerinin kayıt altına aldığı veriler; şidde-
tin faili ve mağdurun cinsiyeti, yaşı ve aralarındaki ilişkiyi 
kapsamakta olup elde edilen verilerin istatiksel olarak raporlara  
işlenmesi gerekmektedir (Palmen, 2016: 5). İspanya’da, VIOGEN 
adı verilen araç ile kolluk kuvvetleri, koruma tedbiri altında ve 
şiddet mağduru tüm kadınları kayıt altına almakta ve her kadın 
için belirlenen risk seviyesini rapor hâline getirmektedir (Policia 
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Local Valencia,  2012: 95). Elde edilen ve istatistik hâline geti-
rilip raporlanan bu veriler, İspanya kolluk kuvvetleri tarafından 
kamuoyuna açık bir şekilde yayımlanırken, İtalya kolluk kuvvet-
leri tarafından elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmamaktadır 
(Palmen, 2016: 5).

Kolluk personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konu-
sunda görmüş olduğu eğitimin içeriği de ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. İtalya’da kolluk personeli, toplumsal cinsiyete 
bağlı şiddet mağdurlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenmek için 
toplam 16 saat ders almaktadır (Policia Local Valencia,  2012: 
116). İspanya, insan hakkı ihlallerinin en önemlilerinden biri olan 
kadına yönelik şiddet konusunda kolluk kuvvetlerini iki ayrı sevi-
yede eğitmektedir. Buna göre her personel, bu hususta 20 saatlik 
genel bir eğitim alırken, uzman sınıfa haiz olan kolluk personeli bu 
eğitimin yanı sıra daha gelişmiş bir eğitim de almaktadır. Bu eği-
timler, konuyla ilgili güncel mevzuatın takibi, psikolojik kurslar 
ile engelli, madde bağımlısı ve mülteci kadınlarla ilgili sorunlar-
da uzmanlaşmayı kapsamaktadır (Policia Local Valencia,  2012: 
116). İngiltere’de de benzer şekilde iki ayrı seviyede eğitim uy-
gulanmaktadır. Bütün personel aile içi şiddet konusunda 8 saatlik 
temel eğitime tabi tutulurken, uzman sınıftaki personel, cinsiyete 
dayalı şiddet, çocuk istismarı, risk değerlendirmesi ve savunmasız 
yetişkinlerin korunması konusunda eğitilmektedir. Uzman sınıfta-
ki personelin eğitiminde savunmasız kişilerle yapılan mülakatlar, 
konu hakkında hazırlanan video ve sunumlar eğitim materyali ola-
rak kullanılmaktadır (Policia Local Valencia,  2012: 117).

01 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara Yöne-
lik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele 
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 
uyarınca şiddet olaylarında arabuluculuk ve uzlaştırma 
yasaklanmıştır. Sözleşmeyi imzalayan taraf devletler, gereken 
tedbirleri alma sorumluluğunu kabul etmişlerdir (md.48). İtalyan 
sisteminde “adli kolluk, savcının yetkilendirmesi üzerine ihtiyati 
tedbir alma seçeneğine sahiptir” (Palmen, 2016: 18). Mağdurdan 
herhangi bir şikâyet gelmese dahi kolluk amiri, olayın tarafı kişi-
lerden bilgi aldıktan sonra suçu işleyen kişi veya kişilere ihtarda 
bulunabilmektedir (Palmen, 2016: 18). İspanya sisteminde kolluk 
kuvvetleri, önleme, koruma ve müdahale etme konularında yet-
kilidir. Önleme görevini yerine getirirken öncelikle risk grupları 
belirlenmekte ve bu risk gruplarıyla ilgili bilgiler şahısların sosyal 
çevresinden toplanmaktadır. Daha sonra şiddete uğraması muhte-
mel kişilerin ve şiddeti işlemesi muhtemel şahısların geçmişleri 
araştırılmaktadır. Koruma aşamasında ise şiddete uğrayan şahıs 
ve varsa şahsın çocuk veya çocukları koruma altına alınmaktadır. 
Mağdurun ifadesi alınarak mevcut imkânlar hakkında bilgilendi-
rilmektedir. Şiddete uğramış ve koruma altına alınmış her şahsa 
koruyucu kolluk personeli sağlanmaktadır. Mağdurla telefonla ya 
da yüz yüze iletişime geçilerek mağdurun durumu takip edilmek-
tedir. Mağdurun sosyal hayata tekrar katılabilmesi ve geçmişin iz-
lerini silebilmesi için sosyal ve hukuki danışmanlık sağlanmakta-
dır. Müdahale aşamasında şüpheli tutuklanmakta ve sahip olduğu 
bütün silahlara el konulmaktadır (Policia Local Valencia,  2012: 
65-66). 



Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede baş 
aktörlerden birisidir. Genel Müdürlüğe bağlı Asayiş Daire Baş-
kanlığı bünyesinde, 3 Ağustos 2011 tarihinde, Aile 
İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ve 
akabinde 11 Kasım 2015 tarihinde, 81 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü bünyesinde, Aile İçi ve 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 
Büro Amirliği kurulmuştur (Polis 
Akademisi, 2018). Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından yürütülen “Aile İçi 
Şiddetle Mücadele Projesinin” 
paydaşlarından bir tanesidir. Bu 
proje kapsamında 2015 Aralık ayı 
ile 2016 Mart ayları arasında 500 per-
sonelini eğitici eğitimleri kapsamında 81 
ilde eğitmiştir (Polis Akademisi, 2018). 2017 
yılında BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve İçişleri Bakanlı-
ğı arasında imzalanan Kolluk Gücü Kapasite Geliştirme İşbirliği 

Protokolü kapsamında Emniyet personeli, kadına yönelik şiddetle 
mücadele kapsamında uluslararası sözleşmeler, mevzuat ve karşı-
laşılan olaylarda yapılması gerekenler konusunda eğitilmektedir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan 
tedbirlerden bir diğeri “Kadın Destek Mobil 

Uygulaması”nın (KADES) hizmete sunul-
masıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığının desteğiyle, Emni-
yet Genel Müdürlüğü tarafından 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlıklarının katılımıyla uygu-
lanan KADES sayesinde şiddet 
mağduru kadınlar tek tuşla kolluk 
kuvvetlerine ulaşabilmektedirler. 

KADES’i kullanan mağdurun ad-
resi tespit edilerek mağdurun bulun-

duğu konuma göre kısa süre içerisinde 
en yakın polis veya jandarma birimi olay 

bölgesine sevk edilerek olayla ilgilenmele-
ri sağlanmaktadır. Kasım 2018 itibarıyla 33 bin 

kişinin KADES uygulamasını cep telefonlarına indirdiği 
bilinmektedir (Milliyet, 2018). 
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8.  KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 
FAALİYETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının sorumluluk alanı, yüzöl-
çümü olarak Türkiye’nin %92’lik alanına tekabül etmektedir. 
Buna karşın jandarma bölgesinde yaşayan nüfusun, toplam nüfusa 
oranı ise %14’tür (TBMM, 2016). Belirtilen bu oranlar, hareketli 
nüfus nedeniyle değişmektedir. Örneğin; mevsimlik işçilerin ge-
çici süreyle farklı bölgelere çalışmak için gitmeleri, yaz ve kış 
turizmi kapsamında insanların yer değiştirmeleri bu oranlarda 
değişime neden olmaktadır. Türkiye’nin en ücra köşelerinde suç 
ve suçluyla mücadelede kolluk vazifesini yerine getiren Jandarma 
Genel Komutanlığı, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele-
de de baş aktörlerden biridir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, şiddete uğrayan veya şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanunu uygulamaktan sorumlu olan kolluk kuvvetlerinden biri-
dir. 

Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla 

Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki ve Sorumlulukları Yöner-
gesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi vurgulanmış-
tır. Yönergede; aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin, içinde 
yaşadığımız çağın en önemli sorunları arasında yer alan ciddi bir 
sosyal problem olarak varlığını sürdürdüğü, çok boyutlu ve bü-
tüncül bir yaklaşımı gerektirdiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 
toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesinin, disip-
linler arası bir yaklaşım ve ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer 
almasının büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalışan Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çeşitli projeler 
geliştirmekte ve diğer kurumlarla yürüttüğü ortak faaliyetlerle 
toplumun dikkatini bu önemli soruna çekmeye çalışmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü arasında Aile İçi Şiddet Mağduruna ve Mağdur 
Çocuklarına Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapa-
sitesinin Arttırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin 
Protokol 9 Kasım 2010 tarihinde imzalanmıştır. 13 Ocak 2011 
tarihinde ise Jandarma Genel Komutanlığı,  İçişleri Bakanlığı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında 6-14 yaş grubu çocukların eğitime 
devamını sağlamak adına İlköğretime Erişim ve Devamının 
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İzlenmesi Çalışmalarında Kurumlararası İşbirliği Protokolü 
imzalamıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KSGM ile Jan-
darma Genel Komutanlığı arasında, Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Ka-
pasitenin Geliştirilmesine, İş Birliği Yapılmasına ve Eşgü-
dümün Arttırılmasına Dair Protokol 12 Nisan 2012 tarihinde 
imzalanmıştır. Protokol kapsamında Jandarma Okullar Komutan-
lığı’nda13 2 hafta süreli “Çocuk Suçlarının ve Kadına Yönelik Şid-
detin Önlenmesi Kursu”, yılda iki dönem halinde 1 hafta süre ile 
icra edilmiştir (Jandarma Genel Komutanlığı, 2012). 

Toplumun en temel birimi olan ailenin korunabilmesi ve aile 
içi şiddetin önüne geçilebilmesi adına, 2012 yılında Jandarma Ge-
nel Komutanlığı bünyesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Ço-
cuk Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Aile içi şiddetin önlenmesine 
yönelik hizmetlerin daha etkili bir şekilde icra edilebilmesi maksa-
dıyla teşkil edilen Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri sayısı 2017 
itibarıyla 81’e ulaşmıştır. Bu amirlikler jandarmanın “Kadına Yö-
nelik Şiddetle Mücadele”de yerel düzeydeki teknik kapasitesinin 
artırılması için kurulmuştur (Jandarma Genel Komutanlığı,  2013). 
13     31 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen 13/A maddesi 

gereği Jandarma Okullar Komutanlığı lağvedilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur.  

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği; 1 Çocuk ve Kadın Kısım Amiri, 
2 Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı, 1 Psikolog/Psikolojik 
Danışman olmak üzere toplam 4 personelden oluşmaktadır. 

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin teşkil maksadı, 4 Tem-
muz 2014 tarihinde yayımlanan Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik 
Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki 
ve Sorumlulukları Yönergesinde şöyle ifade edilmiştir: 

•	  Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi 
ve meydana gelen olaylarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

•	 İl jandarma/İlçe jandarma ve jandarma karakol komutanlık-
larında, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar 
ile aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili 
işlemlerin yürütülmesinde görevli personele adli ve idari iş-
lemlerin yürütülmesinde ve eğitim konusunda gerekli desteğin 
sağlanması ve icra edilecek faaliyetler bakımından personelin 
yönlendirilmesi.

Avrupa Birliği Mâli İş Birliği Programı kapsamında yer alan 
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”, 23 
Temmuz 2013 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile ha-
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yata geçirilmiştir. 30 pilot ilde başarı ile uygulanan proje 3 temel 
konuya odaklanmıştır (Jandarma Genel Komutanlığı, 2013):

•	 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında sağlanan hiz-
metlerin kalitesinin arttırılması için Jandarma Genel Komu-
tanlığının “idari kapasitesinin artırılması”,

•	 Uzman eğiticiler vasıtasıyla “kurum içi eğitim” vererek her rüt-
beden jandarma personelinin kadına yönelik şiddet konusunda 
farkındalık seviyesinin artırılması, 

•	 Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve 
üniversiteler arasında “koordinasyon” sağlanarak kamuoyu-
nun dikkatinin ve ilgisinin “kadına yönelik şiddete” çekilmesi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlen-
miştir:

•	 Jandarma eğitim kurumlarında verilmekte olan toplumsal cin-
siyet ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimin 
içeriği geliştirilmiştir. 

•	 AB üyesi ülkelerin eğitim ve uygulamaları yerinde incelenmiş 
ve edinilen izlenimler jandarma personeli ile paylaşılmıştır. 

•	 Proje öncesinde 14 olan Çocuk ve Kadın    Kısım Amirlikleri-
nin sayısı 37’ye çıkarılmıştır. 

•	 Jandarma personelini “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda eği-
tebilmek için eğitici eğitimi programları düzenlenmiştir. 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesinin hedef 
grupları;

•	 Jandarma Genel Komutanlığı personeli, 

•	 Askerlik hizmetini Jandarma Genel Komutanlığında yapan er-
baş ve erler, 

•	 Kadına karşı şiddetle mücadele eden kurum ve kuruluşlar, 

•	 Aile içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali bulu-
nan kadınlar, 

•	 Yerel liderler,

•	 Ulusal ve 30 pilot proje ilindeki yerel medya, 

•	 Halk olarak açıklanmıştır.

Projenin uygulanmasıyla birlikte kadına yönelik şiddetle mü-
cadele azmi artırılmış ve Jandarma Genel Komutanlığının bu ko-
nudaki hassasiyeti ifade edilmiştir.

Proje kapsamında uygulanan “Uzaktan Öğrenim Modülü”n-
de ise Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelinin vazifelerini 
yerine getirirken sahip olmaları gereken yeteneklerini geliştirmek 
ve bilgi düzeylerini artırmak amaçlanmıştır (Jandarma Genel Ko-
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mutanlığı, 2013). Uzaktan Öğrenim Modülü, 4 ana başlık altında 
icra edilmektedir. 

•	 Ulusal Mevzuat

•	 Uluslararası Mevzuat

•	 Jandarmanın Rolü/İşleyişi

•	 Eğitim Materyalleri 

Uzaktan Öğrenim Modülü özellikle mesleğe yeni başlayan 
personel ile Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeline yönelik 
hazırlanmıştır. 

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Jan-
darma Genel Komutanlığı tarafından icra edilen ve öne çıkan bazı 
diğer faaliyetler şöyle sıralanabilir:

•	 Jandarma Okullar Komutanlığında 21 Kasım 2012 tarihinde 
15 ayrı kurum temsilcisinin katılımıyla Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadelede Kolluğun Rolü ve Önemi konulu seminer 
icra edilmiştir. 

•	 Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında jandarma ve as-
kerî statülü kolluk gücü bulunan toplam 20 ülke temsilcisi ile 
birlikte 31 Mayıs 2013 tarihinde 31 kurum, üniversite ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi katılımı ile uluslararası bir konfe-
rans düzenlenmiştir. 

•	 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mâli Yardım Aracı (IPA II) Te-

mel Haklar Alt Alanı 2015 yılı programı kapsamında “Çocuk 

ve Kadın Kısımlarının Kurumsal Kapasitesi Projesi” yürütül-

müştür (2018-2020). Projede kadına şiddet, çocuklara yönelik 

görev ve hizmetler, aile içi şiddet konularında iletişim ve sa-

vunuculuk stratejisinin oluşturulması, 59 il personeline eğitim 

verilmesi, eğitim verilen personel aracılığıyla savunuculuğun 

yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

•	 Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişle-

ri Bakanlığı arasında 30 Haziran 2017 tarihinde Kadına Yöne-

lik Şiddetle Mücadele kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip 

Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirli-

ği Protokolü imzalanarak Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, 

İstanbul ve İzmir illerinde iki yıl süreyle yürütülen pilot çalış-

ma neticesinde vaka tespitleri yapılmıştır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 

kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü birçok ilde stantlar kurarak halkı kadına karşı şiddetle 

mücadelede bilinçlendirmek maksadıyla broşürler dağıtmaktadır. 

Stantlarda görevli bulunan jandarma ve emniyet personeli kadına 
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yönelik şiddet konusunda kadınların sahip oldukları haklar ve 
şiddete maruz kalınırsa hangi yollara başvurulabileceğiyle ilgili 
bilgilendirmeler yapmaktadır (Hürriyet, 2018).

9. JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ KADIN  
CİNAYETLERİNİN ANALİZİ

Kavramsal çerçevenin irdelendiği bölümde görüleceği üzere, 
“şiddet” tanımındaki muğlaklığın Kadına Yönelik Şiddet konu-
sundaki bir analize de yansıması kaçınılmazdır. Bu maksatla, ana-
lizde şiddet eyleminin en uç boyutta ve tartışmasız olarak ortaya 
çıktığı öldürme olayları kapsama dâhil edilmiştir. 

Analiz iki temel amaç üzerinde yürütülmüştür. Bunlar;

•	 Jandarma sorumluluk bölgesindeki kadın cinayetlerine ilişkin 
genel durumu dönemsel olarak ortaya koymak,

•	 Kadına yönelik şiddetle mücadele maksadıyla 2012 yılında 
çıkarılan 6284 sayılı Kanun’un kadın cinayetleri özelinde ka-
dına yönelik şiddet üzerindeki etkisini incelemektir. 

Söz konusu kanunun olaylara etkisini ölçebilmek maksadıy-
la kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki vakalar 
10 yıllık bir süreç içerisinde incelenmiştir. Jandarma kayıtları 
TCK’deki suç tasniflerine göre tutulduğundan kadın cinayetleri 
konusunda özel bir tasnif bulunmamaktadır. Bu nedenle, Jandar-

ma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi Şiddetle 
Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uzun ve 
detaylı bir çalışma sonucunda 2008-2017 yılları arasında jandar-
ma sorumluluk sahasında gerçekleşen öldürme olaylarının tama-
mı incelenmiştir. Öldürme olayları şiddetin tartışmasız bir şekilde 
ortaya çıktığı somut olaylardır. Dolayısıyla Kadın Cinayetleri 
konusundaki verilerin güvenirliğini sağlamak için mağduru kadın 
olan öldürme olaylarının detaylı olarak incelenmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca cinsiyetin olay üzerindeki etkisi de bur tür  olaylar için 
ayırt edici bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle, her bir öldürme 
olayı tek tek incelenerek mağdurunun kadın olduğu ve cinsiyet 
faktörünün doğrudan etkili olduğu olaylar tespit edilmiş; veriler 
analize hazır hâle getirilmiştir.

Jandarma kayıtlarında olaylara, şüphelilere ve mağdurlara iliş-
kin temel bilgiler yer aldığından, bilgi alanlarındaki verilerin nite-
liğine göre uygun olanları analize dâhil edilmiştir.

Analizde 2008-2017 yılları arasında jandarma sorumluluk böl-
gesinde gerçekleşmiş kadına yönelik şiddet kapsamında toplam 
642 öldürme olayı incelenmiştir. Olay, şüpheli ve mağdur sayı-
larının yıllara göre dağılımı Şekil-5’te görülmektedir. On yıllık 
süreçte, 642 olayda tamamı kadın 687 mağdur ile 805 şüpheli bu-
lunmaktadır.
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Şekil- 5: Jandarma bölgesindeki olay, mağdur ve şüpheli sayıları (2008-2017)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Olay Sayısı 83 56 68 62 50 57 57 90 57 62
Şüpheli Sayısı 99 73 89 77 64 73 67 111 79 73
Mağdur Sayısı 87 63 71 64 53 62 61 95 60 71
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Şüphelilerin 58’i kadın, 747’si erkektir. Kadın şüphelilerin 
26’sı suçu tek başına işlemiştir. Sadece bir olayda iki kadın 

şüpheli vardır. 30 kadın şüpheli ile birlikte suça iştirak eden erkek 
şüpheliler de bulunmaktadır. Şüphelilere yönelik bu istatistikler 
alınacak önleyici tedbirlerin daha çok erkekler üzerinde yoğun-
laşması gerektiğini göstermektedir. 642 olayın 31’inde birden 
fazla, diğerlerinde bir mağdur bulunmaktadır. Yine 91 olay-
da şüpheli sayısı birden fazladır; diğer olaylarda ise tek şüpheli 
bulunmaktadır. İncelenen dönemdeki olayların, mağdurların 
ve şüphelilerin sayılarına bakıldığında, 2009 yılında bir önce-
ki yıla göre olay sayılarında kayda değer bir düşüş görülse de 
2010 yılında bu sayılar tekrar artmaktadır. 2010-2012 yılları ara-
sında düşüş eğilimi görülmekte, 2012’den itibaren gözlenen ar-
tış eğilimi 2015 yılında dikkate değer bir seviyeye ulaşmakta, 
2015 yılından sonra ise yine düşüş eğilimi gözlenmektedir. Bu 
durum üzerinde farklı değişkenlerin etkili olduğu söylenebilir.  
Yasal mevzuat, uygulanan devlet politikaları (sosyal, ekonomik 
vb.) ve kolluk uygulamalarını önemli değişkenler olarak ka-
bul ederek bunlar üzerinden bir değerlendirme yapmak doğru 
olacaktır. 

Araştırmanın konusu olan jandarma sorumluluk sahasındaki 
kadın cinayetlerinin 2008-2017 yılları arasındaki mağdur sayıları 
ve aynı dönemde polis sorumluluk sahasındaki mağdur sayıları  
Şekil-6’da görülmektedir. 
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Şekil-6: Jandarma ve Polis verilerine göre Türkiye’de kadın cinayetleri mağdur sayıları (2008-2017)
* Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından; 6284 sayılı Kanunun 8 Mart 2012 tarihinde, Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmesinden dolayı, 2012 yılı ve öncesi meydana gelen kadın cinayetlerinin faillerinin; ‘‘resmi nikâhlı eş veya akraba’’ olarak tasnif edildiği ve sadece bu verilere 
dayanarak tablonun oluşturulduğu, 2013 yılından sonra ise “boşandığı eş, nişanlı, sevgili ve ısrarlı takipçi” verilerinin de bu tasnife eklendiği ifade edilmiştir.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jandarma Sor. Sah. 87 63 71 64 53 62 61 95 60 71
Polis Sor. Sah. * 52 108 106 99 162 239 246 265 240 274
Toplam 139 171 177 163 215 301 307 360 300 345
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Kadın cinayetlerinin basına ve kamuya nasıl yansıdığını görmek maksadıyla açık kaynak verileri de incelenmiştir. Bu kapsamda söz 
konusu cinayetlerin mağdur sayıları ile ilgili olarak NTV haber sitesi14 ile 2008’den günümüze basında çıkmış kadın cinayetleri haberle-
rinin arşivini tutan anitsayac.com15 internet sitesinden alınan veriler, Şekil-7’de görülmektedir.

 

Şekil-7: Açık kaynak verilerine göre Türkiye’de kadın cinayetleri mağdur sayıları (2008-2018)

14  Bkz. https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/son-10-yilda-2337 kadin-siddet-gorerek-hayatini-kaybetti.   
15 Söz konusu internet sitesinden her bir olaydaki isimlere ve haber içeriğine ulaşmak mümkün olduğundan, istatistiklerin güvenilir olduğu değerlendirilmiştir. http://anitsayac.

com/?year=2018.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
anitsayac.com (TR.Gen.) 66 121 201 126 142 228 287 293 280 347 364
NTV (TR.Gen.) 80 109 180 121 201 237 294 303 328 409 440
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Resmi veriler ile açık kaynak verileri arasında, rakamlarda 
farklılıklar olsa da genel eğilim olarak benzer bir durumla karşı-
laşılmıştır. Veriler arasındaki rakamsal farklılığın, olayların tasni-
findeki farklılıklardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Şekil-6’da dikkat çeken diğer bir husus ise  jandarma bölgesin-
de farklı bir eğilimin ortaya çıkmasıdır. Kısmi artış ve azalışların 
görüldüğü jandarma bölgesindeki olay sayılarındaki azalış ve artı-
şın sebebinin doğru bir şekilde tespiti için;

•	 Jandarma sorumluluk alanlarının polise devri (30 Mart 2009 
tarihinde Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki 
Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin 
Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik son-
rasında jandarma sorumluluk bölgelerinin polis tarafından 
devralınması ayrıca 2803 sayılı kanunda 2015 yılında yapılan 
değişiklik16),

•	 Jandarma tarafından KYŞ konusunda geliştirilen bir takım uy-
gulamalar,

•	 Kır ve şehir hayatı ile ilgili bir takım sosyolojik farklılıklar 
incelenmelidir.

16     Madde 10 – Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan 
yerlerdir. (Ek cümle: 27/3/2015-6638/49 md.)    

Suç analizi çalışmalarında olay sayıları ile nüfus artış/aza-
lış oranlarının birlikte ele alınması daha gerçekçi sonuçlar sun-
maktadır. Bu maksatla, 2008-2017 dönemi için jandarma böl-
gesi nüfusuna ihtiyaç duyulmuş; fakat söz konusu verinin 2012 
yılından itibaren tutulmaya başlandığı anlaşılmıştır. Jandarma 
bölgesindeki nüfusun yıllara dağılımı Şekil-8’de görülmektedir. 
Jandarma bölgesinde 2012-2015 yılları arasında nüfus azalma-
sına rağmen, kadın cinayetlerinde artış gözlenmektedir. Dolayı-
sıyla bu olaylara etki eden başka değişkenlerin rolü olduğu söy-
lenebilir.

Bu durumda Türkiye genelinde gözlemlenen artış ile paralellik 
bulunmaktadır. Jandarma bölgesindeki kadın cinayetlerindeki ar-
tış oranının Türkiye geneline göre daha düşük olmasının sebebinin 
sorumluluk sahasındaki nüfusun azalması olduğu söylenebilir. 
2015-2017 yıllarında ise jandarma bölgesindeki olay sayılarında 
azalma görülmektedir. Nüfus sayısında gerçekleşen azalma bu-
rada bir değişken olarak etkili olmakla birlikte, önceki dönemde 
nüfus azalmasına rağmen olay sayısında artış gerçekleşmesi ve 
Türkiye genelinde artışın devam etmesi hususu dikkate alındı-
ğında, jandarma veya diğer aktörler tarafından uygulanan bir 
takım doğru uygulamaların olayların azalmasında etkili olduğu 
değerlendirilmektedir.
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Şekil-8: Jandarma bölgesindeki nüfusun yıllara göre dağılımı (2012-2017)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toplam 18.213.171 17.633.709 17.336.133 17.121.774 16.542.158 16.517.205 16.455.349
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Şekil-9’da jandarma sorumluluk sahasındaki kadın cinayetlerinin nüfusa oranları verilmiştir. Olay sayıları ile nüfusa oranlı sayılardaki 
değişimi aynı grafikte görebilmek maksadıyla nüfusa oranlı sayılar 15 milyon ile çarpılmıştır. Bu grafikte nüfus değişkeni, yapılan oran-
lama sonrasında göz ardı edilebilmekte, öte yandan nüfustaki değişimle ortaya çıkan bazı diğer değişkenlerin etkisinin olduğu yorumu 
yapılabilmektedir. 

Şekil-9: Jandarma bölgesindeki kadın cinayeti sayılarının nüfusa oranlanmış durumu (2012-2017)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yıllara Göre Olay Sayısı 50 57 57 90 57 62

Nüfusa
Oranlı Olay

Sayısı*15.000.000
41,179 48,487 49,319 78,847 51,686 56,305
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Olay bazında mağdur ve şüpheliler arasındaki akrabalık ve benzer ilişki türleri incelendiğinde 105 farklı kategoride ilişki türü olduğu 
görülmektedir. Bunların sınıflandırılması sonucu oluşturulan 13 kategori altında toplanan veriler Şekil-10’da görülmektedir.

Şekil-10: Şüpheli ve mağdur arasındaki ilişkinin türü (2008-2017)  
Grafik incelendiğinde ilk göze çarpan husus şüphelilerin %57’sinin mağdurun eşi veya sevgilisi olmasıdır.

Eşi Sevgilisi Diğer
Akraba Diğer Oğlu Kardeşi Eski Eş Babası Dini

Nikahlı Eş Anne Kızı Tek taraflı
takip Komşusu

Toplam 286 78 66 54 42 31 30 21 9 8 7 6 5
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2008-2017 yılları arasındaki jandarma sorumluluk sahasında gerçekleşen kadın cinayetlerinin illere göre dağılımı incelendiğinde en 
çok olay gerçekleşen  ilk 15 il Şekil-11’de görülmektedir.

Şekil-11: Jandarma bölgesinde kadın cinayetlerinin en çok gerçekleştiği ilk 15 il (2008-2017)
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2008-2017 yılları arasında jandarma bölgesinde gerçekleşen toplam olay sayılarının illere göre dağılımı Şekil-12’de görülmektedir.

Şekil-12: Jandarma bölgesinde kadın cinayetlerinin illere göre dağılımı (2008-2017)
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Jandarma sorumluluk sahasındaki olay sayısı nüfusa oranı en yüksek olan ilk 15 il ise Şekil -13’tedir. Bu grafik oluşturulurken her yıla 
ait olay sayısı ile o yıla ait jandarma bölgesi nüfus sayısı oranlanmıştır. Bu grafikteki ilk üç ilin verileri bir önceki grafik ile mukayese 
edildiğinde Uşak ve Nevşehir illerinin olay sayısına göre yapılan sıralamada ilk 15 il arasında yer almadığı görülecektir. 

Şekil-13: Jandarma bölgesinde kadın cinayetlerinin nüfusa oranla en çok gerçekleştiği ilk 15 il (2008-2017)
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Olay sayısına göre sıralamada Uşak 26’ncı, Nevşehir 30’uncu sıradadır. Olay sayıları nüfusa oranlandığında bu illerin ilk üç il arasında 
yer alması dikkat çekicidir. 

2008-2017 yılları arasındaki jandarma sorumluluk sahasındaki kadın cinayetlerinin illere göre dağılımı incelendiğinde en az olay ger-
çekleşen 15 il Şekil-14’te görülmektedir.

Şekil-14: Jandarma bölgesinde kadın cinayetlerinin en az gerçekleştiği 15 il (2008-2017)
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Nüfusa oranlı olay sayılarının en düşük olduğu 15 il ise Şekil-15’te görülmektedir. 

Şekil-15: Jandarma bölgesinde kadın cinayetlerinin nüfusa oranla en az gerçekleştiği 15 il (2008-2017)

Söz konusu illerdeki durum daha detaylı bir şekilde incelenerek bu durumun sebebi doğru bir şekilde tespit edildi-
ği takdirde kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilecek önleyici tedbirler açısından faydalı veriler elde edilebileceği 
değerlendirilmektedir.
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 Görüldüğü üzere nüfusa oranlanmamış ve oranlanmış sonuçlar birbirinden farklılık arz edebilmektedir. Burada nüfus harici başka de-
ğişkenlerin de etkili olabileceği düşünülerek her iki sıralamada en başta ve sonda gelen illerdeki durum saha araştırmalarıyla desteklenerek detaylı 
bir şekilde incelenmelidir.

Kadın cinayetlerindeki mağdurlar ile şüphelilerin yaşlarına ilişkin inceleme sonucunda oluşturulan sıklık grafikleri Şekil-16 ve 17’de 
verilmiştir.

Şekil-16: Mağdur yaşı sıklığı (2008-2017)
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Şekil-17: Şüpheli yaşı sıklığı (2008-2017)

Şekil-16 ve 17 incelendiğinde ve sıklık ortalamalarına göre bir değerlendirme yapıldığında mağdurların 16-49 yaş aralığında, şüphelilerin 
ise 17-54 yaş aralığında yoğunlaştıkları görülmektedir. Olay sayısının en çok yaşandığı mağdur yaş grubu 19-32; şüpheli yaş grubu ise 24-
33’tür. Bu sonuçlar göz önüne alındığında koruyucu ve önleyici tedbirlerin bu yaş aralıklarına odaklanması gerektiği değerlendirilmektedir.
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Kadın cinayetlerinde kullanılan silahlar incelendiğinde en sık kullanılan silahların Şekil-18’de görüldüğü üzere av tüfeği ve tabanca 
olduğu görülmektedir. Bıçak da en çok kullanılan silahlardandır. Alınacak tedbirlerin planlanmasında bu durumun dikkate alınabileceği 
değerlendirilmektedir.

Şekil-18: Kadın cinayetlerinde sıklıkla kullanılan silahlar (2008-2017)

AV TÜFEĞİ TABANCA BIÇAK BOĞARAK DARP PİYADE
TÜFEĞİ YAKARAK BALTA KESİCİ

ALET SOPA

Toplam 193 157 124 43 31 11 8 7 6 6
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Kullanılan silahlara ilişkin daha detaylı bir inceleme yapıldığında Şekil-19’da görüldüğü üzere 2012 yılından sonra özellikle 2013, 
2014, 2015 ve 2016 yıllarında av tüfeği kullanımındaki artış dikkat çekmektedir. 2008 ve 2017 yılında ise her üç silah kullanım oranları 
birbirine yakındır.

Şekil-19: Kadın cinayetlerinde kullanılan silahların yıllara göre dağılımı (2008-2017)                   

Bu veriler dışında olayların gerçekleştiği aylar ve gün içindeki saatler üzerinden bir inceleme yürütülmüş fakat anlamlı bir farklılık 
tespit edilmemiştir.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AV TÜFEĞİ 16 12 18 19 15 20 22 30 22 19
TABANCA 19 16 19 18 8 13 14 21 11 18
BIÇAK 17 14 14 9 14 9 6 20 8 13

0

5

10

15

20

25

30

O
LA

Y 
SA

YI
SI



Kadına Yönelı̇k Şı̇ddet

Araştırma Merkezleri Müdürlüğü56

10.  SONUÇ

 Günümüzde şiddetin cinsiyet ayrımı güden bir yaklaşımla ka-
dına yönelmiş hâli, özellik arz eden ve özel yöntemlerle mücadele 
edilmesi gereken bir olgu olarak kabul görmektedir. Bu konuya 
ilişkin uluslararası ve ulusal boyutta bilinçlenmenin ve mücadele 
kararlılığının her geçen gün arttığı söylenebilir. 

Bu çalışmada bir kolluk kuvveti olarak Jandarma Genel Komu-
tanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliğine katkı su-
nacak sonuçlar elde edilmesi ve kurumsal farkındalığın artırılması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddet konusunda 
uluslararası ve ulusal gelişmeler incelenmiş, jandarma bölgesinde 
gerçekleşen kadına yönelik şiddet olaylarının genel durumu orta-
ya konulmuş, ulusal mevzuattaki düzenlemelerin bu olaylar üze-
rindeki etkisi analiz edilmiş ve bu suçlarla mücadelede etkinliğin 
artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler tespit edilmeye çalışıl-
mıştır.

Birçok araştırma kadına yönelik şiddet olaylarının çeşitli gerek-
çelerle büyük oranda gizli kaldığını17 ortaya koymaktadır.  Bu ne-
denle araştırmada kullanılacak verinin tespiti özel önem taşımak-
tadır. Şiddet doğası itibarıyla tartışmalı bir kavram olduğundan, 
şiddetin en somut ve tartışmasız şekilde tezahür ettiği öldürme 
17    Altınay ve Arat (2007: 93) tarafından yapılan araştırmada sorulan “Eşiniz size bugün dayak atacak olsa ne yaparsınız, nasıl tepki verirsiniz?” sorusuna yanıt olarak, görüşülen kadınların 

%24’ü çeşitli sebeplerle bir şey yap(a)mayacaklarını söylemektedirler. Bu oran Doğu örnekleminde %46’ya çıkmaktadır. 
18    Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetİn Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde 

imzalamıştır.)   

olayları bu çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Bu çerçevede, 
cinsiyetin temel rol oynadığı öldürme olayları “kadın cinayetleri” 
olarak tanımlanmış; jandarma kayıtlarında yer alan tüm öldürme 
olayları tek tek taranmak suretiyle oluşturulan veri seti analiz edil-
miştir. 

Suç bilimi alanındaki bilimsel çalışmaların gelişme aşama-
sında olduğu ülkemizde Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kuru-
mu tarafından çeşitli zamanlarda yayımlanan istatistiki verilerin 
akademik çalışmalara uygun hâle getirilmesi önemli bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç bu çalışmada da görülmüş; 
kadına yönelik şiddet konusunda özel bir veri tabanı bulunmadı-
ğından, kısmen açık kaynaklardan yararlanma yoluna gidilmiştir. 
Bu bilgilere göre, Türkiye’de kadın cinayetlerinin sürekli bir artış  
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu tespitin sebeplerini so-
mut bir şekilde ortaya koyabilmek için detaylı çalışmalara ihti-
yaç olmakla birlikte, bu suçlardaki artış ilginç bir şekilde sadece 
İstanbul Sözleşmesinin18 imzalandığı yıl düşüş göstermiştir. Öte 
yandan, 2012 yılında yayımlanan ve ulusal boyutta kadına yönelik 
şiddetin önlenmesinde en önemli düzenleme olarak kabul edilen 
6284 sayılı Kanun sonrasında, kadın cinayetlerinde beklenenin 
aksine ülke genelinde görülen artış, yasal düzenlemelerin gözden 
geçirilmesinin faydalı olacağına işaret etmektedir.
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Jandarma kayıtlarına göre yapılan analiz ise Türkiye genelin-
den farklı bir durum sergilemektedir. 2008-2017 dönemindeki 
olay sayılarına bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik görülmektedir. 
Kısmi artış ve azalışlarla devam eden olay sayıları 2012 yılından 
itibaren artış eğilimine girerek 2015 yılında dikkate değer bir se-
viyeye ulaşmış, 2015 yılından sonra yine düşüş eğilimi gözlen-
miştir. Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden nüfus dikkate 
alınarak karşılaştırmalı olarak yapılan analizde; 2012-2015 yılları 
arasında Türkiye genelinde olay sayısındaki artışa paralel olarak 
jandarma sorumluluk sahasında da bir artış gözlenmektedir. Bu-
nunla birlikte, jandarma bölgesinde Türkiye genelindeki artış-
tan daha düşük bir oran göze çarpmaktadır. 2015 sonrasında ise 
Türkiye genelinde olay sayısı artmaya devam ettiği hâlde jan-
darma sorumluluk sahasındaki olay sayılarında bir düşüş görül-
mektedir. Bu durumda 2015 yılından itibaren jandarma sorum-
luluk sahasında alınan tedbirlerin etkili olduğu ileri sürülebilir. 
2012-2015 arasında artış olmasına rağmen, bu artışın ülke geneline 
göre düşük seviyede kalması da olumlu bir gösterge olarak değer-
lendirilebilir. Jandarma birimleri veya diğer aktörler tarafından uy-
gulanan yöntemler daha detaylı çalışmalar ve saha araştırmaları ile 
etki analizine tabi tutulmalıdır.

Kadın cinayetlerindeki mağdur ve şüpheli arasındaki ilişki türü 
incelendiğinde şüphelilerin %57’sinin mağdurun eşi ya da sevgili-
si olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında, zarar verecek 
boyuta ulaşacak kadar problemli bir psikoloji ile aşırı sahiplenme 

veya çeşitli kültürel etkenlerin bu suçlar üzerinde rol oynadığı de-
ğerlendirilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
bünyesinde oluşturulan 2007-2010, 2012-2015, 2016-2020 Kadı-
na Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları’nda cinsiyet 
eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve mağdurun korunmasına 
ağırlık verildiği görülmektedir. Bu hassasiyete rağmen gerçekle-
şen öldürme olayları, ilave tedbirler geliştirilmesi ihtiyacını ortaya 
koymaktadır. Bu konuya ilişkin psikolog, sosyolog ve diğer uz-
manların katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ve İçişleri Bakanlığı (özellikle kolluk birimleri) işbirliği ile prob-
lemli psikolojik, sosyal ve kültürel tutumları değiştirecek tedbirle-
rin daha yoğun olarak eylem planlarına dâhil edilmesinin faydalı 
olabileceği değerlendirilmektedir. 

Kadın cinayetleri il bazında incelendiğinde, Uşak, İstanbul ve 
Nevşehir nüfusa oranla en fazla olay gerçekleşen 3 il olarak or-
taya çıkmaktadır. Nüfus sayısından bağımsız olarak olay sayısı 
üzerinden yapılan incelemede ise İzmir, Antalya, Bursa ve Mersin 
illeri jandarma sorumluluk alanında en fazla sayıda olay meyda-
na gelen iller olarak sıralanmaktadır. Bu illerde saha araştırmala-
rına dayalı, farklı değişkenleri kapsayan daha detaylı araştırma-
lar yapılmalıdır. Ulusal düzeydeki tedbirlerin yanında il ve ilçe  
seviyesindeki çalışmaların da bu tür olaylarla mücadelede önem-
li olduğu düşünülmektedir. Mağdurların 19-32, şüphelilerin 24-33 
yaş aralıklarında yoğunlaştıkları dikkate alındığında, bu hususun 
uygulanacak koruyucu ve önleyici tedbirlerde göz önünde bulun-
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durulabileceği düşünülmektedir.  Öte yandan, olaylarda en çok av 
tüfeği, tabanca ve bıçak kullanıldığı yönündeki bulgular özellikle 
2013 yılından itibaren av tüfeği kullanımındaki artışla olay sayı-
sındaki artışın ilişkili olabileceği sorusunu akla getirmektedir. Bu 
nedenle, jandarma sorumluluk sahasında yaygın olan av tüfeği sa-
hipliği ve bu silahların kullanımındaki artış ile tasarlamadan anlık 
gelişen öldürme olayları arasındaki ilişki araştırılmaya değer gö-
rülmektedir. 

Ülkemizde kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal farkın-
dalık her geçen gün artmaktadır. Ulusal mevzuattaki düzenlemeler 
her ne kadar arzu edilen etkiyi henüz sağlayamamış ise de kendine 
has kültürel, toplumsal ve psikolojik şartlar içinde gerçekleşen ka-
dına yönelik şiddet ve özellikle öldürme olayları konusunda daha 
kapsamlı ve saha araştırmaları ile desteklenen çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğu bir gerçektir. Böylece ulusal mevzuat dışında farklı sos-
yal, kültürel ve ekonomik değişkenleri içeren araştırmalardan elde 
edilecek sonuçlara dayanarak alınacak tedbirlerin çok daha etkili 
sonuçlar yaratacağı düşünülmektedir.
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