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YÖNETİCİ ÖZETİ
Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik
biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve
psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması durumu” olarak tanımlamaktadır.

Cinsel Şiddet Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü’nün şiddet ve sağlık konusundaki dünya raporunda ise cinsel şiddet;
herhangi bir kişi tarafından, cinsel bir eylem gerçekleştirmeye, istenmeyen cinsel sözler
söylemeye, cinsel yaklaşım ve tekliflerde bulunmaya ya da bir kişiyi ticari amaçla cinsel olarak
kullanmaya yönelik eylemlerin tümünü kapsamakta olup, kurbanla fail arasındaki ilişki her ne
olursa olsun, kurbanın evinde ya da işyerinde sınırlı kalmaksızın her türlü koşulda bir kişinin
cinselliğine karşı dolaylı ya da direkt olarak ve zorlamayla yapılan cinsel bir eylemi
içermektedir (Rachel ve diğerleri, 2002).
Sınıflandırılmış tanımında ise Cinsel Şiddet; rızası olmayan ya da rızası geçerli olmayan kişiye
karşı işlenen, tamamlanmış ya da girişim aşamasında kalmış; penis ile vulva, anüs ya da oral
bölgenin penetrasyonu; ağız ile penis, vulva veya anüsün teması; el, parmak ya da bir cismin
anal veya vajinal penetrasyonu; direk ya da giysi üzerinden genital organlara, anüse, kasığa,
memelere, iç uyluk ya da kalçalara kasıtlı teması, gizlice izleme ya da görüntülemeyi ve sözel
ya da davranışsal temas içermeyen cinsel tacizi içeren her türlü cinsel içerik taşıyan eylem
olarak tanımlanmıştır (Kathleen & Linda, 2002).
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Cinsel şiddet eylemi rızası olmayan ya da rızası geçerli olmayan kişilere karşı sıklıkla tehdit,
hile, kandırma gibi zorlamalarla ya da fiziksel şiddet kullanarak gerçekleştirilmektedir.
Tehdit olarak; mahrem yazışma ya da görüntüleri yayma tehdidi, mağdura ya da mağdurun
yakınlarına fiziksel şiddet, yaralama ya da öldürme tehdidinin yanı sıra okul veya iş
hayatında dersleri ya da mesleği ile ilgili tehditler kullanılabilmektedir. Hile olarak ise
sevgili olma ya da evlenme vaadi sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Mağdurun ruhsal ve
bedensel direncinin kırılması maksadıyla alkol, uyutucu, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler
kullanılabilmektedir.

Cinsel Şiddet Türleri
Cinsel şiddet en hafifinden en ağırına kadar birçok davranışı içeren geniş bir yelpazeyi ifade
etmektedir. Kişiye ait özel eşyaları cinsel fetiş amaçlı kullanmak, ısrarlı ve rahatsızlık verici
yakınlaşma teklifi ya da temas, zorla evlendirilme, kürtaj ya da cinsel yolla bulaşan hastalıktan
korunma haklarının engellenmesi, abortusa zorlama, bekaret kontrolü amaçlı cinsel muayene
yapma/yaptırma, genital mutilasyon (kadın sünneti), sanal ortamda cinsel içerikli mesaj veya
görüntü göndermek ya da gizlice çıplak görüntü kaydı yapmak, kişiye ait özel yazışma, ses ya
da görüntü kayıtlarını üçüncü şahıslara izletmek, dinletmek ya da yaymak, cinsel ilişki ya da
cinsel görüntü izlemeye zorlamak, laf atmak, elle, bedenle ya da cisimle sarkıntılık, rıza dışı,
zor kullanarak non-penetran ya da penetran (oral, anal, vajinal) ilişki, seks işçiliğine ya da
pornografide kullanmaya zorlamak bunun bazı örnekleridir (Sangeeta ve diğerleri, 2010).
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Epidemiyoloji:
Yapılan araştırmalarda cinsel saldırı girişimi veya cinsel saldırı için yaşam boyu riskin;
kadınlar için % 20, erkekler için % 4 olduğu tahmin edilmektedir (Jewkes ve diğerleri, 2002 ;
Walker ve diğerleri, 2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel saldırıların yaşam boyu
prevelansının kadınlarda yaklaşık % 18-19 (% 11,5’i tamamlanmış penetrasyon), erkeklerde %
2-3 (% 0,7’si tamamlanmış penetrasyon) olduğu belirtilmiştir (Tjaden & Thoannes, 2006 ;
Breiding ve diğerleri, 2011). 2014 yılında yayınlanan 56 ülkeden 7231 partner dışı cinsel şiddet
araştırmasının derlemesi olan dünyanın en kapsamlı meta analizine göre; dünya çapında 15 yaş
üstü kadınların cinsel şiddete maruz kalma oranı % 7,2 (% 95 CI 5,3–9,1) olarak tespit
edilmiştir (Abraham ve diğerleri, 2014).
Ülkemizde tüm popülasyonu kapsayan cinsel şiddet insidans ya da prevalansını içeren bütüncül
bir çalışma mevcut olmayıp az sayıda ve sınırlı verilere sahip yerel ve bölgesel çalışmalar
mevcuttur. İzmir’de yapılan bir çalışmada; 2012 –2014 yılları arasında Ege Üniversitesi Adli
Tıp Anabilim Dalı’na başvuran 311 cinsel şiddet olgusunun değerlendirildiği, bunların 12’si
(%3,9) erkek, 299’u (%96,1) kadın olduğu (Şenol ve diğerleri, 2016), aynı yıllar arasında
Muğla ATK Şube Müdürlüğü’ne başvuran 341 olgunun %90,3'ünün kadın, %9,7'sinin erkek
olduğu belirtilmiştir(Balcı ve diğerleri, 2014). Diyarbakır’da 2010-2011 yıllarını kapsayan bir
çalışmada toplam 165 cinsel şiddet olgusunun değerlendirildiği, 121'inin (%73,3) kadın,
44'ünün (%26,7) erkek cinsiyette olduğu belirtilmiştir (Yılmaz ve diğerleri, 2011). 2011 yılında
Erciyes Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na başvuran 556 çocuk cinsel istismarı
olgusunun 454’ünün(%81,7) cinsiyetinin kız, 102’sinin (%18,3) ise erkek olduğu, (Uytun ve
diğerleri, 2016), 2012-2014 yılları arasında Afyon Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim
Dalı’na başvuran 158 olgunun %82,3'ünü (n=130) kız, %17,7'sini (n=28) erkek olduğu,
belirtilmiştir (Koçak & Alpaslan, 2015).
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 yılı Türkiye’de kadına yönelik aile içi
şiddet araştırmasının sonuçlarına göre 15 yaş üstündeki kadınların % 3’ü 15 yaş sonrasında
partner dışı kişiler tarafından cinsel şiddete maruz kaldıklarını, % 9’u ise 15 yaş altında cinsel
istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Evlenmiş kadınların eş veya birlikte oldukları
erkekler tarafından yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları cinsel şiddet ise %
12 olarak bulunmuştur (T.C. Aile ve Sosyal P.B., 2015). Ülkemizde kadın üniversite gençliği
ve mezunları ile yapılan bir çalışmada; sözel, görsel ve dokunsal cinsel şiddet türlerinden
herhangi birisine maruz kalma oranı % 84 ve cinsel şiddetin göreceli olarak daha ağır formu
olan fiziksel temas içeren eylemlere maruz kalma oranı % 44,8 olarak saptanmıştır (Kayı ve
diğerleri, 2000).
05

Covid 19 Pandemisi ve Cinsel Şiddet
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2019 ve 2020 verileri
karşılaştırıldığında “cinsel saldırı” tespitinde bulunulmuş olan vakalarda minimal bir azalma
görülmekle beraber ay bazında değerlendirme yapıldığında 2020 yılında ülkemizde Covid-19
vakalarının görülmeye başlandığı ve buna bağlı ilk kapanmaların yaşandığı mart ve nisan
aylarında bir düşüş grafik üzerinde göze çarpmaktadır.
Tüm bu veriler ışığında Covid-19 pandemi döneminde sağlık birimlerinde nöbet sistemine
geçilmesinin, adliyelerde ise sadece önemli davalara bakılacak şekilde nöbet sistemine
geçilmesinin cinsel şiddete uğrayan erişkin ve çocukların adli bildirimde bulunmalarında
göreceli olarak azalmaya yol açtığı, bu nedenle kısıtlama olan aylarda başvuruların belirgin
olarak düştüğü gözlendi. Ancak yapılan diğer çalışmalarda da görüldüğü üzere sadece başvuru
sayısının azaldığı, ancak cinsel şiddete uğrama sıklığının arttığı görüldü. Haklarına ilişkin bilgi
sahibi olmamaları sebebiyle veya Covid-19 pandemisine ilişkin kaygılarla kadınlar başvuruda
ya da bildirimde bulunmayabileceği gibi Covid-19 döneminde şiddet bildiriminde ve yardım
başvurusunda bulunan kadınların da yanlış yönlendirilebildiği görülmüştür. Mor Çatı
Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Kasım – Aralık 2020 Raporu’na göre Mor
Çatı’nın ulaştığı kadınlardan bazıları Covid-19 döneminde ilgili mercilerde bazı haklarından
caydırılmaya çalışıldığını, bir kadın ise Covid-19 gerekçesiyle sığınma talebinin kabul
edilmediğini belirtmiştir (Mor Çatı, 2020). Fakat unutulmamalıdır ki Covid-19 döneminde de
6284 sayılı kanuna bağlı tedbirler aynen geçerlidir. Kadınlar haklarının bilincinde olmalı ve
kullanmalıdır.
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Cinsel Şiddet ve Adli Bildirim
Cinsel şiddete maruz kalan kişiler çoğu zaman gerek toplum gerek medya tarafından
damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Suçlanma ve damgalanma korkusu ve aile, arkadaşlar ve
sosyal kurumlardan destek eksikliği algısı, bildirim eksikliğine neden olmakta ve yardım arama
davranışını negatif yönde etkilemektedir. Her ne kadar dünya çapında prevelans %7,2 olarak
saptanmış olsa da, geriye dönük bir anket çalışması olarak 2016 yılında yapılan bir çalışmada,
ankete katılan erişkin kadınların geçmiş yaşamlarında cinsel saldırıya uğrama oranı % 48,9
olarak tespit edilmiştir (Berry & Rutledge, 2016). Bu bulgular cinsel şiddetin bildirim oranının
çok düşük olduğunu, büyük bir kısmının gizli kaldığını göstermektedir. Yapılan bir çalışmada
tüm cinsel saldırıların yalnızca % 10-15'inin polise bildirildiği ve saldırganlarını tanıyan
kadınların, saldırıyı bildirme olasılığının daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Jones ve
diğerleri, 2009). Şekil 1’de Dünya Sağlık Örgütü’nün şemasında görüldüğü üzere cinsel şiddet
olgularında adli mercilere bildirimi yapılan olguların buzdağının görünen kısmı olduğu
söylenebilir. Cinsel şiddet mağdurlarının adli bildirim oranları da ülkeden ülkeye göre büyük
farklılıklar göstermektedir. (Jewkes & Abrahams; United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute, 1998 ).
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Risk Faktörleri
Bölgeden bölgeye ve toplumdan topluma değişmekle birlikte cinsel saldırı açısından risk
faktörleri:
• Cinsiyet: Yapılan bütün çalışmalarda kadın cinsiyeti cinsel saldırı açısından en önemli risk
faktörü olarak öne çıkmıştır.
• Yaş küçüklüğü; yapılan birçok çalışmaya göre genç ve küçük bireylerin orta yaş ve üstü
bireylere göre cinsel saldırıya uğrama riski daha yüksek bulunmuştur.
• Geçmiş cinsel saldırı öyküsü; cinsel saldırı mağdurlarının önemli bir kısmının çocuk ve
ergenlik çağlarında cinsel saldırıya maruz kalmış oldukları belirtilmektedir.
• Ekonomik yetersizlik; ekonomik yetersizliği olan kadın ve çocukların cinsel saldırı riskine
daha açık oldukları bildirilmiştir.
• Eğitim durumu; bu konuda yapılan çalışmalar ayrı iki noktaya vurgu yapmaktadır. Bir grup
araştırma eğitim seviyesi çok düşük olan kadınların, cinsel şiddete daha açık olduklarını
ortaya koyarken diğer çalışmalar ise eğitim ve mesleki durumu partnerlerinden daha ileri olan
kadınların, partnerleri tarafından gerek fiziksel gerek cinsel şiddete daha açık olduklarını
belirtmektedir
• Alkol ve madde kullanımı; bazı araştırmalarda alkol ve madde kullanımının (özellikle
kokain) cinsel şiddet açısından risk teşkil ettiği ortaya konmuştur
• Çoklu partner; çoklu cinsel partnere sahip olan genç kadınların cinsel şiddete daha çok
maruz kaldıkları bildirilmektedir.
• Seks işçiliği ve ilgili işlerde çalışmak: Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle seks işçiliği
ya da ilgili bir işte çalışmanın cinsel şiddete uğrama riskini arttırdığı belirtilmektedir.
• Irk: ABD’de yapılan çalışmalarda melez, Latin ve Siyahi kadınların cinsel şiddete daha fazla
maruz kaldığını tespit edilmiştir.
• Savaş ve Göç: Savaş ve göç ortamlarında özellikle kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı
riskinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
• Aile yapısı: Biyolojik anne ve babasıyla birlikte yaşayan çocukların diğer tüm parçalanmış
aile tablolarına göre 10 kat daha az cinsel istismara maruz kaldıkları bildirilmiştir.
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Ekonomik Şiddet ve Cinsel Şiddet
Kadına yönelik ekonomik şiddet cinsel şiddet açısından majör bir risk faktörüdür, ekonomik
şiddete maruz kalan kadınların cinsel şiddete uğrama riskinin ekonomik bağımsızlığını elde
etmiş kadınlara göre çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.
TÜİK 2020 verilerine göre işgücüne dahil olmayan kadınların neredeyse yarısı “ev işleriyle
meşgul oldukları” gerekçesiyle işgücüne dahil olmamaktadır. Pandemi döneminde yapılan
araştırmalar da kadının iyiden iyiye iş dünyasından uzaklaştığını ve bir yandan da ev içi
şiddetin arttığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi verilerine göre pandemi
döneminde Türkiye’de kadınların %77,6’sı ev temizliğine, %60’ı yemek yapmaya, %41’i ev
alışverişine, %28,7’si yaşlı/engelli/hasta bakımına daha çok zaman ayırdı.
Cinsel Şiddet ile ilgili Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde erişkinlere yönelik Cinsel Şiddet Türk Ceza Kanunu 102. Maddede, Çocuk Cinsel
İstismarı Türk Ceza Kanunu 103. Maddede, Reşit olmayanla cinsel ilişki Türk Ceza Kanunu
104. Maddede ve Cinsel Taciz Türk Ceza Kanunu 105. Maddede tanımlanmıştır. Ülkemizdeki
cinsel suçlara karşı belirlenmiş olan ceza miktarları uluslararası diğer yasal düzenlemelere göre
göreceli olarak yüksek olmasına rağmen, yasal süreçte bu yasaların uygulanmasında belirgin
problemler yaşanmaktadır.
Ayrıca ülkemizde evlenme yaşını düzenleyen Türk Medeni kanunu Madde 124 “Erkek veya
kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek
önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup,
bu düzenleme ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
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Kadına Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele Eden Kurumlar Ve Kurumsal Hizmetler
Belediyelerin kadın komisyonları, bazı baroların şiddet hatları, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı kapsamında illerde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
(ŞÖNİM), ALO 183 telefon ve Whatsapp destek hattı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil
Yardım İhbar Uygulaması (KADES), Sığınma evleri; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı,
KAMER, Kadın Dayanışma Vakfı gibi bağımsız kadın örgütleri cinsel şiddet dahil kadına
yönelik şiddetle mücadeleye yönelik kurum ve kurumsal hizmetlerdir.
Öneriler ve Sonuç
Kadına yönelik cinsel şiddet, her ne kadar bildirim oranı düşük olsa da ne yazık ki diğer birçok
şiddet türü gibi yaygınlığını korumaktadır. Salgın dönemlerinde olmak, ekonomik zorluklar,
kadının ekonomik bağımlılığını kazanamamış olması, kültürel ve bireysel birçok risk faktörü
kadına yönelik cinsel şiddeti arttırmaktadır. Kadına yönelik cinsel şiddetle mücadele
hususunda; cinsel şiddet tanımı ve cinsel şiddet bağlamında değerlendirilebilecek davranışlar
iyi tanınmalı, bu alanda bilinçlendirme çalışmaları sürmelidir, kadınların eğitim hakkı ve
ekonomik bağımsızlığı alanında çalışmalar yaygınlaştırılmalı, bu konuda da daha net veriler
olmalıdır. Ekonomik güvencenin ve eğitimin cinsel şiddet dahil birçok şiddet türü açısından
risk düşürücü olduğu unutulmamalıdır. Şiddet önleme, koruma ve destek alanında kullanılan
uygulamalar ve hatların bilinirliği arttırılmalıdır. Şiddet vakalarının takibi daha kapsamlı
yapılmalı, rehabilitasyon çalışmalarına önem verilmelidir.
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II. GİRİŞ
TANIMLAR
CİNSEL
ŞİDDET

Cinsel Şiddet Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre cinsel şiddet; herhangi bir kişi tarafından, cinsel bir eylem
gerçekleştirmeye, istenmeyen cinsel sözler söylemeye, cinsel yaklaşım ve tekliflerde
bulunmaya ya da bir kişiyi ticari amaçla cinsel olarak kullanmaya yönelik eylemlerin tümünü
kapsamakta olup, kurbanla fail arasındaki ilişki her ne olursa olsun, kurbanın evinde ya da
işyerinde sınırlı kalmaksızın her türlü koşulda bir kişinin cinselliğine karşı dolaylı ya da direkt
olarak ve zorlamayla yapılan cinsel bir eylemi içermektedir (Rachel ve diğerleri, 2002).
Diğer tanımlamalara göre cinsel şiddet; mağdur ile yakınlık derecesinden bağımsız olarak bir
kişi tarafından, şiddet ve zorlama yöntemleri kullanarak, cinsel eylem elde edilmesi ya da elde
edilme girişiminde bulunması, başkaları ile cinsel eyleme zorlanması ya da kişinin direkt
olarak cinselliğine yönelen tüm eylemler olarak da tanımlanmaktadır (International Criminal
Court, 2011; McDougall, 1998).
Sınıflandırılmış tanımında ise Cinsel Şiddet; rızası olmayan ya da rızası geçerli olmayan kişiye
karşı işlenen, tamamlanmış ya da girişim aşamasında kalmış; penis ile vulva, anüs ya da oral
bölgenin penetrasyonu; ağız ile penis, vulva veya anüsün teması; el, parmak ya da bir cismin
anal veya vajinal penetrasyonu; direk ya da giysi üzerinden genital organlara, anüse, kasığa,
memelere, iç uyluk ya da kalçalara kasıtlı teması, gizlice izleme ya da görüntülemeyi ve sözel
ya da davranışsal temas içermeyen cinsel tacizi içeren her türlü cinsel içerik taşıyan eylem
olarak tanımlanmıştır (Kathleen & Linda, 2002). Temel olarak cinsel şiddet sözel, görsel ve
dokunsal olarak kategorize edilebilmektedir. Diğer bir sınıflandırmaya göre cinsel şiddet 5
temel kategoriye ayrılmaktadır:
·Tamamlanmış penetrasyon içeren
·Girişim aşamasında kalmış (Tamamlanmamış) penetrasyon içeren
·Dokunma-Temas şeklinde
·Temas içermeyen cinsel taciz
·Kategorize edilemeyen cinsel şiddet (yetersiz bilginin olduğu)
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Bir davranışın cinsel şiddet olarak tanımlanabilmesi için; cinsel içerik taşıması, hedeflenen
kişinin bu davranışa rızasının olmaması ya da yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, zeka geriliği gibi
nedenlerle rızasının geçerli olmaması ve bireyin vücut dokunulmazlığını ya da mahremiyetini
ihlal etmesi gerekmektedir.
Cinsel şiddet en hafifinden en ağırına kadar birçok davranışı içeren geniş bir yelpazeyi ifade
etmektedir. Kişiye ait özel eşyaları cinsel fetiş amaçlı kullanmak, ısrarlı ve rahatsızlık verici
yakınlaşma teklifi ya da temas, zorla evlendirilme, kürtaj ya da cinsel yolla bulaşan hastalıktan
korunma haklarının engellenmesi, abortusa zorlama, bekaret kontrolü amaçlı cinsel muayene
yapma/yaptırma, genital mutilasyon (kadın sünneti), sanal ortamda cinsel içerikli mesaj veya
görüntü göndermek ya da gizlice çıplak görüntü kaydı yapmak, kişiye ait özel yazışma, ses ya
da görüntü kayıtlarını üçüncü şahıslara izletmek, dinletmek ya da yaymak, cinsel ilişki ya da
cinsel görüntü izlemeye zorlamak, laf atmak, elle, bedenle ya da cisimle sarkıntılık, rıza dışı,
zor kullanarak non-penetran ya da penetran (oral, anal, vajinal) ilişki, seks işçiliğine ya da
pornografide kullanmaya zorlamak bunun bazı örnekleridir (Sangeta ve diğerleri, 2010)
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Cinsel Şiddetin Risk Faktörleri
Bölgeden bölgeye ve toplumdan topluma değişmekle birlikte cinsel saldırı açısından risk
faktörleri:
• Cinsiyet: Yapılan bütün çalışmalarda kadın cinsiyeti cinsel saldırı açısından en önemli risk
faktörü olarak öne çıkmıştır.
• Yaş Küçüklüğü: Yapılan birçok çalışmaya göre genç ve küçük bireylerin orta yaş ve üstü
bireylere göre cinsel saldırıya uğrama riski daha yüksek bulunmuştur. ABD’de yapılan bir
çalışmada tamamlanmış penetrasyon şeklindeki cinsel saldırıların % 40,4’ünün mağdurunun 18
yaş altında olduğu bildirilmiştir (Breiding ve diğerleri, 2014). Birçok farklı ülkenin adli
mercilere yansımış cinsel şiddet istatistiklerine göre dünyada cinsel saldırı olgularının 1/3 ila
2/3’ünün 15 yaş ve daha küçük yaş grubunda olduğu bildirilmiştir (Greenfeld ; Heise ve
diğerleri, 1994).
• Geçmiş Cinsel Saldırı Öyküsü: Cinsel saldırı mağdurlarının önemli bir kısmının çocuk ve
ergenlik çağlarında cinsel saldırıya maruz kalmış oldukları belirtilmektedir. Örneğin; ABD’de
yapılan ulusal bir çalışmada, çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının
erişkin yaşlarda çocukken istismara uğramayan kişilere göre iki kat daha fazla cinsel şiddete
maruz kaldıkları bildirilmiştir (Acierno ve diğerleri, 1999; Tjaden & Thoennes, 2000).
• Ekonomik Yetersizlik: Ekonomik yetersizliği olan kadın ve çocukların cinsel saldırı riskine
daha açık oldukları bildirilmiştir. Geçimini sağlama adına uygunsuz saatlerde, yerlerde ve daha
riskli işlerde çalışmaya mecburiyetin bu riski arttırdığı ifade edilmektedir (Omorodion &
Olusanya, 1998).
• Eğitim Durumu: Bu konuda yapılan çalışmalar ayrı iki noktaya vurgu yapmaktadır. Bir grup
araştırma eğitim seviyesi çok düşük olan kadınların, cinsel şiddete daha açık olduklarını ortaya
koyarken diğer çalışmalar ise eğitim ve mesleki durumu partnerlerinden daha ileri olan
kadınların, partnerleri tarafından gerek fiziksel gerek cinsel şiddete daha açık olduklarını
belirtmektedir (Crowell & Burgess, 1996).
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Alkol ve Madde Kullanımı: Bazı araştırmalarda alkol ve madde kullanımının (özellikle
kokain) cinsel şiddet açısından risk teşkil ettiği ortaya konmuştur (Crowell & Burgess, 1996;
Miczek ve diğerleri, 1993; Grisso ve diğerleri 1999). Bu durumun alkol ve madde
kullanımının sosyal inhibisyonu ortadan kaldırarak cinsel şiddete bedensel ve ruhsal açıdan
karşı koyma yeteneğini azaltmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Abby ve diğerleri,
1995).
• Çoklu Partner: Çoklu cinsel partnere sahip olan genç kadınların cinsel şiddete daha çok
maruz kaldıkları bildirilmektedir. Ancak cinsel şiddetin, çoklu cinsel partnere sahip olmanın
sebebi mi sonucu mu olduğu konusu açık değildir (Crowell & Burgess, 1996; Fergusson ve
diğerleri 1997; Pederson & Skrondal, 1996).
• Seks İşçiliği ve İlgili İşlerde Çalışmak: Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle seks işçiliği
ya da ilgili bir işte çalışmanın cinsel şiddete uğrama riskini arttırdığı belirtilmektedir. (Faune,
1997)
• Irk: ABD’de yapılan çalışmalarda melez, Latin ve Siyahi kadınların cinsel şiddete daha fazla
maruz kaldığını tespit edilmiştir. (Sorenson & Siegel, 1992; Breiding ve diğerleri 2014).
• Savaş ve Göç: Savaş ve göç ortamlarında özellikle kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı
riskinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir araştırmada göçmen adölesanların
2 kat daha fazla cinsel saldırıya maruz kaldıkları bildirilmiştir. Bazı savaşlarda kadınlara
yönelik kitlesel tecavüzlerin olduğu belirtilmiştir (Faune, 1997; Skielsbaek, 2001; Decker ve
diğerleri, 2007).
• Aile Yapısı: Aile yapısı özellikle çocuk cinsel istismarı açısından en önemli belirleyici risk
faktörlerinden biri olup biyolojik anne ve babasıyla birlikte yaşayan çocukların diğer tüm
parçalanmış aile tablolarına göre 10 kat daha az cinsel istismara maruz kaldıkları bildirilmiştir.
Ayrıca üvey anne/baba faktörünün de çocuk cinsel istismarı açısından risk faktörü olduğu
belirtilmiştir (Sedlak ve diğerleri, 2015).
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Cinsel Şiddet ve Adli Bildirim
Cinsel şiddete maruz kalan kişiler çoğu zaman gerek toplum gerek medya tarafından
damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Suçlanma ve damgalanma korkusu ve aile, arkadaşlar
ve sosyal kurumlardan destek eksikliği algısı, bildirim eksikliğine neden olmakta ve yardım
arama davranışını negatif yönde etkilemektedir. Her ne kadar dünya çapında prevelans %7,2
olarak saptanmış olsa da, geriye dönük bir anket çalışması olarak 2016 yılında yapılan bir
çalışmada, ankete katılan erişkin kadınların geçmiş yaşamlarında cinsel saldırıya uğrama
oranı % 48,9 olarak tespit edilmiştir (Berry & Rutledge, 2016). Bu bulgular cinsel şiddetin
bildirim oranının çok düşük olduğunu, büyük bir kısmının gizli kaldığını göstermektedir.
Yapılan bir çalışmada tüm cinsel saldırıların yalnızca % 10-15'inin polise bildirildiği ve
saldırganlarını tanıyan kadınların, saldırıyı bildirme olasılığının daha düşük olduğu tespit
edilmiştir (Jones ve diğerleri, 2009). Şekil 1’de Dünya Sağlık Örgütü’nün şemasında
görüldüğü üzere cinsel şiddet olgularında adli mercilere bildirimi yapılan olguların
buzdağının görünen kısmı olduğu söylenebilir. Cinsel şiddet mağdurlarının adli bildirim
oranları da ülkeden ülkeye göre büyük farklılıklar göstermektedir. (Jewkes & Abrahams;
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 1998 ).
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Çocuk istismarı nedir?
Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre çocuk ihmali ve istismarı; "18 yaşın altındaki çocukların
sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen
fiziksel/duygusal/cinsel istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan kötü
davranışlardır." (Bakır & Kapucu, 2017).
Bir çocuğa, yetişkin bir birey tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılmasıdır.
Ayrıca çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile çoğu zaman aynı anlama gelir.
Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve
psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek
ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir."
Bu istismar ve ihmalin açıklanması konusunda birçok ülke yönetimi kendi yasal tanımını
yapmıştır,

nelerin

çocuklara

kötü

davranma

olarak

tanımlanacağına

kendiyasavecezakanunlarında değinilir. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girenÇocuk Hakları
Sözleşmesi'ne göre; "Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki
her insan çocuk sayılır".
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 41. maddesinde “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı
çocukları koruyucu tedbirleri alır” hükmüyle bir çerçeve çizmiştir. Türk Ceza Kanunu 77.
maddesinde çocukların cinsel istismarını "İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" kapsamında
değerlendirmiştir.
Çocuk istismarında risk faktörleri
Ekolojik modele göre istismar riskini oluşturan faktörler göz önünde bulundurulduğunda
aşağıdaki faktörler ön plana çıkar.
Özellikle prematüre doğmuş, tedavi sürecinde uzun süre hastanede kalmış çocukların daha
fazla istismara maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu gibi durumlarda, kritik dönemde anne
emzirmesi yapılmadığı için anne-çocuk arasında duygusal bağlar -güven bağı- oluşmamakta,
iki taraflı bağlanma gerçekleşememektedir. Annenin çocuğu reddetmesi, bakımını aksatması
gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple özellikle fiziksel istismar vakalarında
prematüre doğum ve anne-çocuk bağının oluşmaması en önemli risk faktörlerinden birisidir.
Toplumsal ve kurumsal faktörler
Yüksek suç oranı
Sosyal servislerin yokluğu veya azlığı
Yüksek fakirlik oranı
Yüksek işsizlik oranı
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Aileyle ilgili faktörler

Çocuklukta fiziksel veya seksüel istismar öyküsü
Ebeveynlerin genç yaşta evlenmesi
Tek ebeveyn
Üvey ebeveyn
Duygusal yetersizlik
Zayıf iletişim yeteneği
Kendine saygı azlığı
Alkol-uyuşturucu bağımlısı ebeveyn
Sosyal destek eksikliği
Aile içi şiddet
Yeni bebeğe sahip olmanın aşırı stresine hazırlanma eksikliği
Çok çocuklu aile
Ailede ruhsal hastalık
İstenmeyen gebelik
Benimsenmeyen çocuk
Çocukla ilgili faktörler
Prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı
Fiziksel veya zihinsel engelli çocuk
Hiperaktif veya huysuz çocuk
Doğumdan sonra çeşitli sebeplerle uzun süre anneden ayrı kalan bebekler
III. DÜNYADAKİ DURUM
Yapılan araştırmalarda cinsel saldırı girişimi veya cinsel saldırı için yaşam boyu riskin;
kadınlar için % 20, erkekler için % 4 olduğu tahmin edilmektedir (Jewkes ve diğerleri, 2002 ;
Walker ve diğerleri, 2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel saldırıların yaşam boyu
prevelansının kadınlarda yaklaşık % 18-19 (% 11,5’i tamamlanmış penetrasyon), erkeklerde %
2-3 (% 0,7’si tamamlanmış penetrasyon) olduğu belirtilmiştir (Tjaden & Thoannes, 2006 ;
Breiding ve diğerleri, 2011). 2014 yılında yayınlanan 56 ülkeden 7231 partner dışı cinsel
şiddet araştırmasının derlemesi olan dünyanın en kapsamlı meta analizine göre; dünya çapında
15 yaş üstü kadınların cinsel şiddete maruz kalma oranı % 7,2 (% 95 CI 5,3–9,1) olarak tespit
edilmiştir (Abraham ve diğerleri, 2014). Partner cinsel şiddeti de dahil edildiğinde bu oranın
çok daha yüksek bulunacağı aşikardır.
18

Cinsel şiddete maruz kalan kişiler çoğu zaman gerek toplum gerek medya tarafından
damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Suçlanma ve damgalanma korkusu ve aile, arkadaşlar ve
sosyal kurumlardan destek eksikliği algısı, bildirim eksikliğine neden olmakta ve yardım arama
davranışını negatif yönde etkilemektedir. Her ne kadar dünya çapında prevelans %7,2 olarak
saptanmış olsa da, geriye dönük bir anket çalışması olarak 2016 yılında yapılan bir çalışmada,
ankete katılan erişkin kadınların geçmiş yaşamlarında cinsel saldırıya uğrama oranı % 48,9
olarak tespit edilmiştir (Berry & Rutledge, 2016). Almanya’da 2016 yılında 2513 kişiyle
yapılan bir anket çalışmasında son 1 yılda cinsel şiddete maruz kalma oranı kadınlarda % 1,2,
erkeklerde % 0,6 ve adölesanlarda % 5 olarak saptanmıştır. Ancak adli mercilere yansıyan
cinsel şiddet istatistiklerinde erkeklerin % 0,014’ünün kadınların ise % 0,187’sinin cinsel
şiddete maruz kaldığı kayıtlara geçmiştir (Allroggen ve diğerleri, 2016). Bu bulgular cinsel
şiddetin bildirim oranının çok düşük olduğunu, büyük bir kısmının gizli kaldığını
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada tüm cinsel saldırıların yalnızca % 10-15'inin polise
bildirildiği ve saldırganlarını tanıyan kadınların, saldırıyı bildirme olasılığının daha düşük
olduğu tespit edilmiştir (Jones ve diğerleri, 2009).
Kadına yönelik şiddet, tüm ülkelerde ve kültürlerde yaygın olan görülen ve milyonlarca kadını
etkileyen bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000-2018 verilerine dayanarak
hazırlanan bir rapora göre şiddet, düşük ve orta gelirli ülkelerde kadına yönelik şiddet daha
yaygındır. Aynı rapora göre en düşük gelirli ülkelerde yaşayan kadınların %37'si hayatları
boyunca fiziksel ve/veya cinsel partner şiddetine maruz kalmıştır ve bu ülkelerden bazılarının
yaygınlığı %50'dir. En düşük oranlar ise Avrupa (%16- %23), Orta Asya ( %18), Doğu Asya (
%20) ve Güney-doğu Asya'da ( %21) görülür.
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WHO raporda, koronavirüs salgını sırasında
kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat
çekti. Raporda,
kadınların en çok partnerlerinin şiddetine
maruz kaldıkları belirtildi.
Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle ilgili en
kapsamlı çalışma olan rapor, 2000-2018
dönemine ait verileri
içeriyor.
15-24 yaş grubundaki tüm kadınların dörtte
birinin partnerlerinden şiddet gördükleri
açıklandı.
WHO'nun verilerine göre partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınların oranın en fazla
olduğu ülkeler; Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya. Bu
bölgelerde kadına karşı şiddet oranı yüzde
50'yi aşıyor.
WHO'ya göre kadına karşı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese
eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara
küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gerekiyor.
Örgüt ayrıca, okullarda erkek çocuklarına ilişkilerde karşılıklı saygı ve cinsel ilişkide karşılıklı
rızanın gerektiğinin de öğretilmesi tavsiyesinde bulundu.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus "Kadına karşı şiddet her ülkede, her kültürde
yaygın. Milyonlarca kadın ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salgınıyla daha da büyüdü"
dedi. Örgüt, cinsel şiddet suçlarının yetkili kuruluşlara az bildirilmesi nedeniyle gerçek
sayıların çok daha büyük olabileceğini söylerken, raporun yazarlarından Claudia GarciaMorena "Bu sayılar gerçekten şoke edici ve bu şiddeti önlemeleri için hükümetlerin alarm
zilleri çalmalı" dedi.
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IV.TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Ülkemizde tüm popülasyonu kapsayan cinsel şiddet insidans ya da prevalansını içeren
bütüncül bir çalışma mevcut olmayıp az sayıda ve sınırlı verilere sahip yerel ve bölgesel
çalışmalar mevcuttur. İzmir’de yapılan bir çalışmada; 2012 –2014 yılları arasında Ege
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvuran 311 cinsel şiddet olgusunun
değerlendirildiği, bunların 12’si (%3,9) erkek, 299’u (%96,1) kadın olduğu (Şenol ve
diğerleri, 2016), aynı yıllar arasında Muğla ATK Şube Müdürlüğü’ne başvuran 341 olgunun
%90,3'ünün kadın, %9,7'sinin erkek olduğu belirtilmiştir(Balcı ve diğerleri, 2014).
Diyarbakır’da 2010-2011 yıllarını kapsayan bir çalışmada toplam 165 cinsel şiddet olgusunun
değerlendirildiği, 121'inin (%73,3) kadın, 44'ünün (%26,7) erkek cinsiyette olduğu
belirtilmiştir (Yılmaz ve diğerleri, 2011). 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi
Anabilim Dalı’na başvuran 556 çocuk cinsel istismarı olgusunun 454’ünün(%81,7)
cinsiyetinin kız, 102’sinin (%18,3) ise erkek olduğu, (Uytun ve diğerleri, 2016), 2012-2014
yılları arasında Afyon Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na başvuran 158
olgunun %82,3'ünü (n=130) kız, %17,7'sini (n=28) erkek olduğu, belirtilmiştir (Koçak &
Alpaslan, 2015). Görüldüğü üzere ülkemizde yapılan bölgesel çalışmalar sadece birimlere
başvuran olgular üzerinden yapılan ve genel cinsel şiddet istatistiklerini yansıtmayan
çalışmalar niteliğindedirler.
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Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendiğinde; 2008 yılında, yaşamının herhangi bir
döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddet uğramış
kadın oranı %41,9 iken bu oranın genç kadınlarda (15-24 yaş) %35,3 olduğu, sadece cinsel
şiddete maruz kalan kadınların oranının ise 15,3 olduğu görülmektedir. 2014 yılına ait verilerde
ise yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel ya
da cinsel şiddet görmüş kadın oranı %37,5 olarak tespit edilmiştir. Sadece cinsel şiddete maruz
kalan kadınların oranı ise %12,0 olarak saptanmıştır (TÜİK, 2008,2014).
Adalet Bakanlığı verilerine bakıldığında; 2010 yılında cinsel saldırı iddiasıyla açılan dava
sayısı 6533 iken bu sayı 2012 yılında en yüksek rakam olan 8144’e ulaşarak sonraki yıllarda
düşme eğilimine girdiği görülmektedir. 2015 yılında 7355 dava ve 2017’de ise 6621 dava
açılmış olduğu, bu 2 yılda ortalama %10’luk bir gerileme gösterdiği görülmektedir. 2010-2017
yılları arasında cinsel saldırı iddiasıyla açılan davaların tüm ceza davaları içindeki oranı
%0,3’tür. Cinsel taciz suçunda da benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 2010 yılında 11564
olan cinsel taciz iddiasıyla açılan dava sayısı 2013 yılında 15394’e kadar çıktığı görülse de
daha sonraki yıllarda düşüşe geçtiği ve 2017 yılında 11632’ye kadar indiği görülmüştür. 20102017 yılları arasında cinsel taciz iddiasıyla açılan dava sayısının, tüm ceza davalar içindeki
oranı %0,5’tür. Mevcut Adalet bakanlığı verileri sadece açılan dava sayısını belirtmekte olup,
davaların nasıl sonuçlandığı ile ilgili bir veri içermediğinden, cinsel saldırı açısından ülke
verilerini sağlıklı bir biçimde yansıtmamaktadır (adalet.gov, 2017).
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T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 yılı Türkiye’de kadına yönelik aile içi
şiddet araştırmasının sonuçlarına göre 15 yaş üstündeki kadınların % 3’ü 15 yaş sonrasında
partner dışı kişiler tarafından cinsel şiddete maruz kaldıklarını, % 9’u ise 15 yaş altında cinsel
istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Evlenmiş kadınların eş veya birlikte oldukları
erkekler tarafından yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları cinsel şiddet ise %
12 olarak bulunmuştur (T.C. Aile ve Sosyal P.B., 2015). Ülkemizde kadın üniversite gençliği
ve mezunları ile yapılan bir çalışmada; sözel, görsel ve dokunsal cinsel şiddet türlerinden
herhangi birisine maruz kalma oranı % 84 ve cinsel şiddetin göreceli olarak daha ağır formu
olan fiziksel temas içeren eylemlere maruz kalma oranı % 44,8 olarak saptanmıştır (Kayı ve
diğerleri, 2000).

Covid 19 Pandemisi ve Cinsel Şiddet
Sokağa çıkma kısıtlamaları dahil Covid-19 pandemi sürecinde de kadınlar 6284 sayılı kanun
kapsamındaki haklarını kullanabilmelidirler. Fakat pandemi dönemindeki yasaklar,
kapanmalar, Covid-19 endişesi ve yanlış yönlendirmeler kadınları şiddet bildiriminde
bulunmaktan caydırabilmektedir.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2019 ve 2020 verileri
karşılaştırıldığında “cinsel saldırı” tespitinde bulunulmuş olan vakalarda minimal bir azalma
görülmekle beraber (Grafik 1 ) ay bazında değerlendirme yapıldığında 2020 yılında ülkemizde
Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve buna bağlı ilk kapanmaların yaşandığı mart ve
nisan aylarında bir düşüş grafik üzerinde göze çarpmaktadır (Grafik 2).
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GRAFİK 1: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2019 ve 2020 yılı
darp ve cinsel saldırı vakaları

GRAFİK 2: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda cinsel saldırı vaka
sayılarının aydan aya değişimi
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Aşağıdaki pasta grafiklerinde Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görülen cinsel saldırı vakalarının
yaş ve cinsiyet dağılımı görülmektedir. 2020 yılında 2019 yılına göre, Covid-19 pandemi
döneminde çok daha fazla risk altında olan kişiler olan 18 yaş altı vakalarda ve kadın
vakalarda oransal olarak bir artış olmuştur.
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Tüm bu veriler ışığında Covid-19 pandemi döneminde sağlık birimlerinde nöbet sistemine
geçilmesinin, adliyelerde ise sadece önemli davalara bakılacak şekilde nöbet sistemine
geçilmesinin cinsel şiddete uğrayan erişkin ve çocukların adli bildirimde bulunmalarında
göreceli olarak azalmaya yol açtığı, bu nedenle kısıtlama olan aylarda başvuruların belirgin
olarak düştüğü gözlendi. Ancak yapılan diğer çalışmalarda da görüldüğü üzere sadece başvuru
sayısının azaldığı, ancak cinsel şiddete uğrama sıklığının arttığı görüldü.
Haklarına ilişkin bilgi sahibi olmamaları sebebiyle veya Covid-19 pandemisine ilişkin
kaygılarla kadınlar başvuruda ya da bildirimde bulunmayabileceği gibi Covid-19 döneminde
şiddet bildiriminde ve yardım başvurusunda bulunan kadınların da yanlış yönlendirilebildiği
görülmüştür. Mor Çatı Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Kasım – Aralık 2020
Raporu’na göre Mor Çatı’nın ulaştığı kadınlardan bazıları Covid-19 döneminde ilgili
mercilerde bazı haklarından caydırılmaya çalışıldığını, bir kadın ise Covid-19 gerekçesiyle
sığınma talebinin kabul edilmediğini belirtmiştir (Mor Çatı, 2020).
Fakat unutulmamalıdır ki Covid-19 döneminde de 6284 sayılı kanuna bağlı tedbirler aynen
geçerlidir. Kadınlar haklarının bilincinde olmalı ve kullanmalıdır.
Kadına yönelik ekonomik şiddet; kadınların yalnızca kadın olmaları ve toplumsal cinsiyet
rolleri

bahanesiyle

ekonomik

olarak

zarara

uğratılması,

bağımlı

kılınması

veya

sömürülmesidir. Aile ekonomisi hakkında habersiz bırakma, çalışmasına ve kendi
ekonomisini yönetmesine izin vermeme, gelirine el koyma, zorla çalıştırma, başlık parası veya
seks işçiliğinezorlama gibi örneklerle görülebilir.
Başlık parası, seks işçiliğine zorlama gibi kadın bedeni üzerinden maddi çıkar elde
etmeye yönelik şiddet örnekleri ekonomik şiddet ve cinsel şiddetin kesişimini gözler
önüne seren kritik örneklerdendir.
Ekonomik şiddetin temelleri ilk etapta çocuğun eğitim hakkından mahrum bırakılmasıyla
atılmaktadır.
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TÜİK 2019 verilerine göre 25 yaş üzerinde olup okuryazar
olmayan nüfus oranı erkeklerde %1.2 iken kadınlarda %6.9dur.

Güncel bir araştırma olan Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği “Salgın
Döneminde Kadın Olmak” araştırmasına Türkiye’nin 81 ilinden katılan 1201 kadının 10%’u
ilköğretim/ortaokul, %24’ü ilkokul mezunudur, %6’sı ise okul bitirmemiştir (KİH-YÇ, 2021)
Ekonomik şiddet fiziksel bulgu ortaya çıkartan diğer şiddet türleri gibi sıklıkla adli sisteme
veya sağlık sistemine yansımamaktadır. Fakat bu durum ekonomik şiddetin ne yazık ki
yaygın olmadığı anlamına gelmemektedir. Mor Çatı 2018 6 aylık faaliyet raporuna göre hem
ekonomik şiddete hem de cinsel şiddete %12 oranında rastlanılmıştır (Mor Çatı, 2018)
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 2020 faaliyet raporuna bakıldığında ise Mor Çatı’ya
2020 yılında ilk defa başvuran 1279 kadından 374’ünün ekonomik şiddete maruz
kaldığı görülmektedir (Mor Çatı, 2020).
Ekonomik şiddet, mağduru diğer şiddet türlerine daha açık konuma getiren bir “risk
arttırıcıdır”. Ekonomik olarak güvencesiz olduğuna inanan bir kişi cinsel şiddet dahil birçok
şiddet türüne açık bir konuma gelebilir; ekonomik olarak bağımlı olduğu kişi veya kişilerle
yollarının ayrılması durumunda kendi kendine yetebilecek gücü, kapasitesi veya yeteneği
olmadığını düşünerek maruz kaldığı şiddete sessiz kalabilir. Bu durum özellikle ekonomik
olarak bağımlı olunan kişinin şiddet uygulayıcı olduğu durumlarda kritiktir.
Toplumun kadına biçtiği rol doğrultusunda “yuvayı dişi kuş yapar” düsturuyla hareket
edilerek, kadına bazı zorunlu, stereotipik görevler dayatılmaktadır. Kadının ev içi/ev işinde
harcadığı bu emek doğal ve karşılıksız görülür, adeta görünmezdir. Kadının ev işleriyle,
yaşlı/hasta/çocuk bakımıyla harcadığı ve bir karşılığı olamayacağı düşünülen bu emeğe
“kadının görünmeyen emeği”

denmektedir. Görünmeyen emeğin önemli bir kısmını

oluşturan ev içi/ev işleri; çabuk tüketilir, ücretsizdir, değersiz görülür, çalışma saatleri
uzundur ve mesaisi yoktur. Bu bağlamda kadınların ev içinde sosyokültürel ve ekonomik
olarak şiddete uğradığından söz edilmektedir.
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Bu noktada çarpıcı olan bir gerçeklik
de şudur ki; toplumsal cinsiyet rolleri
gereği kadınlara ait olduğu, maddi bir
karşılığı olmadığı, “doğuştan gelen
bir görev” olduğu düşünülen ve ev
içerisinde çoğunlukla kadınların
“kadınlık görevi” adı altında yıllarca
yerine getirdiği bu “görünmez
emeğin”, aslında ev dışındaki
dünyada maddi karşılığı olan, tam
zamanlı, ücretli işler olmasıdır.
TÜİK Ocak 2020 – Eylül 2020 İşgücü İstatistikleri araştırmalarında işgücüne dahil olmayan
kadınların neredeyse yarısı “ev işleriyle meşgul oldukları gerekçesiyle” işgücüne dahil
olmadıklarını bildirmişlerdir (TÜİK, 2020).
TÜİK Şubat 2021 İşgücü İstatistikleri verilerine göre
erkeklerde işgücüne katılım oranı %68.9’ken bu oran
kadınlarda%31.6’dır.
DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi’nin 2020 yılı sonunda yayınlandığı “Covid-19 Sürecinde
Kamuda İstihdam Raporu”na yansıyan OECD verilerine göre OECD ülkeleri arasında Türkiye
kamuda en az kadın istihdamı bulunan ülke. Kamu çalışanlarının %74’ü erkekken, yalnızca
%25’i kadın (DİSK/GenelİşAr., 2020)
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan “Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması”
Türkiye’de işsizliğin ve şiddetin nasıl ayrılmaz ikili olduklarını veri bazlı olarak kanıtlamakta
ve Türkiye’de kadınların yaşadığı temel sorunları şu şekilde sıralamaktadır;
%60 Şiddet
%11 İşsizlik
%8 Eğitimsizlik
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DİSK-AR raporuna göre
İş dünyasındaki ayrımcılıkların da ekonomik şiddeti, dolayısıyla
araştırmaya katılan
diğer şiddet türlerini beslediği, kadını iş dünyasından uzaklaştırıp
kadınların neredeyse yarısı
ekonomik olarak bağımlı kılarak diğer şiddet türleri açısından
asgari ücrete veya asgari
bir risk faktörü olduğu açıktır. TÜİK 2018 Kazanç Yapısı
ücretin daha da altında bir
Araştırması’na göre erkeklerin yıllık brüt kazancı kadınlardan
ücrete çalışmakta.
daha fazla olup (kadınlarda ortalama 46208, erkeklerde 5
0297 TL) erkekler kadınlardan tüm eğitim seviyelerinde daha fazla ücret almaktadır.
Toplam fark %7.7dir (TÜİK, 2018). Toplumda aynı eğitim seviyesinde olan ve erkek
meslektaşıyla aynı pozisyonda görev yapan bir kadın, erkek meslektaşından daha düşük ücret
alabilmektedir. DİSK-AR 2018-2021 araştırmalarına göre asgari ücrete erişemeyenlerin genel
oranı %17 iken, bu oran kadınlarda %25’in üzerine çıkmaktadır. Asgari ücret veya asgari
ücretten daha düşük ücret alanların genel oranı %38 iken, bu oran kadınlarda %49’dur (DİSKAR, 2020). Yani, araştırmaya katılan kadınların neredeyse yarısı asgari ücrete veya daha altına
çalışmaktadır. İş dünyasındaki toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet yalnızca ücret
politikalarıyla sınırlı kalmayıp cinsel şiddet dahil birçok şiddet türünü yeniden üretebilmektedir.
Pandemi döneminde yaşanan zorluklar da kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı ve şiddeti
yeniden üretmekte, ekonomik şiddetle diğer birçok şiddet türünün ilişkisini gözler önüne
sermektedir.

Medya Takip Merkezi’nin 2019 ve 2020 yılı medya yansımalarını
değerlendirdikleri araştırmalarına göre pandemi döneminde “kadına
yönelik şiddet” temalı haberlerde %6 oranında bir artış olurken, “kadın
istihdamı” temalı haberlerde %17 oranında bir düşüş gerçekleşti (Medya
Takip Merkezi, 2021)
Pandemi döneminde kadınlar iş yaşamından uzaklaşmış, evden çalışma
sistemi de kadınların ev içerisindeki görünmez emeğini arttırmıştır.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin Türkiye’den 1508 kadınla gerçekleştirdiği araştırmaya
göre katılımcıların,
%77,6’sı ev temizliğine,
%60’ı yemek yapmaya,
%41’i ev alışverişine,
%28,7’si yaşlı/engelli/hasta bakımına daha çok zaman ayırdı. (SU Gender, 2021)
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Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin araştırmasına göreyse;
Covid-19 salgını öncesinde ev işlerine 4 saatin üzerinde vakit ayırdığını söyleyenlerin oranı
%15.9 iken Covid-19 salgını sırasında ev işlerine 4 saatin üzerinde vakit ayırdığını
söyleyenlerin oranı %41.8 oldu.
Katılımcıların %46’sı kendine ait bir geliri olmadığını belirtirken, %5i Covid- 19 sebebiyle
ücretsiz izne çıkarıldığını, %3ü Covid-19 sebebiyle işten çıkarıldığını, %6’sı ise Covid-19
sebebiyle işlerinin durduğunu bildirmektedir.

Katılımcıların %6sı eşi/partneri/ailesi
çalışmasına izin vermediği için
çalışmadığını bildirmiştir.
Pandemi döneminin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmesi ve yarattığı zorluklar
yalnızca evli, heteroseksüel, natrans vb. kadınlar üzerinde değil LGBTİ+ toplulukta da etkili
olmuştur. Genç LGBTİ+ Derneği’nin 252 katılımcı ile yürüttüğü araştırmaya göre
katılımcıların %30’u pandemi döneminde ekonomik, cinsel, fiziksel gibi birçok şiddet türüne
(kimi zaman birden fazlası bir arada olacak şekilde) maruz kaldı ve %44’ü bu şiddeti sırf
Medya Takip Merkezi’nin 2019 ve 2020 yılı medya yansımalarını değerlendirdikleri
araştırmalarına göre pandemi döneminde “kadına yönelik şiddet” temalı haberlerde %6
oranında bir artış olurken, “kadın istihdamı” temalı haberlerde %17 oranında bir düşüş
gerçekleşti (Medya Takip Merkezi, 2021) LGBTİ+ topluluktan olmaları ile açıklıyor.
Katılımcıların %61’i pandemi öncesinde de çalışmazken %25’i, pandemide çalışma
düzenlerinin değiştiğini belirtiyor. Katılımcılardan 4 kişi işten ayrılmış, 5 kişi işten
çıkarılmış, 17 kişi ücretsiz izne çıkarılmış ve 4 katılımcı ise ücretli izne ayrılmıştır.
Katılımcıların %25’i ekonomik destek başvurusunda bulunmuş olup yalnızca 1 katılımcı
olumlu dönüş almıştır. Katılımcılar aynı zamanda pandemi döneminde seks işçiliğinde ve
eğlence sektöründe güvencesiz çalıştıklarını bildirmiş olup bu da ekonomik ve cinsel şiddetin
bir kesişimi olarak görülmektedir (Genç LGBTİ+, 2021). Tüm bu veriler ise pandemi
dönemiyle de tetiklenen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı şiddetin en önemli
göstergelerindendir.
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V. HUKUKSAL DURUM
V.I. Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (Türkiye)
Türkiye'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun'un 2. maddesinde kadına yönelik şiddet
tanımı şu şekildedir: "Kadınlara, yalnızca kadın
oldukları için uygulanan veya kadınları
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile
kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu
Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü
tutum ve davranışı ifade eder."
Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Suçlar
Cinsel Saldırı
Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.)
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti
üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda,
on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi
hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da
üvey baba, üvey ana,
üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
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e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı
kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar
yarı oranında artırılır.
4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine
neden olması hâlinde,
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur.
Çocukların cinsel istismarı
Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.)
(1)
Çocuğu cinsel yönden istismar eden
kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle:
24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki
yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek
ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık
durumunda beş yıldan az olamaz.
Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma
yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.
(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair
bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak
üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde
verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.
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(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı
kolaylıktan faydalanmak
suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da
üvey baba, üvey ana,
üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım
veya gözetim
yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da
(b) bendindeki
çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre
verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine
neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur.
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel
ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Cinsel taciz
Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı
işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan
faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım
veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil
nedeniyle mağdur; işi
bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az
olamaz.
Ülkemizdeki cinsel suçlara karşı belirlenmiş olan ceza miktarları uluslararası diğer yasal
düzenlemelere göre göreceli olarak yüksek olmasına rağmen, yasal süreçte bu yasaların
uygulanmasında belirgin problemler yaşanmaktadır.
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Türk Medeni Kanunu'na Göre Yasal Evlenme Yaşı
Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
"Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan
erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba
veya vasi dinlenir." şeklinde düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
V.II. Uluslararası Yasal Düzenlemeler
CEDAW
Birleşmiş Milletler'in 1979 yılında hazırladığı Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW), diğer insan hakları metinlerinde genel olarak
tüm insanlar bakımından güvence altına alınan hakların, burada özellikle kadınlar açısından
ayrıca vurgulaması bakımından diğer uluslararası metinlerden ayrılır. Bu sözleşmede kadına
yönelik şiddet, kadınların yalnızca kadın olmaları sebebiyle karşılaştıkları ve eşitsiz güç
ilişkilerinden kaynaklanan bir olgu olarak ele alınmış ve toplumsal cinsiyete dayalı bir
ayrımcılık biçimi olarak değerlendirilmiştir.
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DEVAW
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kadına Yönelik
Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi (DEVAW), kadına yönelik şiddet tanımlarına öncü
olmuş metindir. Bu metnin birinci maddesinde kadına yönelik şiddet şu şekilde tanımlanmıştır:
“ Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle
sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin
yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır. „
Aynı bildirgenin ikinci maddesin ne tür fiillerin kadına yönelik şiddet kapsamına girdiğini
belirtmek üzere getirilmiş bir hükümdür. Birinci maddede yapılan tanımın ailede ve yakın
çevrede olagelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddeti de kapsayacak fakat bununla
kısıtlanmayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirtmektedir.
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Pekin Deklarasyonu ve Pekin +5
1995 yılında yapılan 4. Dünya Kadın Konferansı'nda kabul edilen Pekin Deklarasyonu Eylem
Planı'nda, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi'nde (DEVAW) kabul
edilen tanıma benzer bir tanımlamaya yer verildi.
2000 yılında yapılan Pekin+5 BM özel oturumunun sonuç bildirgesinde ise kadına karşı
şiddet tanımı genişletilerek hükümetler "evlilik içi tecavüz dahil olmak üzere, aile içi şiddetin
her türüne karşı" adımlar atmaya ve "zorla evlendirme" ve "namus suçları" gibi gelenekleri
yeryüzünden silmeye yönelik stratejiler geliştirmeye çağrıldı. "Namus suçları" ve "zorla
evlendirme" kavramları ilk defa bu metin ile uluslararası bir anlaşma metnine girmiş ve
kadına karşı şiddet olarak isimlendirilmiştir.

38

VI. KADINA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE EDEN KURUMLAR VE
KURUMSAL HİZMETLER
KİH-YÇ araştırmasında şiddetle ilgili olarak kadınlara Covid-19 salgını öncesi ve sonrasında
kamu kurumlarına ve kadın hakları alanında çalışan derneklere başvuruda bulunup
bulunmadıkları sorulmuştur. Kadınların sadece dokuzu (%1) salgın başlamadan önce kamu
kurumlarına ve kadın derneklerine başvurduğunu söylemiş olup, ikisi 112 Acil’i, dördü 155 Alo
Polis’i aramış, biri aile danışmanı/psikoloğa, biri sosyal hizmetlere ve diğer bir kişi de sığınağa
başvurmuştur. Başvuruda bulunan dokuz kadından sekizi başvurusundan istediği sonucu
aldığını ifade etmiştir.
Covid-19 sonrasında ise şiddetle ilgili olarak sadece bir kadın kamu kurumlarına başvurduğunu
söylemiş, bu kişi 155 Alo Polis İmdat Hattı’nı aramıştır. Pandemide en çok karşılaşılan
problemlerin başında ortak hane içinde meydana gelen kadına yönelik şiddetteki artıştı. Evlerin
güvenli alan olarak tanımlanmasına rağmen, kadınların failleriyle aynı evde karantinaya girme
durumunda kalmalarından ötürü destek sistemlerinin oluşturulması süreci her zamankinden
fazla hayati değere sahipti. Ev içi şiddet riskini artıran tüm bu etkenlerin yanında en önemli
sorun resmi destek mekanizmalarının salgın nedeniyle olumsuz etkilenmesidir. Dünyanın çeşitli
ülkelerinden ve Türkiye’den kadın örgütleri sığınaklara ve ilgili kurumlara kabullerin
zorlaştığını ve benzer sorunlar yaşadıklarını bildirmişlerdi. (Burcu Ünal, Uzm. Dr., İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği)

Ülkemizde, pandemi öncesindeki dönemde kadınların şiddet görmeleri halinde başvurabilecekleri
koruyucu ve önleyici mekanizmalar vardı.
Belediyelerin kadın komisyonları,
Bazı baroların şiddet hatları,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında illerde bulunan Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezleri (ŞÖNİM),
ALO 183 telefon ve Whatsapp destek hattı,
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES),
Sığınma evleri; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, KAMER, Kadın Dayanışma Vakfı gibi
bağımsız kadın örgütleri.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
pandemi sürecinde bu mekanizmaların aktif
olarak çalışmakta olduğunu bu ve bu
mekanizmaların 7/24 hizmet verdiğini ifade etti.
Bu önleme ve koruma çalışmalarının aksine,
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından
düzenlenen 30 Mart 2020 tarihli “COVID-19
Kapsamında İlave Tedbirler” başlıklı genelgede
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un esnek
uygulanması kararı alındı. Maalesef bu yanlış
kararın, kadınlara verilen koruma ve tedbir
kararlarında gevşemeye sebep olduğu raporlandı.
Bu HSK kararıyla önceliğin pandemiye verilmesi,
kadınların
kolluk
kuvvetlerine
yaptıkları
şikayetlerin ve başvuruların cevapsız kalmasına
veya gecikmeler yaşanmasına sebep oldu.
Pandemi öncesindeki dönemde de bu anlamda
sürekli mağdur olan kadınlar, pandemi dönemiyle
birlikte -uygulamaların gevşetilmesiyle- daha da
mağdur hale gelmişlerdir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, eve kapanma
dönemine girildiğinden beri acil yardım telefon hatlarına gelen aramaların oldukça arttığını
ifade etmiştir. Kav, "Platformumuza ve kadın örgütlerine başvurular arttı. Aynı zamanda kamu
başvuru hatları olan 155,156 ve 183'e de başvuruların arttığını ve bu hatların yetersiz kaldığını,
bu hatlara ulaşamayınca bize gelen başvurulardan biliyoruz" diyor.
Aktivist Feride Eralp, kadınların acil yardım hatlarını evde erkekler yokken kullanabildiklerini
söylüyor. Eralp, "Şimdi şiddet failleriyle aynı eve sürekli kapatılmış halde bu aramaları
yapmaları zorlaştığı gibi, 155 ve 183 gibi hatlara her an ulaşılamadığını duyuyoruz. Bunun
önemli bir sebebi yalnızca kadına yönelik şiddetle ilgilenen tek bir hat bile olmaması. Her
birinin birçok farklı görevi varken kadınlara sıra gelmiyor. Hemen ya ALO 183 böyle bir hatta
dönüştürülmeli ya da acil bir hat oluşturulmalı, çünkü çoğu kadının ikinci kere arama şansı
olmuyor" diyor.
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Gülsüm Kav, "Kadınlar evden de çıkamıyorum ne yapacağım zorluğuyla bize başvuruyor. Ya
da başvuru yapamaz halde oluyor. Şiddet failleriyle şiddet uygulayan tarafla aynı mekanda
bulunduğu için bazen telefon etmenin bile zorlaştığı durumlar yaşıyoruz" diyerek pandemide
bu zorlu süreci gözler önüne seriyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, Nisan ayında 29
kadın cinayeti işlenirken, evden çıkmama çağrılarının başladığı 11
Mart'tan 31 Mart'a kadar geçen sürede 21 kadın öldürüldü.
Sürecin diğer etkin rol oynaması beklenen aktörleri olan -3’lü sac ayağı- olarak
nitelendirdiğimiz İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet
Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi toplantısında kadına yönelik şiddetle ilgili
rakamlar ve süreçle ilgili bilgi vermişlerdir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de
2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek "Bu yıl ise
maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti
sayısı 299" dedi. Türkiye'de 2016-2019 Ağustos ayları arasında öldürülen kadın sayısının bin
167 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu bin 167 kadından sadece 76'sı haklarında bir
koruma kararı verilmiş kadınlardır. Toplam içindeki oranı yüzde 6,5. Buradaki faillerin yüzde
86’sının daha önceden sabıkası söz konusu değildir. Faillerin yüzde 63,5'i eş veya partner,
yüzde 32’si ise akrabadır" dedi.
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VII. ÖNERİLER

Rehberlerde tıbbi takiplerin birinci basamak sağlık
kuruluşu ya da uzman hekimler tarafından akut
inceleme sonrası 1–3 hafta içinde yapılan tıbbi
ziyaretler ile sağlanacağı ifade edilmekle birlikte,
Ülkemiz koşullarında tıbbi takibin ancak
disiplinler–arası işbirliği sağlanan cinsel saldırı
merkezleri aracılığı ile sağlanması olası görülmektedir.
İlk muayene, tetkikler (CYBH ve gebeliğe yönelik),
konsültasyonlar (CYBH profilaksisi, acil kontrasepsiyon, vs.) ve adli raporlama sonrası
dönemde ilk tıbbi takip için 24-48 saat uygun süre olarak tanımlanmakla birlikte;
Akut travma bulguları olan her mağdurun, 2-4 hafta içerisinde görünür bulguları olan
travma bölgeleri ve yaraların tekrar incelenmesi amacı ile tekrar değerlendirilmesi,
Gebelik testi negatif çıkan olgularda, acil kontrasepsiyon uygulansın ya da uygulanmasın
3 hafta içinde kanama görülmemişse gebelik testi tekrarı, mağdurun bu süre içerisinde
korunaksız cinsel ilişkiye girmemesi yönünde bilgilendirilmesi,
Tüm mağdurların belirli periyotlarla CYBH açısından tekrar test edilmesi önerilmektedir.
Özellikle desteği sınırlı, daha izole bir yaşam döngüsü olan yaşlı mağdurlarda cinsel
saldırı ile ortaya çıkan ruhsal etkilerin, yalnız kalmaları ile günler, haftalar, aylar içinde
ortaya çıkabileceği, korku, öfke ve depresyonun daha ciddi olabileceği, ruhsal
değerlendirme ve takip planlaması sırasında akılda tutulmalıdır.

Cinsel suç mağdurlarına ihtiyaç duyması ya da talep etmesi halinde hukuki destek alması
sağlanmalıdır. Böylece, gerek adli tıbbi ve tıbbi değerlendirme sürecinde mağdurun
kendisini rahat hissetmesi, gerekse takip eden sosyal süreçte desteklenmesi ve güvenlikle
kaygılarının giderilmesi söz konusu olabilir.
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Cinsel suç mağdurlarının ilk muayenelerinin, disiplinler–arası işbirliği sağlanan,
laboratuvar olanakları bulunan, standart muayene ve örnekleme usulleri konusunda
eğitimli, bulguları adli tıbbi açıdan irdeleme ve yorumlama becerisi bulunan, nitelikli
personel istihdam eden, Baro Kadın Hakları Merkezleri ve alanda faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları ile iletişim imkanı bulunan başvuru merkezlerinde yapılması önem
taşımaktadır. Böylece, cinsel suça ait bulguların elde edilmesi yanında, mağdurların
gebeliğe yönelik tetkik ve profilaksisi, cinsel yolla bulaşan hastalıklarının tespiti ve
tedavisi, psiko–sosyal rehabilitasyonları ve hukuki desteğe ulaşabilmeleri de mümkün
olabilir.
Cinsel şiddet tanımı ve cinsel şiddet bağlamında değerlendirilebilecek davranışlar iyi
tanınmalı, bu alanda bilinçlendirme çalışmaları sürmelidir.
Cinsel şiddetin ne olduğunun daha iyi bilinmesi durumunda bildirim oranları da
artacaktır. Bu alanda çalışmalar yapılmalı ve aktif takip edilmelidir. Emniyette, adli
sistemlerde ve sağlık sistemlerinde çalışanlar bilgilendirilmelidir.
Pandemi döneminde şiddet önleme ve koruma mekanizmalarının kullanılamıyor olması
ile ilgili yanlış bilginin önüne geçilmeli ve pandemi sonrasında da yaygınlaştırılmalıdır.
Bahsedilen kurum, kuruluş ve hizmetlerin özellikle pandemi döneminde -eve
kapanmaların ve şiddetin arttığı fakat bildirimlerin azaldığı dönemde- kritik olduğu
unutulmamalı. Hakları hatırlatacak olan çalışmalar yapılmalıdır.
STK’lar pandemi dönemini de kapsayan çalışmalar ve raporlar hazırlamalı,
yaygınlaştırmalıdır.
Kadınlar yasalarla elde ettikleri hakları tanımalı ve vazgeçmemelidir. Bu konuda bir hak
ihlalini kabul etmemeleri ve haklarının takipçisi olmaları konusunda bilinçlendirilmelidir.
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Hem sahada hem de akademi şiddetin farklı türleriyle ilgili yapılan araştırmalar çoğaltılmalı,
kapsamı geniş tutulmalıdır. Ülke çapındaki yaygınlık daha iyi bilinmeli, bu yolla da daha iyi
takip edilebilir olmalıdır.
“Evlilik içi tecavüz” , “kürtaj hakkını engelleme veya zorla kürtaj”, “başlık parası” , hayır
cevabını kabul etmemek gibi şiddet örnekleri araştırmalarda daha görünür olmalıdır.
Kadınların eğitim hakkı ve ekonomik bağımsızlığı alanında çalışmalar yaygınlaştırılmalı, bu
konuda da daha net veriler olmalıdır. Ekonomik güvencenin ve eğitimin cinsel şiddet dahil
birçok şiddet türü açısından risk düşürücü olduğu unutulmamalıdır.
Şiddet önleme, koruma ve destek alanında kullanılan uygulamalar ve hatların bilinirliği
arttırılmalıdır.
Yalnızca heteroseksüel, evli, çalışmayan, natrans vb. kadınlar hem sahadaki hem de
akademideki araştırmalarda yer almamalı; daha kapsayıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Şiddet vakalarının takibi daha kapsamlı yapılmalı, rehabilitasyon çalışmalarına önem
verilmelidir.
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VIII. SONUÇ
Birçok farklı tanımıyla ve örnekleriyle ele alınan
kadına yönelik cinsel şiddet birçok farklı türüyle
yaygınlığını korumaktadır. Zannedilenin aksine
sadece taciz, tecavüz veya cinsel saldırı olduğu,
farklı bir biçimi olmadığı düşünülemeyecek olan
cinsel şiddet ne yazık ki manipülasyon yoluyla
ikna, hayır cevabını kabul etmemek, kürtaja
zorlamak, ekonomik ve cinsel şiddetin bir kesişimi
olarak seks işçiliğine zorlamak gibi birçok örnekle
görülmektedir. Gerek kültürel, gerek bireysel
gerekse ekonomik risk faktörleri bu şiddet türünü
beslemektedir. Gerek içerikte gerek öneriler
kısmında bireyleri güçlendirecek, riskleri ve
mağduriyetleri azaltacak bazı önemli detaylar
işlenmiştir.
Hem dünyadaki durum hem Türkiye değerlendirildiğinde ne yazık ki birçok farklı örnekle
karşımıza çıkan cinsel şiddetin ele alındığı raporda cinsel saldırı vakalarının
değerlendirildiği saha ve araştırma verileri paylaşılmış sonucunda yaygınlığı görülmüş olup
kürtaj hakkını engelleme veya kürtaja zorlama, doğum kontrol yöntemlerinden mahrum
bırakma, başlık parası gibi örneklerin yaygınlığıyla ilgili verilerin nispeten azlığı fakat
aslında önemliliği görülmektedir.
Birçok şiddet türü birbirinden bağımsız görülememekle beraber mağdurun ekonomik olarak
bağımlı olması ve sömürülüyor olmasının da mağduru cinsel şiddete daha açık hale
getirebiliyor olması, elde olan kısıtlı veriler değerlendirildiğinde göze çarpmaktadır.
Öneriler başlığında da değerlendirildiği üzere kadınların bu yönde de güçlendirilmesi
gerekliliği açıktır. Ekonomik güvencesi olmadığını düşünen mağdur cinsel olarak da
sömürülebilmektedir. Ülke genelinde yapılan saha çalışmaları şiddetin tüm türlerinin
yaygınlığını gösterirken adli sistemlerde ve sağlık sistemlerinde tespit edilen vakaların
nispeten azalmış olması da düşündürücü. Bu durum hali hazırda bildirim oranının düşük
olduğu bilinen cinsel şiddet için özellikle kritiktir. Bu konuda öneriler başlığında
değerlendirilmiş olanlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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Cinsel şiddetin ve cinsel şiddetin, şiddetin farklı türüyle kesişiminin yalnızca heteroseksüel, evli
ve natrans kadınlar üzerinde etkili olmadığı farklı grupları ele alan araştırmalarda da
görülmektedir. Özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklar kadınları ve LGBTİ+
bireyleri cinsel şiddete çok daha açık hale getirmiştir. Ayrıca araştırmalar bu şiddet türünün
zannedildiğinin aksine pandemi öncesinde de yaygın olduğunu düşündürtmektedir.
Bu alanı düzenleyen uluslararası sözleşmeler, bildirgeler ve yasalar bulunmakta uluslararası
düzlemde yer almaktadır. Kadına yönelik şiddeti tüm boyutlarıyla ele alan yasalar ve
sözleşmelerdir. Kadına yönelik şiddet tanımının sınırlı kalmaması ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine dayalı tüm ihlallerin ve saldırıların değerlendirilmesi cinsel şiddet de dahil olmak
üzere tüm şiddet türleri için kritiktir. Örneğin Pekin+5 özel oturumunda “evlilik içi tecavüz” ,
“zorla evlendirme” ve “namus suçlarının” değerlendirilmesi kadına yönelik cinsel şiddet
açısından kritiktir ve hukuk alanında önemli gelişmelerdir.

Kadına yönelik cinsel şiddet konusundaki hukuki durum ve gelişmelerin ardından bu alanda
hizmet ve destek veren kurum ve kuruluşların tanınması da kritiktir. Bu alanda çalışan kurum
ve kuruluşlar raporda detaylı yer almıştır. Şiddeti önleme alanında destek veren hem kurum ve
kuruluşlar hem de bu kuruluşlara bağlı dijital uygulamalar ve hatlar bulunmaktadır. Bu
imkanların tanınırlığı ve aktif çalışmasının önemli olduğu raporda görülmektedir. Rapor aynı
zamanda hem pandemi dönemine hem de öncesine dair deneyimleri de sahada var olan
çalışmaları derleyerek aktarmaktadır. Pandemi dönemi öncesinde de var olan ihmallerin ne
yazık ki pandemi döneminde de devam ettiği ve pandemi döneminde hak kullanımıyla ilgili
yanlış bilgiler olduğu görülmektedir.
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Sonuç olarak; toplumumuzda kadın olmak zor ve kadınlar her alanda mağduriyetin öznesi
olmuş durumdalar. Bu mağduriyetleri kimi zaman, fiziksel kimi zaman cinsel kimi zamanda
ekonomik şiddet noktasında kendisi göstermektedir. Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız
üzere, kadınların pandemi öncesinde artarak devam eden mağduriyetleri maalesef, pandemi
döneminde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu süreçte, kadınlar gerek ekonomik özgürlüklerinin
olmamasından dolayı, gerekse devletin sahip olduğu mekanizmaları olması gerektiği gibi
kendileri lehine işletmemesinden dolayı -tabir yerindeyse - kendi başının çaresine bakmaya
mecbur bırakılmıştır. Kadınlar yasalar ve sözleşmeler yoluyla kazanılmış olan haklarını
bilmeli, destek alabilecekleri kurumları tanımaları ve hakları olan destekten vazgeçmemelidir.
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