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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve kadına şiddet kaynaklı yaşanan 
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kapsamlı çalışmaların yapılması için Anayasa’nm 98. 
ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 0J7 [L / 2a%û
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GEREKÇE

Araştırmalar ülkeler genelinde, kadınların dörtte birinin yetişkinlik yaşanılan boyunca 
en az bir kez fiziksel şiddet yaşadığını, onda birinin ise kuvvet kullanımını içeren cinsel 
şiddete maruz kaldığım ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü aynmcılığın Önlenmesi komitesinin 1989 
yılında aldığı 12 Sayılı Genel Tavsiyesi devletleri kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye 
davet etmiştir.

Komitenin 1992 yılında aldığı 19 Sayılı Genel Tavsiyesi ise toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddeti kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklerden faydalanabilmelerini engelleyen bir 
ayrımcılık türü olarak tanımlamaktadır. Bu karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
yayınlanan Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesine de temel teşkil etmiştir. Bu 
Bildirge, devletlerin gelenek, görenek veya din gibi gerekçeler öne sürerek kadına yönelik 
şiddetle mücadele alanındaki sorumluluklarını aksatmamaları gereğini hatırlatmaktadır.

Özellikle kız çocukları ve kadınlar çekirdek aile içinde ve geniş aile bağlamında 
sokakta, okulda ve iş hayatında fiziksel ekonomik psikolojik ve cinsel şiddete maruz 
kalmakta, yaşanan şiddet nedeniyle toplumsal hayata katılamamaktadır. Ayrıca sakatlanmalar 
ve ölümlere kadar varan sonuçlarda ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda ülkemizde gerçekleşen 
çalışmalarla birlikte kadına yönelik şiddet görünürlük kazanmaktadır. Emniyet kayıtlarına 
göre 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 726’sı polis, 206’sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 
932 kadın cinayeti işlenmiştir. Bu rakamlar kadına yönelik şiddetin vahim boyutlarını gözler 
önüne sermektedir.

Kadınlar ısrarlı takip de dahil olmak üzere şiddetin her şekli ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu şiddet içeren eylemlerin çoğu kadınların yakın sosyal çevrelerindeki erkekler, 
genellikle de eş, eski eş ya da sevgili tarafından uygulanmaktadır. Kadınlar ve genç kızlara 
yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet unsurları oldukça geniş bir yelpazede ele 
alınabilmektedir. Bunlar arasında cinsel şiddet, insan ticareti, alıkoyma, cinsel sömürü ve 
çocuk yaşta zorla evlendirme, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak teşvik edilen veya 
kolaylaştırılan farklı istismar biçimleri, ısrarlı takip, sataşma gibi unsurlar bulunmaktadır.

Bugünkü hukuki yaklaşım, kadınlara yönelik şiddet vakaları ve cinayetlerde mağdurun 
ve maktulün toplumsal cinsiyetini hesaba katmayarak bunları sıradan şiddet olayları ya da 
cinayetler gibi değerlendirmekte hatta tam tersi bir bakış açısıyla, kadınların cinayete kurban 
gitmelerinin nedenlerini kadınların tutum ve davranışlarında arayan cinsiyetçi bir kamuoyu 
baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu bakış açısını oluşturan dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler dikkatlice 
irdelenmelidir. Ülkemiz bu sosyolojik ve kültürel değişimlerden nasibini alırken Türk Töresi 
ve ahlaki yapısı ile bağlan zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun sonucunda geldiğimiz 
noktada kadm ve erkek ilişkileri, kadmlann haklanna yönelik yaşanan gasp sorunu hatta 
kadının toplumsal duruşu zedelenmeye, geri plana itilmeye çalışılmaktadır. Kadına yönelik 
şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelede başanlı olabilmek için, bu soruna dair düşüncelerin 
kökleri ile mücadele etmek, Türk Töresini doğru anlatarak çocukluktan itibaren şiddete neden 
olabilecek davranışların yer etmesine engel olmak için önlemler almak gerekmektedir.



Bu sebepler neticesinde, kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve kadına şiddet 
kaynaklı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kapsamlı çalışmaların yapılması için 
Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması 
açılması uygun olacaktır.



Sayılı Meclis Araştırma Önergesinin imza Çizelgesi

SEÇİM BÖLGESİ İMZAADI SOYADI
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