KADINA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET
YALNIZ DE⁄‹LS‹N‹Z!
Dünyan›n dört bir taraf›nda oldu¤u gibi Türkiye' de de yüz binlerce kad›n›n insan haklar› her gün ihlal
edilmektedir. Tahminlere göre, ülkedeki kad›nlar›n en az üçte birinden yar›s›na kadar› aile içi fiziksel
ﬂiddete maruz kalmaktad›r. Bu kad›nlar dövülmekte, tecavüze u¤ramakta ve hatta baz› durumlarda
öldürülmekte ya da intihara zorlanmaktad›r. Genç k›zlar takas edilmekte ve küçük yaﬂta evlenmeye
zorlanmaktad›r.
Kad›nlara yönelik ﬂiddet, kad›nlar›n ve k›zlar›n insan haklar›n›n ihlalidir; maddi ve manevi bütünlük
hakk›, kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk›, ifade özgürlü¤ü ve evlenece¤i kiﬂiyi seçme hakk› gibi haklar›
ihlal eder. ﬁiddet, iﬂkenceye, zalimane, insanl›k d›ﬂ› ve onur k›r›c› muameleye kadar varan hareketlere
yol açabilir ve uç vakalarda yaﬂam hakk›n› ihlal edebilir. Kad›nlara yönelik ﬂiddet, sa¤l›k ve çal›ﬂma
hakk› gibi temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmay› engeller.
Kad›nlara yönelik ﬂiddetin tan›m›
Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Yönelik ﬁiddetin Önlenmesi Bildirgesi kad›nlara yönelik ﬂiddeti; "ister kamusal
isterse özel yaﬂamda meydana gelsin, kad›nlara fiziksel, cinsel veya psikolojik ac› veya ›st›rap veren veya
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak
özgürlükten yoksun b›rakma" (1. madde) ﬂeklinde tan›mlamaktad›r. Bu tan›m›n son yorumlamalar›na "kurban›
ekonomik ihtiyaçlardan yoksun b›rakmak" da dahil edilmiﬂtir.
Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesi'ne göre, kad›nlara yönelik toplumsal cinsiyete dayal› ﬂiddet,
"bir kad›na s›rf kad›n oldu¤u için yöneltilen ya da orans›z bir ﬂekilde kad›nlar› etkileyen" ﬂiddettir.
Bildirge, önsözünde kad›nlara yönelik ﬂiddeti, "erkekler ve kad›nlar aras›ndaki eﬂitlikçi olmayan güç iliﬂkilerinin
tarihsel bir göstergesi" ve "erkeklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kad›nlar› zorla ba¤›ml› bir konuma sokman›n çok önemli
toplumsal mekanizmalar›ndan biri"olarak tan›mlamaktad›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü eﬂlerin uygulad›¤› ﬂiddeti, yak›n bir iliﬂkide fiziksel, psikolojik ya da cinsel hasara yol açan
her tür davran›ﬂ olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bunlar›n içinde aﬂa¤›dakiler de yer almaktad›r:
• Tokat atma, vurma, tekmeleme ve dövme gibi fiziksel sald›r› fiilleri
• Sindirme, sürekli küçük düﬂürme ve aﬂa¤›lama gibi psikolojik taciz
• Cinsel iliﬂkiye zorlama ve öteki cinsel zor kullanma biçimleri
• Bir kimseyi ailesinden ve arkadaﬂlar›ndan uzaklaﬂt›rma, hareketlerini gözleme ve bilgi ya da yard›ma ulaﬂmas›n›
k›s›tlama gibi çeﬂitli kontrol edici davran›ﬂlar.

Türkiye'de Durum:
v Tüm kad›nlar›n % 25'i fiziksel ﬂiddete u¤ruyor.
v ﬁiddete u¤rayan kad›nlar›n %75'i eﬂi taraf›ndan ﬂiddete u¤ruyor.
v ﬁiddete u¤rayan erkeklerin % 75'i aile d›ﬂ›ndan gelen ﬂiddete u¤ruyor.
v Cinayet sonucu ölen kad›nlar›n %40-70 eﬂi taraf›ndan öldürülüyor.
v Tecavüze u¤rayanlar›n %50 si 18 yaﬂ alt›nda ve bunlardan %10 erkek çocuk gerisi k›z çocuktur.
v Her 4 k›z çocuktan biri cinsel ﬂiddete u¤ruyor.
v Daha çok 7-9 yaﬂ aras› çocuklar cinsel ﬂiddete u¤ruyor.
v 5-10 yaﬂ aras› çocuklar›n %55'i ensest ma¤durudur.
v 10-16 yaﬂ aras› çocuklar›n %40 ensest ma¤durudur.
v Cinsel sald›rganlar›n %75'i tan›d›k biridir.
v Ensest olaylar›nda faillerin %50'si öz baba ve s›ras›yla amcalar eniﬂteler, a¤abeyler, dedeler
ve day›lard›r.
• Acil yard›m hatt›n› arayan kad›nlardan % 57'si fiziksel ﬂiddete, % 46,9'u cinsel ﬂiddete, % 14,6's›
enseste ve % 8,6's› tecavüze maruz kalm›ﬂt›r.
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• 1995'te baﬂkent Ankara'daki gecekondularda yaﬂayan kad›nlar aras›nda yap›lan bir araﬂt›rma,
kad›nlar›n % 97'sinin kocalar›n›n sald›r›s›na u¤rad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
• 1996'da orta ve yüksek gelir gruplar›nda yer alan ailelerle yap›lan bir araﬂt›rmada, sorular›n
baﬂlang›c›nda kad›nlar›n % 23'ü kocalar›n›n kendilerine karﬂ› ﬂiddet kulland›¤›n› söylemiﬂ, fakat belirli
ﬂiddet tipleriyle ilgili sorular soruldu¤unda bu oran %71'e yükselmiﬂtir.
• Baﬂka bir araﬂt›rma, kad›nlar›n % 58'inin yaln›zca kocalar›ndan, niﬂanl›lar›ndan, erkek arkadaﬂlar›ndan
ve erkek kardeﬂlerinden de¤il, kad›n akrabalar da dahil olmak üzere kocalar›n›n ailesinden de aile
içi ﬂiddete maruz kald›¤›n› tahmin etmektedir.
• Bir grup orta ve üst s›n›f kad›n›n % 63,5'unun cinsel tacizin bir türüne maruz kald›¤› bulgusuna
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
• Bir araﬂt›rmaya göre, ﬂiddet sonucu ölen 40 kad›ndan 34'ü evde ölmüﬂ, 20'si as›lm›ﬂ ya da
zehirlenmiﬂ, 20'sinde öldürüldüklerine dair kesin belirtiler görülmüﬂ ve 10'u da ölmeden önce
aile içi ﬂiddete maruz kalm›ﬂt›r.
• Türkiye'nin kuzeybat›s›nda yer alan Bursa ﬂehrindeki halk sa¤l›¤› merkezlerinde yap›lan bir araﬂt›rma,
kad›nlar›n % 59'unun ﬂiddet kurban› oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
• Mor Çat›'n›n 1990 ile 1996 y›llar› aras›nda 1.259 kad›n aras›nda yürüttü¤ü bir araﬂt›rma, kad›nlar›n
% 88,2'sinin bir ﬂiddet ortam›nda yaﬂad›¤›n› ve % 68'inin kocalar› taraf›ndan dövüldü¤ünü
göstermiﬂtir.
• Ankara'da yap›lan baﬂka bir kad›n araﬂt›rmas›na göre, kad›nlar›n % 64'ü kocalar›ndan, % 12'si
ayr›ld›klar› kocalar›ndan, % 8'i birlikte yaﬂad›¤› erkeklerden ve % 2'si de kocalar›n›n ailesinden
ﬂiddet görmektedir. % 60'›, kocalar›n›n kendilerine tecavüz etti¤ini söylemiﬂtir.
Dünya'da Durum
Kad›na yönelik ﬂiddet konusundaki istatistikler, sadece ülkemizde de¤il, dünya genelindeki bir insan
haklar› felâketini aç›¤a ç›karmaktad›r.
• Her üç kad›ndan en az biri dövülmüﬂ, cinsel iliﬂkiye zorlanm›ﬂ ya da farkl› bir biçimde tacize
u¤ramaktad›r. Kad›na kötü muamele eden kiﬂilerse genelde kad›n›n kendi ailesinden ya da tan›d›¤›
insanlar›n aras›ndan ç›kmaktad›r.
• Avrupa Konseyi, 16 - 44 yaﬂ aras› kad›nlar›n ölüm ve sakatlanmalar›n›n ana sebebinin aile içi
ﬂiddet oldu¤unu ve bunun kanser ya da trafik kazalar›ndaki ölüm ve sakatlanma oran›ndan çok
daha fazla oldu¤unu beyan etmiﬂtir.
• Bugün cinsiyet yüzünden yap›lan kürtaj ve do¤um sonras› k›z bebeklerin öldürülmeleri
sonucunda "kaybolan" kad›n say›s› 60 milyondan fazlad›r.
• BM kad›na yönelik ﬂiddet özel raportörünün raporlar›na göre 1999'da ABD'de aile içi ﬂiddete
maruz kalan kurbanlar›n %85'ini kad›nlar oluﬂturmaktad›r.
• Rus hükümeti 1999 y›l›nda 14.000 kad›n›n partnerleri ya da akrabalar› taraf›ndan öldürüldü¤ünü
tahmin etmektedir.
• Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› kad›n cinayet kurbanlar›n›n neredeyse % 70'inin erkek partnerleri
taraf›ndan öldürüldü¤ünü rapor etmiﬂtir.
Kad›na yönelik ﬂiddet küçültülmüﬂ bir dünyada, 1000 kiﬂilik bir küresel köyde nas›l görünürdü sorusuna Birleﬂmiﬂ
Milletler, Dünya Sa¤l›k Örgütü, hükümetler ve hükümet d›ﬂ› örgütlerin istatistiklerine dayan›larak ortaya ç›kan
sonuçlar:
· Nüfusun beﬂ yüzü kad›n (%50) - Asl›nda 510 olacakt› ama 10 bebek cinsiyet kökenli kürtaj nedeniyle hiç
do¤amad› veya ihmal sonucu bebekken öldü.
· 300 kad›n Asyal›
· 167 kad›n tüm hayatlar›n›n bir noktas›nda dayak yemiﬂ veya bir baﬂka ﬂiddet türüne maruz kalm›ﬂt›r.
· 100 kad›n tecavüz veya tecavüze teﬂebbüs kurban› olacakt›r.
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KADINLAR VE NÜFUS
· Dünya nüfusunun %49.7'si kad›n (3,132,342,000 kad›n; 3,169,122,000 erkek) (BM Nüfus Dairesi)
· Normalde yaﬂ›yor olmas› gereken en az 60 milyon k›z çocu¤u cinsiyet tercihli kürtaj veya erkek
çocuklar›ndan daha önemsiz olarak görüldükleri için yetersiz bak›m nedeniyle çeﬂitli toplumlarda
"kay›p"lar. (E, Joni Seager, 2003).
A‹LE ‹Ç‹ ﬁ‹DDET
Aile içi ﬂiddet farkl› biçimlerde görülmektedir - tokat, yumruk, tekme ve dayak gibi fiziksel sald›r›dan
sindirme, sürekli küçümseme ve aﬂa¤›lama, ailesinden ve arkadaﬂlar›ndan tecrit etme, hareketlerini
izleme ve k›s›tlama, bilgiye ve yard›ma eriﬂimini engelleme gibi kontrol amaçl› tav›rlar› da içeren
psikolojik tacize kadar geniﬂ bir spektrumda görülmektedir.
Dünya çap›nda
• Her üç kad›ndan en az biri, veya yaklaﬂ›k bir milyar kad›n hayatlar›n›n bir noktas›nda dayak yemiﬂ,
zorla seks yapmaya zorlanm›ﬂ ya da farkl› bir biçimde tacize u¤ramaktad›r. Bunu yapan genellikle
kendi ailesinden veya tan›d›¤› biri. (E, L Heise, M Ellsberg, M Gottemoeller, 1999).*
• Kad›nlar›n yaklaﬂ›k %47'si ilk cinsel iliﬂkilerinin zorla oldu¤unu bildirmektedir. (A, WHO 2002)
• Kad›n cinayet kurbanlar›n›n yaklaﬂ›k %70'I erkek partnerleri taraf›ndan öldürülmüﬂtür. (A, WHO
2002).
• Kenya'da haftada birden fazla kad›n›n erkek partneri taraf›ndan öldürüldü¤ü bildirilmektedir. (E, Joni
Seager, 2003).
• Zambia'da haftada beﬂ kad›n erkek partneri veya aile bireyi taraf›ndan öldürülmektedir (E, Joni
Seager 2003).
• M›s›r'da kad›nlar›n %35'I evliliklerinin bir noktas›nda kocalar›ndan dayak yemiﬂtir. (A, UNICEF 2000).
• Bolivya'da 20 yaﬂ ve üzerindeki tüm kad›nlar son 12 ay içinde fiziksel ﬂiddete maruz kalm›ﬂt›r. (A,
WHO 2002).
• Kanada'da aileye yönelik ﬂiddetin maliyeti, t›bbi bak›m ve verim kayb› dahil y›lda 1.6 milyar dolard›r.
(A, UNICEF 2000).
• ABD'de her 15 saniyede bir kad›n, genellikle kocas›/partneri taraf›ndan, dövülmekte. (Dünya Kad›nlar›
hakk›nda BM Çal›ﬂmas›, 2000).
• Bangladeﬂ'te tüm cinayetlerin %50'sini partnerleri taraf›ndan öldürülen kad›nlar oluﬂturuyor(E, Joni
Seager, 2003).
• Yeni Zelanda'da kad›nlar›n %20'si erkek partnerleri taraf›ndan dövüldü¤ü veya fiziksel tacize
u¤rad›¤›n› belirtmekte(A, UNICEF 2000).
• Pakistan'da kad›nlar›n %42'si ﬂiddeti kader olarak görüyor; %33'ü karﬂ› koymak için çok çaresiz
olduklar›na inan›yor; %19'u karﬂ› koymuﬂ ve %4'ü buna karﬂ› harekete geçmiﬂ. (Hükümetin 2001
y›l›nda Pencap'ta yapt›¤› çal›ﬂma).
• Rus hükümet d›ﬂ› örgütlere göre, Rusya Federasyonu'nda 36,000 kad›n her gün kocalar› veya
partnerleri taraf›ndan dövülüyor. (D, OMCT 2003).
• ‹spanya'da 2000 y›l›nda her beﬂ günde bir kad›n erkek partneri taraf›ndan öldürüldü (D, Joni Seager,
The Atlas of Women).
• Britanya'da haftada yaklaﬂ›k 2 kad›n partnerleri taraf›ndan öldürülüyor(E, Joni Seager, 2003).
C‹NSEL ﬁ‹DDET
Tecavüz cinsel ﬂiddetin en ﬂiddetli biçimidir. Ayr›ca istenmeyen gebelik ve HIV/AIDS gibi cinsel yolla
bulaﬂan hastal›klara da yol açmaktad›r. Ancak, tecavüz, içinde damgalanmay› bar›nd›rd›¤› için, büyük
oranda gerçe¤in alt›nda belgelenmekte ve nadiren cezaland›r›lmaktad›r.
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Dünya çap›nda
• Her beﬂ kad›ndan biri hayatlar›nda tecavüz veya tecavüz giriﬂimi kurban› olacakt›r (WHO 1997).
• Güney Afrika'da her gün 147 kad›n tecavüze u¤ramaktad›r. (Güney Afrika Irk ‹liﬂkileri Enstitüsü
2003).
• ABD'de her 90 saniyede bir kad›n tecavüze u¤ruyor (ABD Adalet Bakanl›¤›, 2000).
• Fransa'da her y›l 25,000 kad›n tecavüze u¤ruyor (Avrupa Kad›nlar Lobisi, 2001).
• Türkiye'de kad›nlar›n %35.6's› bazen, %16.3'ü s›k s›k aile içi tecavüze u¤ruyor (2000 y›l›nda
yay›nlanan taramalar, Müslüman toplumlarda kad›n ve cinsellik, WWHR Yay›nlar›: ‹stanbul, 2000).
Bu istatistikler buzda¤›n›n görünen k›sm›n› temsil etmektedir. Kad›na yönelik ﬂiddet konusundaki
raporlar genelde gerçekleri yans›tmamakta, çünkü kad›nlar utanmakta ya da kendilerine
inan›lmamas›ndan, kendilerine karﬂ› düﬂmanca tav›rlar sergilenmesinden veya ﬂiddetin daha da
artmas›ndan korkmaktad›rlar.
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TÜRK‹YE'DEK‹ YASAL MEVZUAT:
ANAYASAL HAKLAR:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n en temel ilkelerinden birisi, 10. maddede düzenlenen "kanun
önünde eﬂitlik" ilkesidir.
• Herkes dil, ›rk, cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m
gözetilmeksizin kanun önünde eﬂittir.
• Hiçbir kiﬂiye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz.
• Devlet organlar› ve idare makamlar› bütün iﬂlemlerinde kanun önünde eﬂitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorundad›rlar.
Anayasa'n›n 12. Maddesi ﬂöyle der:
Herkes, kiﬂili¤ine ba¤l›, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
K‹ﬁ‹N‹N HAKLARI VE ÖDEVLER‹
• Herkes, yaﬂama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve geliﬂtirme hakk›na sahiptir... (madde 17)
• Hiç kimse zorla çal›ﬂt›r›lamaz. Angarya (karﬂ›l›ks›z çal›ﬂt›rma) yasakt›r... (madde 18)
• Herkes, kiﬂi hürriyeti ve güvenli¤ine sahiptir. Bu esaslar d›ﬂ›nda bir iﬂleme tabi tutulan kiﬂilerin
u¤rad›klar› zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir... (madde 19)
• Herkes, özel hayat›na ve aile hayat›na sayg› gösterilmesini isteme hakk›na sahiptir. Usulüne göre
verilmiﬂ hakim karar› olmad›kça...kanunla yetkili k›l›nm›ﬂ merciin yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin
üstü, özel ka¤›tlar› ve eﬂyas› aranamaz ve bunlara el konulamaz... (madde 20)
• Kimsenin konutuna dokunulamaz...usulüne göre verilmiﬂ hakim karar› olmad›kça...kanunla yetkili
k›l›nm›ﬂ merciin yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin konutuna girilemez, arama yap›lamaz ve binadaki
eﬂyaya el konulamaz... (madde 21)
• Herkes haberleﬂme hürriyetine sahiptir. Haberleﬂmenin gizlili¤i esast›r... verilmiﬂ hakim karar›
olmad›kça...kanunla yetkili k›l›nm›ﬂ merciin yaz›l› emri bulunmad›kça; haberleﬂme engellenemez ve
gizlili¤ine dokunulamaz... (madde 22)
• Herkes, yerleﬂme ve seyahat hürriyetine sahiptir... (madde 23)
• Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir... (madde 24)
• Herkes, düﬂünce ve kanaat hürriyetine sahiptir... (madde 25)
• Herkes, düﬂünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim veya baﬂka yollarla tek baﬂ›na veya toplu olarak
aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir... (madde 26)
• Herkes bilim ve sanat› serbestçe ö¤renme ve ö¤retme, aç›klama, yayma ve bu alanlarda her türlü
araﬂt›rma yapma hakk›na sahiptir... (madde 27)
• Herkes önceden izin almaks›z›n dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten ç›kma hürriyetine
sahiptir... (madde 33)
• Herkes, önceden izin almadan, silahs›z ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na
sahiptir... (madde 34)
• Herkes mülkiyet ve miras hakk›na sahiptir... (madde 35)
• Herkes, meﬂru vas›ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg› mercileri önünde davac› veya daval›
olarak iddia ve savunma ile adil yarg›lanma hakk›na sahiptir... (madde 36)
• Anayasa ile tan›nm›ﬂ hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden baﬂvurma
imkan›n›n sa¤lanmas›n› isteme hakk›na sahiptir. Devlet, iﬂlemlerinde, ilgili kiﬂilerin hangi kanun yollar›
ve mercilere baﬂvuraca¤›n› ve sürelerini belirtmek zorundad›r... (madde 40)
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SOSYAL VE EKONOM‹K HAKLAR VE ÖDEVLER
• Aile, Türk toplumunun temelidir ve eﬂler aras›nda eﬂitli¤e dayan›r... (madde 41)
• Kimse e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz... (madde 42)
• Herkes, diledi¤i alanda çal›ﬂma ve sözleﬂme hürriyetlerine sahiptir... (madde 48)
• Çal›ﬂma, herkesin hakk› ve ödevidir... (madde 49)
• Kimse, yaﬂ›na, cinsiyetine ve gücüne uymayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz... (madde 50)
• Çal›ﬂanlar ve iﬂverenler, üyelerinin çal›ﬂma iliﬂkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geliﬂtirmek için, önceden izin almaks›z›n sendikalar ve üst kuruluﬂlar kurma hakk›na
sahiptirler... (madde 51)
• Ücret eme¤in karﬂ›l›¤›d›r. Asgari ücretin tespitinde çal›ﬂanlar›n geçim ﬂartlar› ile ülkenin ekonomik
durumu da gözönünde bulundurulur... (madde 55)
• Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaﬂama hakk›na sahiptir... (madde 56)
S‹YAS‹ HAKLAR VE ÖDEVLER
• Vatandaﬂlar, kanunda gösterilen ﬂartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve ba¤›ms›z olarak veya
bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamas›na kat›lma hakk›na sahiptir... (madde
67)
• Vatandaﬂlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayr›lma hakk›na
sahiptir... (madde 68)
• Vatandaﬂlar, ve karﬂ›l›kl›l›k esas› gözetilmek kayd›yla Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar kendileriyle
veya kamu ile ilgili dilek ve ﬂikayetleri hakk›nda, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
yaz› ile baﬂvurma hakk›na sahiptir... (madde 74)

MEDEN‹ KANUN
EVL‹L‹K
Evlilik yaﬂ› (TMK madde 124): Erkek veya kad›n 17 yaﬂ›n› doldurmad›kça evlenemez. Di¤er hukuki
iﬂlemler için asgari yaﬂ s›n›r› 18'dir.
Ancak, hâkim ola¤anüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olan erkek veya
kad›n›n evlenmesine izin verebilir. Olanak buldukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.
Yarg›ç karar›n› verirken, kiﬂilerin evlilik için gerekli ruhsal ve bedensel olgunlu¤a sahip olup
olmad›klar›na dikkat eder.
Evlenme koﬂullar› (TMK madde 124, 125, 126, 127): Ay›rt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.
Küçük, yasal temsilcisinin izni olmad›kça evlenemez. K›s›tl›, yasal temsilcisinin izni olmad›kça
evlenemez.
Kiﬂi vesayet alt›nda ise ve vasisi izin vermiyor ise kiﬂi mahkemeye baﬂvurarak izin isteyebilir.
"Hâkim, hakl› sebep olmaks›z›n evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda
baﬂvuran küçük veya k›s›tl›n›n evlenmesine izin verebilir," (madde 128). Evlilik izni için ikametgah›n
bulundu¤u "Sulh Hukuk Hakimli¤i"ne baﬂvurulur.
Ak›l hastalar› evlenmelerinde t›bbî sak›nca bulunmad›¤› resmî sa¤l›k kurulu raporuyla anlaﬂ›lmad›kça
evlenemez (madde 133). Bir yandan bu madde "normal" yaﬂam sürebilecek olup da t›bben sorunu
olmayan kiﬂilerin evlenme haklar›n›n önünü aç›yor olsa da, uygulamada kad›nlar aç›s›ndan sorunlarla
karﬂ›laﬂmak mümkün. Eskiden ak›l hastalar›n›n evlenmeleri kanunen tamamen yasakken bile, resmi
olmayan nikahlarla bir ak›l hastas› zorla/görücü usulüyle bir kad›nla evlendiriliyor, kad›n istemeden
de olsa bu kiﬂinin bak›m›n› üstlenmek zorunda kal›yordu. Bu madde ile kad›na haks›zca ve r›zas›
olmadan bindirilen bu yükün resmileﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas› söz konusu olabilece¤inden, dikkatli olmak
gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
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Zorla evlendirme (madde 149, 150, 151) ve zaman›nda baﬂvuru (madde 152): Hiç kimse zorla
evlendirilemez. Kiﬂi küçük de olsa öncelikle kendi izni al›n›r.
Kiﬂi yasan›n evlenmek için arad›¤› yaﬂtan büyük ise nikâh memurunun önünde hay›r diyebilir ve
kimse kendisini evet demeye zorlayamaz. Zorland›¤› durumda savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunabilir.
Bir genç k›z zorla evlendirilmiﬂ ise; i) Cinsel birleﬂmeyi reddebilir. E¤er zor kullan›larak bu birleﬂme
yap›lmaya zorlan›rsa savc›l›¤a suç duyurusunda bulunabilir.
ii) Zorla evlendirildi¤i için TMK'n›n 149, 150 veya 151. maddelerine dayanarak evlili¤in iptali davas›
açabilir. Bu dava evlenme tarihinden itibaren 5 y›l içerisinde aç›lmal›d›r (madde 152).
Baﬂl›k paras›: Baﬂl›k paras› erke¤in evlenece¤i kad›n›n babas›na ödedi¤i bir miktar parad›r.
Baﬂl›k paras› yasal de¤ildir ve bu konudaki sözlü anlaﬂmalar›n hiç bir geçerlili¤i yoktur.
Çeyiz: Çeyizle ilgili herhangi bir yasal düzenleme yoktur ancak kad›n getirdi¤i eﬂyay› kan›tlamas›
halinde ayr›l›rken bu mallar›n› geri alabilir. ‹spat için faturalar, belgeler veya tan›klar gerekebilir. Ancak
baz› Yarg›tay kararlar›nda da belirtildi¤i gibi, geleneklerin icap ettirdi¤i ﬂekilde "çeyiz" olarak adland›r›lan
tak› ve eﬂyalar›n kad›na ait oldu¤u kabul edilmektedir. Niﬂanlanma ve evlilik s›ras›nda kad›na hediye
edilen ﬂeyler kad›na aittir. Dava yoluyla dahi kad›ndan geri al›namaz.
Evlilik öncesinde "mihir" senedi haz›rlanm›ﬂsa, bu senette belirtilen mallar›n kad›na ait oldu¤u yasalarca
da kabul edilmektedir.
Evlenme sözleﬂmesi: Nikah i. Resmi Nikah
• Birbiriyle evlenecek erkek ve kad›n, içlerinden birinin oturdu¤u yer evlendirme memurlu¤una birlikte
baﬂvururlar (madde 134).
• Nikah k›ymaya resmi memurlar yetkilidir. Belediye bulunan yerlerde nikah belediye baﬂkan› veya
onun bu iﬂle görevlendirdi¤i vekili taraf›ndan k›y›l›r (madde 134).
• Köylerde evlenme iste¤i "köy ihtiyar heyetine" bildirilir ve nikah muhtar taraf›ndan k›y›l›r.
• Yabanc› ülkelerde evlenecek kiﬂilerin her ikisinin de Türkiye vatandaﬂ› olmas› durumunda, bulunulan
ülkenin makam›, memuru veya Türkiye Konsolosluklar› yetkilidirler. Taraflardan birinin yabanc› olmas›
durumunda bulunulan ülkenin yasalar›na göre evlilik yap›l›r ve Türk hukukuna ayk›r› olmamak kayd›
ile bu evlilik, Türkiye'de de geçerlidir
• Türkiye'de ise bir Türk vatandaﬂ› bir yabanc› uyruklu ile yetkili bir Türk makam›, memuru önünde
evlenebilir. Yine ikisi de yabanc› ise bir Türk yetkili memuru, makam› önünde evlilik sözleﬂmesi yap›l›r
(Evlendirme Yönetmeli¤i madde 12). ii. Dini Nikah; (TMK madde 143), (TCK, madde 237/3-4)
• Dini nikah ancak resmi nikah k›y›ld›ktan sonra k›y›labilir (TMK, madde 143). Resmi nikah yapmadan
sadece dini nikah yapmak veya resmi nikahtan önce dini nikah yapmak suçtur (TCK, madde 237/34). Bu maddeye göre resmi nikah›n k›y›ld›¤›n› gösteren resmi belgeleri görmeden nikah k›yanlar da
k›yd›ranlar da cezaland›r›l›r.
• ‹mam nikah› kad›na yasalar karﬂ›s›nda her hangi bir hak tan›maz. Kad›n eﬂinden ayr›ld›¤› takdirde
nafaka talep edemez, mirasta pay sahibi olamaz.
"Eﬂler oturacaklar› konutu beraber seçerler. Birli¤i eﬂler beraberce yönetirler" (TMK madde
186). Yeni Medeni Kanun, "aile reisli¤i" kavram›n› ortadan kald›rm›ﬂt›r.
Aile Konutu Nedir?
Eﬂlerin süreklilik gösterecek ﬂekilde çocuklar› ile birlikte oturduklar› ve yeni Türk Medeni Kanununa göre eﬂlerin
birlikte seçtikleri, yaﬂamlar›n› sürdükleri herkesçe bilinen yer, aile konutu olarak kabul ediliyor. Aile konutu;
aralar›nda resmi evlilik ba¤› kurulan eﬂlerin ergin olmayan öz veya üvey evlatlar› ile birlikte oturduklar›, bar›nd›klar›,
iﬂ hayatlar›, okul hayatlar› d›ﬂ›nda günlük ortak yaﬂamlar›n› sürdürdükleri konut olarak tan›mlan›yor. Eﬂlerin
devaml›l›k arz etmeyen geçici evleri, yazl›k veya yayla evi gibi belirli sürelerle kulland›klar› evler, otel odalar›,
tekneler aile konutu kapsam›na girmiyor.
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Sözleﬂme ile seçilebilecek mal rejimlerinde (Paylaﬂmal› mal ayr›l›¤›, mal ortakl›¤› gibi) ölüm halinde geride
kalan eﬂe, aile konutu ve eﬂyalar üzerinde üstün hak tan›n›yor, böylece eﬂin y›lllard›r oturdu¤u ev ve eﬂyalardan
yararlanmaya devam etmesi sa¤lan›yor. E¤er eﬂlerden birisine ait bir dairede oturuluyorsa, bu eﬂ aile konutunu
diledi¤i gibi satam›yor, devredemiyor, sat›ﬂ vaadinde bulunam›yor, ba¤›ﬂlayam›yor, konutunu ipotek ettiremiyor,
baﬂkas›na intifa veya oturma hakk› tan›yam›yor. Bu durum, hukukumuz aç›s›ndan yeni bir anlay›ﬂ oluyor. Çünkü
mülkiyet gibi üstün bir hakk›n kullan›lmas›na bir s›n›r getiriliyor ki bu da di¤er eﬂin aç›k r›zas›na ba¤lan›yor.
Bu uygulama ile boﬂanma halinde örne¤in kocas›na ait bir dairede oturan kad›n, tapu kütü¤üne aile konutu
ﬂerhi verdirebiliyor. Bunun için muhtar veya yöneticiden al›nan bir oturma belgesi, tapu kay›t örne¤i, evlilik
cüzdan› ile birlikte Tapu Sicil Müdürlü¤ü ne baﬂvurmak yeterli say›l›yor. E¤er bu ﬂerh için iki eﬂ baﬂvurmuﬂlarsa
ﬂerhin kald›r›lmas› içinde iki eﬂin birlikte baﬂvurmas› gerekiyor. Bu ﬂerh oldu¤u sürece, konutun sahibi, di¤er
eﬂin r›zas› olmad›kça sat›ﬂ yapam›yor.
E¤er kiral›k bir ev söz konusu ise ; örne¤in kocan›n imzalad›¤› bir kira akdinin art›k koca kar›s›n›n r›zas› olmadan
feshedemiyor. Tek baﬂ›na tahliye taahhüdünde bulunam›yor. Bu nedenle ev sahipleri için tek eﬂin imzalad›¤›
kira akitleri veya tahliye taahhütleri yeterli say›lm›yor. Ev sahiplerinin art›k iki eﬂi birlikte muhatap almalar›
kendileri aç›s›ndan daha uygun oluyor.

SOYADI
May›s 1997'de Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren yasaya göre, kad›n kocas›n›n soyad›n›n
önünde, evlilik öncesi soyad›n› da kullanabilmektedir.
Fakat aﬂa¤›daki dava örne¤inde de görülece¤i gibi, sadece kendi k›zl›k soyad›n› kullanmak isteyen
kad›nlar için, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar› bu hakk› vermese de, tüm iç hukuk yollar› denendikten
sonra, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne yap›lacak bir baﬂvuru ile, Avrupa ‹nsan Haklar›'n›n ihlal
gerekçesiyle, kad›n lehine de karar verilebiliyor ve böylece kad›nlar e¤er dilerlerse sadece kendi k›zl›k
soyadlar›n› da kullanabilecekler.
K›zl›k soyad›na A‹HM deste¤i
Cumartesi, 20 Kas›m 2004
Mahkeme, Türkiye'nin, ayr›mc›l›¤› yasaklayan ilgili yasa maddesini 'k›zl›k soyad›n› kullanmaya izin vermeyerek'
ihlal etti¤i karar›na vard›.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), ‹zmirli avukat Ayten Ünal Tekeli'nin evlendikten sonra sadece k›zl›k
soyad›n› kullanamamas› nedeniyle açt›¤› davay› hakl› buldu. Mahkeme, "Sadece k›zl›k soyad›n›n kullan›lmas›na
izin verilmemesi ayr›mc›l›kt›r" dedi.
Ayten Ünal Tekeli, 1995 y›l›nda Karﬂ›yaka Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baﬂvurarak evli olmas›na karﬂ›n sadece
k›zl›k soyad›n› kullanmak istedi¤ini bildirmiﬂti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bunun üzerine konu 1996'da
A‹HM'ye gitti. Ünal Tekeli, kendisine sadece k›zl›k soyad›n›n verilmemesinin Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'nin
(A‹HS) özel hayat›n ve ailenin korunmas›n› garanti alt›na alan 8. maddesine ayk›r› oldu¤unu öne sürdü. ‹zmirli
avukat›n ikinci ﬂikayetini ise, sadece kocan›n kendi soyad›n› kullanmas›n›n ayr›mc›l›k yaratt›¤› oluﬂturdu.
A‹HM iki ﬂikayeti birleﬂtirdi. Mahkeme, 16 Kas›m'da karar›n› verdi. Mahkeme, Türkiye'nin, sadece k›zl›k soyad›n›
kullanmaya izin vermeyerek ayr›mc›l›¤› yasaklayan 14. ve buna ba¤l› olarak da özel hayata iliﬂkin 8. maddeyi
ihlal etti¤ini bildirdi.
Mahkeme, Türk hükümetinin "uygulama aile birli¤ini koruma amac› güden bir gelene¤in yans›mas›d›r" savunmas›n›
kabul etmedi. Türkiye, Ayten Ünal Tekeli'ye mahkeme masraflar› olan 1750 avroyu ödeyecek.
A‹HM'ye yapt›¤› baﬂvuru hakl› bulunan Ünal, karar sonras› "Kad›nlar kazand›, Türkiye kaybetti. Kararla Türk
kad›n› AB'ye girmiﬂtir" dedi.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin karar›, tüm evli kad›nlar›n önünü açt›. Evli kad›nlar, A‹HM'nin karar›n›
gerekçe göstererek mahkemelere baﬂvuru yapabilecek. A‹HS ve Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesine ‹liﬂkin Sözleﬂme'yi temel alabilecek olan kad›nlar, talepleri kabul edilmezse A‹HM'ye
baﬂvurabilecek. Anayasa'n›n temmuzda de¤iﬂtirilen 90. maddesi, yasalarla uluslararas› sözleﬂmeler çeliﬂirse
uluslararas› sözleﬂmelerin uygulanaca¤›n› öngörüyor. Mahkemeler, bu maddeyi gerekçe göstererek, kad›nlar›n
istemleri do¤rultusunda karar verebilecek. (SD)
Kaynak: Güven Özalp, Radikal; Gökçer Tahincio¤lu, Milliyet, 17-18 Kas›m 2004
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ÇALIﬁMA/‹ﬁ HAYATI
1990 y›l›na kadar, yasa (TMK madde 159) evli kad›nlara, ev d›ﬂ›nda çal›ﬂabilmek için kocalar›ndan
izin alma zorunlulu¤u getirmekteydi. 1980'lerden sonra baﬂlayan kad›n hareketinin çabalar›yla bu
madde 29.11.1990 tarihli Anayasa Mahkemesi karar›yla iptal edilince bu zorunluluk ortadan kalkt›.
SORUN: Kas›m 2001'de kabul edilen yeni Medeni Kanun'un ilk tasar›s›nda bu karar›n iyice somutlaﬂt›r›lmas›
ve yasada, "Eﬂlerden her biri, meslek veya iﬂ seçiminde di¤erinin iznini almak zorunda de¤ildir" ﬂeklinde bir
madde yer almas› öngörülmüﬂtü (madde 192). Ancak erkek egemen anlay›ﬂ›n çabalar›yla madde de¤iﬂtirilerek,
"Eﬂlerden her birinin meslek ve iﬂ seçiminde ve bunlar›n yürütülmesinde evlilik birli¤inin huzur ve yarar›n› göz
önünde tutaca¤›..." ﬂeklinde, kad›nlar›n zarar›na esnetilmesi muhtemel bir cümle eklendi.

BOﬁANMA / AYRILIK KARARI / AYRI YAﬁAMA / VELAYET / MALLARDA TASARRUF YETK‹S‹
Boﬂanma: Medeni Kanuna göre kad›n ve erkek için boﬂanma nedenleri farkl›l›k göstermez, her iki
taraf için de ayn›d›r. Boﬂanma nedenlerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
a) Eﬂlerden biri zina ederse, di¤er eﬂ boﬂanma davas› açabilir (madde 161). Zina eylemi
(sadakatsizlik) nedeniyle geçimsizli¤e dayanarak boﬂanma davas› açmak mümkündür. Dava açma
hakk› olan eﬂin, zina olay›n› ö¤rendi¤i günden baﬂlayarak alt› ay içinde, ve zinan›n yap›ld›¤› tarihten
itibaren her durumda dava açmaya hakk› vard›r. Beﬂ sene geçince dava hakk› düﬂer. Affeden taraf›n
dava hakk› yoktur.
Erke¤in zinas›n› düzenleyen 441. madde, Anayasa'n›n 10. maddesine yani "kanun önünde eﬂitlik"
ilkesine ayk›r› bulunarak 27.12.1997'de iptal edildi. Kad›n›n zinas›n› düzenleyen TCK 440. madde
de 23.06.1998 itibariyle iptal edildi. Böylece, zina ceza gerektiren bir suç olmaktan ç›kar›ld›. Art›k zina
sadece Medeni Kanuna göre boﬂanma sebepleri aras›nda yer alan bir fiil.
b) Eﬂlerden her biri di¤eri taraf›ndan hayat›na kastedilmesi veya kendisine pek kötü davran›lmas›
ya da a¤›r derecede onur k›r›c› bir davran›ﬂta bulunulmas› sebebiyle boﬂanma davas› açabilir
(madde 162).
Boﬂanma nedenini ö¤rendi¤i tarihten itibaren alt› ay ve her durumda, boﬂanmaya yol açan olay›n
meydana geldi¤i günden itibaren beﬂ sene içinde dava açmayan eﬂin dava hakk› düﬂer. Affeden
taraf›n dava hakk› yoktur.
Cana kast›n anlam› aç›kt›r: Bir kimse için yaﬂamsal tehlike do¤uracak nitelikteki eylemler diyebiliriz.
Pek kötü davranma kavram› içine ise bir çok olay ve eylem girebilir. Örne¤in, dövmek, eziyet etmek,
zorla cinsel iliﬂki kurmak, a¤›r hakaretlerde bulunmak gibi. Onur k›r›c› davran›ﬂ›n yorumu as›l olarak
yarg›ca b›rak›lm›ﬂt›r. Örne¤in, kocan›n kad›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂyerine veya kat›ld›¤› kurs yerine gelip ona
hakaret etmesi onur k›r›c› bir davran›ﬂ olarak kabul edilir.
c) Eﬂlerden biri küçük düﬂürücü bir suç iﬂler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden
ötürü onunla birlikte yaﬂamas› di¤er eﬂten beklenemezse, bu eﬂ her zaman boﬂanma davas›
açabilir (madde 163).
"Küçük düﬂürücü" suçlar, yüz k›zart›c› olan ve olmayan suçlar› kapsayan geniﬂ bir kavramd›r. Bu
eylemler belirli bir s›n›rlamaya tabi de¤ildir ancak örneklersek; h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, ›rza geçmek,
fuhuﬂa zorlamak, adam öldürmek bu tür suçlar aras›nda say›labilir. Bu ve benzeri birçok durumda
boﬂanma davas› açmak mümkündür.
"Haysiyetsiz bir yaﬂam süren," örne¤in sarhoﬂ gezip olay ç›karan, ya da "küçük düﬂürücü suçlar"
iﬂleyen, örne¤in h›rs›zl›k yapan bir kocaya karﬂ› aç›lan davada, boﬂanma karar›n›n verilmesi için
durumun di¤er eﬂ için birlikte yaﬂamay› çekilmez hale getirmiﬂ olmas› gerekmektedir.
Bu gerekçelerle her zaman boﬂanma davas› aç›labilir. Bir zaman s›n›rlamas› yoktur.
d) Eﬂlerden biri, evlenmenin kendisine yükledi¤i görevleri yerine getirmemek için eﬂini terk
etti¤i veya hakl› bir neden olmaks›z›n evine dönmedi¤i takdirde, ayr›l›k en az alt› ay sürmüﬂ
(dört ay ayr› yaﬂama, iki ay da ihtardan sonra eve dönmeyi bekleme süresidir) ve devam
etmekte ise, terk edilen eﬂ boﬂanma davas› açabilir. Di¤erini evi terketmeye zorlayan veya
hakl› bir sebep olmaks›z›n eve dönmesini engelleyen eﬂ de terk etmiﬂ say›l›r (madde 164).
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Davaya hakk› olan›n iste¤i üzerine hakim, di¤er tarafa, iki ay içinde eve dönmesini ihtar eder. ‹htar,
gerekti¤inde ilanen (gazete ilan›yla oldu¤u gibi) yap›l›r. Ancak, ayr› yaﬂama süresi dört ay› doldurmad›kça
ihtar karar› verilmesi istenemeyece¤i gibi, ihtar karar›n›n karﬂ› tarafa ulaﬂmas›ndan itibaren iki ay
geçmedikçe boﬂanma davas› aç›lamaz.
Medeni Kanun'a göre eﬂler evlerini beraber seçerler, kendilerine yap›lacak olan bütün tebligatlar
bu adrese yap›l›r ve hukuken iﬂleyecek süreler bu tarihten itibaren iﬂler. Bununla birlikte, evli bir
kad›n isterse ayr› bir ev tutarak orada yaﬂayabilir, kimse onu kocas›yla beraber yaﬂad›¤› eve
dönmeye zorlayamaz. Ancak kocas› onun evine dönmesini isterse ona resmi bir yaz› göndererek
"terk" nedeniyle boﬂanma davas› prosedürünü baﬂlatabilir.
e) Eﬂlerden biri ak›l hastas› olup da bu yüzden ortak hayat di¤er eﬂ için çekilmez hale gelirse,
hastal›¤›n geçmesine olanak bulunmad›¤› resmi sa¤l›k kurulu raporuyla tesbit edilmek koﬂuluyla
bu eﬂ boﬂanma davas› aç›labilir (madde 165).
f) Evlilik birli¤i, ortak hayat› sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden
sars›lm›ﬂ olursa, eﬂlerden her biri boﬂanma davas› açabilir (madde 166).
Yukar›daki f›krada belirtilen hâllerde, davac›n›n kusuru daha a¤›r ise, daval›n›n aç›lan davaya itiraz
hakk› vard›r. Bununla beraber bu itiraz, hakk›n kötüye kullan›lmas› niteli¤inde ise ve evlilik birli¤inin
devam›nda daval› ve çocuklar bak›m›ndan korunmaya de¤er bir yarar kalmam›ﬂsa boﬂanmaya karar
verilebilir.
Madde 166 d›ﬂ›nda sayd›klar›m›z özel boﬂanma nedenleridir. Madde 166 ise genel boﬂanma nedenidir.
"Terk" d›ﬂ›nda kalan bütün di¤er boﬂanma nedenleri, asl›nda genel boﬂanman›n kapsam›na da
girmektedir. Bunun yan› s›ra, boﬂanmaya yol açabilecek bir çok neden bu maddenin kapsam›na girer;
sevgi ve sayg›n›n bitmesi, kad›n›n gelirinin zorla elinden al›nmas›, aﬂa¤›lama, eﬂin suç iﬂledi¤ini ihbar
ederek cezaland›r›lmas›na yol açmak gibi. Ancak madde 166 d›ﬂ›ndaki boﬂanma maddeleriyle dava
aç›ld›¤› taktirde, boﬂanma daha h›zl› ve daha kesin olarak gerçekleﬂir. Genel boﬂanma maddesi ile
dava açmak, hakimin takdir yetkisini art›rmakta, davalar›n uzamas›na neden olmaktad›r.
Yine bu maddeye dayanarak, evlili¤i bir y›ldan fazla sürmüﬂ olan taraflar›n, her konuda anlaﬂmalar›
ve mahkemede haz›r bulunmalar› halinde, tan›k dinlenmesine de gerek olmadan tek celsede
boﬂanmalar› mümkündür.
Bu maddeye göre; boﬂanma nedenlerinden herhangi birine dayanarak aç›lm›ﬂ olan davan›n reddine
karar verilmesi ve bu karar›n kesinleﬂmesinden itibaren üç y›l geçmesi halinde, hangi nedenle olursa
olsun ortak hayat yeniden kurulamam›ﬂsa, eﬂlerden birinin talebi üzerine boﬂanmaya karar verilir.
Kad›n›n boﬂand›¤› erkekle tekrar evlenmesi veya evlenmeden bir araya gelmesi konusunda hiç bir
k›s›tlama yoktur.
Ayr›l›k karar› / Ayr› Yaﬂama Medeni Kanun madde 170'e göre "Boﬂanma sebebi ispatlanm›ﬂ olursa
hâkim boﬂanmaya veya ayr›l›¤a karar verir."
Boﬂanmak için mahkemeye baﬂvurulmuﬂ ise ve hâkim taraflar›n bar›ﬂabileceklerini düﬂünüyorsa
ayr›l›k karar› verebilir ama ayr›l›k istemi ile mahkemeye baﬂvurulmuﬂ ise boﬂanmaya karar
verilemez (madde 170).
Boﬂanma nedenlerinden birine dayanarak ayr›l›k karar› için mahkemeye baﬂvurulabilir, bu takdirde
yarg›ç bir y›ldan üç y›la kadar ayr›l›k karar› verebilir. Bu ayr› yaﬂama karar›ndan sonra taraflar hâlâ
bir araya gelmemiﬂlerse, bir taraf›n iste¤i ile boﬂanmaya karar verilir (madde 171-172).
Velayet
Çocu¤un velayeti TMK'ya göre ana-baba ayr›m› yap›lmaks›z›n her iki tarafa aittir. Evlilik d›ﬂ›
do¤an çocuklar›n velayeti annenindir.
Hiç de eﬂitlikçi olmayan bir anlay›ﬂ içeren, taraflar aras›nda çocuklara iliﬂkin bir anlaﬂmazl›k
ç›kmas› halinde, örne¤in çocu¤un nas›l bir okulda okumas› gerekti¤i, hangi dini seçece¤i gibi
bir konuda uyuﬂulamamas› halinde, kanunda baban›n oyunu geçerli k›lan eski Medeni Kanun'daki
163'üncü madde kald›r›lm›ﬂt›r.
Taraflardan birinin ölümü halinde, velayeti sa¤ kalan taraf tek baﬂ›na kullanma hakk›na sahiptir.
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Boﬂanma durumunda hâkim, hangi taraf›n çocu¤a daha iyi bakabilece¤ine inan›yorsa velayeti o tarafa
verir. Bu konuda erke¤in ya da kad›n›n her hangi bir üstünlü¤ü yoktur. Çocu¤un kendisine verilmedi¤i
taraf mali gücüne göre çocu¤un bak›m ve beslenme giderlerine kat›lmak zorundad›r (iﬂtirak nafakas›
ödeyerek). Velayet hakk›na sahip olmayan tarafla çocu¤un bireysel iliﬂkisinin nas›l olaca¤›na da,
taraflar›n anlaﬂmalar› ya da anlaﬂamamalar› hallerine göre-ancak her durumda çocu¤un menfaatlerini
gözeterek-hâkim karar verir (madde 182).
Ana veya baban›n yeniden evlenmesi velayetin kaybedilmesini gerektirmez (madde 349).
Boﬂanma halinde k›z çocu¤un babaya, erkek çocu¤un anneye verilece¤i gibi yayg›n bir inan›ﬂ vard›r,
ancak bu sadece bir rivayet olup, hiç bir geçerlili¤i bulunmamaktad›r. Türkiye genelindeki uygulamalara
bakacak olursak, boﬂanma durumunda çocuklar›n velayeti daha çok anneye verilir.
Ayr›ca "küçük düﬂürücü suçlar veya haysiyetsiz yaﬂam sürme"ye dayal› boﬂanma davalar›nda, yarg›ç
kusurlu oldu¤u kabul edilen tarafa çocu¤un velayetini veremez.
Mallarda tasarruf yetkisi
Madde 199, s›rf kad›na nafaka veya tazminat ödememek için mevcut mallar›n› baﬂkalar›na devretme
yoluna giden, boﬂanmaya kararl› kocalara karﬂ› bir önlem getirmektedir. Bu maddeye göre, eﬂlerden
birinin tasarruf yetkisinin k›s›tlanmas›na karar verme yetkisi hakimdedir. Hakim ayr›ca taﬂ›nmaz
mallarla ilgili olarak tasarruf yetkisinin k›s›tlanmas›na kendili¤inden de karar verebiliyor. Böylece
baﬂkalar›n›n üstüne ev yaparak, baﬂkalar›na devrederek, eﬂlerin birbirlerinden mal kaç›rmalar›
engellenmiﬂ oluyor.
MAL REJ‹M‹ / NAFAKA / MADD‹ VE MANEV‹ TAZM‹NAT
Mal Rejimi Mal rejimi, evlilik süresince mallar›n nas›l tasarruf edilece¤ini (idare, harcama), ve boﬂanma
veya ayr›l›k durumunda bu mallar›n eﬂler aras›nda nas›l paylaﬂ›laca¤›n› düzenler.
Yasal Mal Rejimi: Yasal mal rejimi, kendili¤inden ve genel olarak geçerli olan mal rejimidir. Yeni
Medeni Kanun'un 1 Ocak 2002'de yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren, yasal mal rejimi Edinilmiﬂ Mallara
Kat›lma Rejimi olmuﬂtur.
YEN‹ MEDEN‹ KANUNA GÖRE MAL REJ‹MLER‹
Yeni Medeni Kanunda dört çeﬂit mal rejimi vard›r a) Edinilmiﬂ mallara kat›lma b) Mal ayr›l›¤› c) Paylaﬂmal› mal
ayr›l›¤› d) Mal ortakl›¤›. Baﬂka bir mal rejimi seçilmedi¤i takdirde, edinilmiﬂ mallara kat›lma rejimi kendili¤inden
geçerlidir. Di¤erleri seçimlik rejimdir.
Mal ayr›l›¤›, paylaﬂmal› mal ayr›l›¤› ve mal ortakl›¤› rejimleri, taraflar›n noterde yapacaklar› bir "Mal Rejimi
Sözleﬂmesi" ile seçilebilir ve ortakl›¤a girecek mallar burada belirlenir. Ayr›ca taraflar evlenme baﬂvurusu
s›ras›nda da hangi mal rejimini seçtiklerini yaz›l› olarak bildirebilirler (madde 205). Bu gibi bir durumda, evlenme
baﬂvurusu yaparken kad›n›n neye imza att›¤›n› iyi bilmesi çok önemlidir.
Edinilmiﬂ mallara kat›lma rejimi kendili¤inden geçerli mal rejimi oldu¤u için, evlilik s›ras›nda herhangi bir
sözleﬂme yapmaya gerek olmaks›z›n bütün evlilikler için geçerlidir; di¤er üç seçenek ile yasaya girmiﬂ olan mal
rejimleri ise, eﬂlerin evllik s›ras›nda veya sonradan seçimi üzerine uygulanabilmektedir.
Edinilmiﬂ mallara kat›lma rejiminde iki çeﬂit mal vard›r. 1. Edinilmiﬂ mallar
2. Kiﬂisel mallar
Kiﬂisel mallar bölüﬂülmeyecek, sadece evlili¤in baﬂ›ndan beri edinilmiﬂ olan mallar boﬂanma veya ölüm
durumunda eﬂler aras›nda eﬂit olarak bölüﬂülecektir. Eﬂler bir sözleﬂmeyle kiﬂisel mallar listesine ekler yapabilirler.
Eﬂlerden biri, mal devrederek, hediye verip ba¤›ﬂ yaparak di¤er eﬂin pay›n› azaltmaya çal›ﬂm›ﬂsa bile, yarg›ç
paylaﬂt›rma yaparken bu mallar› hesaba katar. Ölüm halinde ise sa¤ kalan eﬂ önce evlilik s›ras›nda edinilen
mallar›n pay›na düﬂen yar›s›n› alacak, miras kalan yar›m paydan ise di¤er mirasç›larla birlikte pay›na düﬂeni
alacakt›r. Ayr›ca, sa¤ kalan eﬂ istedi¤i taktirde, evlilik s›ras›nda oturdu¤u ev ve kulland›¤› eﬂyan›n mülkiyetinin
kendisine verilmesini isteme hakk›na sahiptir.
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Bölüﬂüme girmeyecek olan kiﬂisel mallar:
• Evlilik öncesinde edinilmiﬂ mallar
• Miras paylar›
• Hibe yoluyla elde edilen ﬂeyler
• Manevi tazminat alacaklar›
• Eﬂlerden birisinin sadece kiﬂisel kullan›m›na yarayan eﬂya (giysi, spor aletleri, vs)
Bölüﬂüme girecek edinilmiﬂ mallar:
• Çal›ﬂarak, emek vererek elde edilen gelirler
• Sosyal yard›m kuruluﬂlar›ndan edinilen gelirler
• Ödenen tazminatlar
• Kiﬂisel mallar›n gelirleri (örne¤in miras yoluyla kalm›ﬂ evin kira geliri)
• Edinilmiﬂ mallar›n yerine geçen de¤erler (örne¤in bir evin sat›lmas› yoluyla elde edilmiﬂ gelir, ya da sigorta
paras›)
Mal ayr›l›¤› rejiminde her bir eﬂ yasal s›n›rlar içerisinde kendi mal varl›¤› üzerinde yönetim, yararlanma ve
tasarruf haklar›n› korur. Bu kural ilk bak›ﬂta kula¤a hoﬂ gelebilir çünkü bu durumda herkes neye sahip ise onun
sahibi olmaya devam eder. Ama bu durum ço¤unlukla kad›nlar›n aleyhine iﬂlemektedir. Zira kad›nlar para, mal,
mülk vb. - kendilerine ait olsa bile - erkeklerin üzerine kaydetmeye ses ç›karmamakta, ço¤unlukla da buna
zorlanmaktad›rlar. Bu da kad›n›n boﬂanmas› durumunda yoksullaﬂmas›na veya bu yoksullu¤u yaﬂamamak için
evde ﬂiddete boyun e¤mesine neden olmaktad›r.
Ayr›ca kad›n ev d›ﬂ›nda çal›ﬂmad›¤› takdirde-ki kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u evlenmeden önce d›ﬂar›da bir iﬂleri
olsa bile evlendikten sonra iﬂlerinden ayr›l›p bütün vakitlerini evlerine, çocuk ve kocalar›n›n bak›m›na, temizli¤ine
ve beslenmelerine ay›rmaktad›rlar- erkek d›ﬂar›da çal›ﬂ›p para kazand›¤› için al›nan her ﬂey erke¤in üzerine
kaydedilmektedir. Kad›n›n evdeki çal›ﬂmas›n›n parasal bir karﬂ›l›¤› olmad›¤› için bu durum kad›n›n boﬂanma
durumunda, hiç bir ﬂeye sahip olmadan, ömür boyu bedavaya çal›ﬂm›ﬂ olmas›, ayr›ca Türkiye koﬂullar›nda
hiçbir sosyal güvencesi kalmamas› anlam›na gelir.
Paylaﬂmal› mal ayr›l›¤› rejimi taraflar›n iste¤i üzerine kurulmas› gereken seçimlik bir mal rejimidir. Buna göre,
ayr›l›k veya ölüm halinde eﬂler aras›nda eﬂit olarak paylaﬂt›r›lacak mallar ﬂunlard›r: rejimin kurulmas›ndan sonra
edinilen ailenin ortak olarak kulland›¤› ve yararland›¤› mallar ile ailenin gelece¤ini güvence alt›na almaya yönelik
yat›r›mlar.
‹lk bak›ﬂta adil gibi görünen bu rejim, istismara aç›kt›r. Nelerin ailenin ortak kullan›m›na, nelerin de iﬂyeri veya
ticari kullan›ma ait oldu¤u belirsizdir. Ayr›ca yukar›daki önemli notta belirtilen hususlardan "Paylaﬂt›rmada
iﬂletmelerin ekonomik bütünlü¤ü gözetilir" maddesi burada da geçerlidir. Örne¤in eﬂinden mal kaç›rmak isteyen
bir koca, ortak konut d›ﬂ›nda evler alarak, boﬂanma durumunda bu evlerin ticari amaçl› oldu¤unu söyleyerek
paylaﬂ›ma dahil edilmemesini isteyebilir. Ayn› ﬂekilde tar›mla u¤raﬂan bir koca, traktörünün paylaﬂ›m d›ﬂ›
tutulmas›n› isteyebilir. Böyle durumlarda bir mal›n kendisine ait oldu¤unu iddia eden taraf bunu kan›tlamak
zorundad›r.
Mal ortakl›¤› rejiminin kabul edilmesi halinde, eﬂler kiﬂisel say›lan mallar d›ﬂ›nda kalan ve mal ortakl›¤›na giren
mallara ve gelirlere ortaklaﬂa sahip olurlar ve hiçbiri hissesine ba¤›ms›z olarak tasarruf edemez (harcama
yapamaz). Eﬂlerin kiﬂisel mallar›n›n gelirleri de genel mal ortakl›¤› rejimine dahildir.
Eﬂlerden birinin:
• kendi pay›na ait malvarl›¤› borca batm›ﬂ veya haczedilmiﬂse,
• Di¤er eﬂe ait malvarl›¤›n› tehlikeye atm›ﬂsa,
• Evlilik birli¤ine ait mallar üzerinde bir tasarruf iﬂlemi yapmas› haks›z bir sebeple engelleniyorsa,
• Di¤erine malvarl›¤›, geliri, borçlar› veya ortakl›k mallar› hakk›nda bilgi vermiyorsa,
• Ay›rt etme gücü sürekli yoksa, O zaman di¤er eﬂ mal ayr›l›¤› rejimine geçilmesini isteyebilir. Eﬂlerden herhangi
birinin yerleﬂim yeri mahkemesi yetkili olur.
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NAFAKA
Boﬂanma durumunda, genel olarak kad›n›n ma¤duriyetini hafifletece¤i varsay›lan maddi karﬂ›l›klardan
en çok bilinen ve uygulanan› nafakad›r.
Boﬂanma davas› devam ederken, ma¤dur olan kad›n ve varsa çocuklar›n geçimini sa¤lamak üzere,
hakim, talebe ba¤l› olmaks›z›n tedbir nafakas›na karar verir. Tedbir nafakas›, dava tarihinden itibaren
ba¤lan›p dava sonuçlanana kadar devam eden bir nafakad›r (madde 169).
Tedbir nafakas›n›n dava sonras›nda yoksulluk nafakas›na dönüﬂmesi talep edilebilir. Boﬂanma
yüzünden yoksullu¤a düﬂecek olan eﬂ, kusuru daha a¤›r olmamak koﬂuluyla geçimi için di¤er eﬂten
mali gücü oran›nda süresiz nafaka isteyebilir (madde 175). Buna yoksulluk nafakas› diyoruz. Ancak
eski Medeni Kanun'a göre erke¤in kad›ndan yoksulluk nafakas› talep edebilmesi için, kad›n›n refah
içinde olmas› gerekirken bu madde "eﬂitlik" ad›na kald›r›lm›ﬂt›r. Yoksulluk nafakas›n›n, istenirse her
ay de¤il toptan ödenmesine de karar verilebilir (madde 176).
Velayet kendisine verilmemiﬂ olan taraf, mali gücü oran›nda, çocu¤un geçim ve e¤itim-ö¤renim
masraflar›na kat›lmakla yükümlüdür. Çocuk lehine ba¤lanan bu nafakaya da iﬂtirak nafakas› ad› verilir.
Ayr›ca az bilinen bir uygulama daha vard›r. Medeni Kanun'un 364. maddesine göre "Herkes, yard›m
etmedi¤i takdirde yoksullu¤a düﬂecek olan annesine, babas›na, çocuklar›na ve kardeﬂlerine nafaka
vermekle yükümlüdür." Zor durumda olan, boﬂanma nedeniyle ailesinin s›rt çevirdi¤i bir kad›n, bu
maddeyi kullanarak aile veya kardeﬂlerinden nafaka talep edebilir.
Maddi-manevi tazminat (madde 174): Maddi tazminat talep edebilmek için "mevcut veya beklenen
bir yarar›n boﬂanma nedeniyle zedelenmiﬂ olmas›" gerekmektedir. Manevi tazminat talep edebilmek
için ise boﬂanmaya yol açan olaylar nedeniyle "kiﬂilik haklar›n›n sald›r›ya u¤ram›ﬂ olmas›" gerekiyor.
Yani, dayak, kötü muamele, hakaret, istek d›ﬂ› cinsel iliﬂkiye zorlama, tecavüz, zina, itibar›n zedelenmesi,
sosyal çevrede yaﬂayamaz duruma gelmek vb. koﬂullarda manevi tazminat talep etmek mümkün.
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TÜRK CEZA KANUNU
"C‹NSEL DOKUNULMAZLIK TCK'DE NASIL KORUNMAKTADIR?
Yeni TCK, "Cinsel Dokunulmazl›¤›", kiﬂilerin vücudu üzerinde, r›zalar› d›ﬂ›nda cinsel davran›ﬂlarda
bulunularak beden bütünlüklerinin ihlali olarak tan›mlamaktad›r. "Cinsel Dokunulmazl›¤a Karﬂ›
Suçlar", TCK'n›n, 102,103,104 ve 105. maddelerinde yer alm›ﬂt›r.
Yeni TCK'n›n, 'bireyin vücut bütünlü¤ünü koruma' amac›n› birinci s›raya alm›ﬂ olmas› nedeni
ile eski yasam›zda "›rza tecavüz ve ›rza tasaddi" olarak an›lan eylemler, yukar›daki maddelerde
'cinsel sald›r›' olarak ifade edilmekte ve cinsel davran›ﬂlarla, bir kimsenin vücut dokunulmazl›¤›n›
ihlal eden kiﬂi cezaland›r›lmaktad›r.
Cinsel sald›r› suçlar›n›n oluﬂabilmesi için aranan önemli koﬂul, bu suçu oluﬂturan eylemlerin,
ma¤durlar›n iste¤i d›ﬂ›nda ve zorla ya da aldatma ile gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas›d›r. (TCK:102103)
Yasam›z, cinsel sald›r›y›; "Cinsel arzular› tatmin amac›na yönelik fakat cinsel iliﬂkiye varmayan
davran›ﬂlarla, bir kiﬂinin vücut dokunulmazl›¤›n› ihlal etme" olarak tan›mlamaktad›r. Bu eylemin,
ﬂehevi arzularla yap›lm›ﬂ olmas› yeterlidir. Bu suçun oluﬂmas› için ﬂehevi arzular›n fiilen tatmini
aranmaz. Bu tür eylemleri yapanlar, ma¤durlar›n ﬂikayeti üzerine hapis cezas› al›rlar. (TCK:102/1)
N‹TEL‹KL‹ C‹NSEL SALDIRI NE DEMEKT‹R?
Yukar›da tan›mlad›¤›m›z cinsel sald›r› fiili; "Ma¤durun vücuduna organ ya da baﬂka bir cismin
sokulmas› yolu ile iﬂlenirse" suçun nitelikli halinin oluﬂtu¤u kabul edilir. Burada dikkat çekici
olan nokta, nitelikli cinsel sald›r› suçunun kabulü için yaln›zca cinsel iliﬂkinin gerçekleﬂmesinin
aranmamas›d›r. Vücuda, vajinal, anal ya da oral yoldan herhangi bir cismin ithali de bu suçu
oluﬂtur. Ayr›ca bu suçun oluﬂmas› için, beden bütünlü¤üne yap›lan sald›r›n›n, cinsel arzular›n
tatmini amac› taﬂ›mas› ﬂart olarak kabul edilmez. Bu suçlarda, eylemci, hapis cezas›na mahkum
olabilir. (TCK:102/2)
C‹NSEL SALDIRI SUÇLARININ EYLEMC‹LER‹, HANG‹ HALLERDE DAHA A⁄IR CEZALAR
ALIRLAR?
Cinsel sald›r› fiilleri; Beden ve ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak kiﬂiye karﬂ›, Kamu
görevi ya da hizmet iliﬂkisinin sa¤lad›¤› gücü kötüye kullanarak, 3. derece dahil kan ve kay›n
h›s›ml›¤› iliﬂkisi olan kiﬂiye karﬂ›, Silahla veya birden çok kiﬂi taraf›ndan birlikte iﬂlenirse,
eylemciye verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r.
C‹NSEL SALDIRI SONUCU YARALANMA, PS‹KOLOJ‹K YA DA F‹Z‹KSEL BAﬁKACA
ZARARLAR DA VARSA BU CEZA M‹KTARINI ETK‹LER M‹?
Cinsel sald›r› s›ras›nda, direncin k›r›lmas›na neden olacak cebir kullan›lm›ﬂsa, bu ﬂiddet eylemi
nedeni ile ayr›ca ceza verilir. ‹ﬂlenen suç nedeni ile ma¤durun beden ya da ruh sa¤l›¤›n›n
bozulmas› halinde, eylemciye 10 y›ldan az olmamak üzere ceza verilir.
Cinsel sald›r› nedeni ile ma¤durun ölümü ya da bitkisel yaﬂama girmesi durumunda, eylemci,
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapse mahkum olur.
EVL‹L‹K ‹Ç‹ C‹NSEL SALDIRI NE DEMEKT‹R?
TCK, Cinsel sald›r› eyleminin, evlilik birli¤i içinde gerçekleﬂmesi halini ﬂikayete ba¤l› bir suç
olarak kabul etmiﬂtir. Hukuk sistemimize yeni girmiﬂ olan bu suç türü, yasam›z›n, bireyi, her
koﬂulda ﬂiddete karﬂ› koruma kararl›l›¤›n›n bir yans›mas› olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Yasaya
hakim olan 'Önce insan' düﬂüncesi, evlilik kurumunu korudu¤umuz zann›yla, kimse ile
paylaﬂmad›¤›m›z, "özel alan›m›z" diyerek içimize att›¤›m›z, aile içinde yaﬂanan pek çok
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olumsuzlu¤un, özünde aileyi içinden kemiren ve çürüten unsurlar oldu¤unu görmemize yard›mc›
oluyor. Cinsel ﬂiddet, ço¤u zaman evin içinden birinden, hatta eﬂimizden gelebilir. Evlilik birli¤i, eﬂlerin
birbirine dayak atmas›na, hakaret etmesine, aﬂa¤›lamas›na, aç susuz b›rakmas›na, eve kapat›lmas›na
nas›l izin vermiyorsa, zorla cinsel birlikteli¤e de izin vermez. Evimiz içindeki bu ﬂiddeti de yarg› ile
bölüﬂerek çözebiliriz. Unutmayal›m ki yasalar, cezaland›rmak, yok etmek için de¤ildir. Önlemek,
düzeltmek, onarmak gibi görevleri vard›r. Biz de evlilik birli¤imizi onarmak istiyorsak, yasalar›n bize
verdi¤i haklar› kullanmaktan çekinmemeliyiz. (TCK:102/2)
C‹NSEL TAC‹Z VE ‹ﬁ YER‹NDE C‹NSEL TAC‹Z NE DEMEKT‹R?
Cinsel taciz, bir kimsenin, vücut dokunulmazl›¤›n›n ihlali niteli¤i taﬂ›mayan cinsel davran›ﬂlarla
gerçekleﬂtirilir. Yeni yasam›za göre, bir kimseyi, cinsel amaçl› olarak taciz eden kiﬂi hakk›nda, ma¤durun
ﬂikayeti üzerine ceza verilmektedir. Yeni yasa, iﬂyerinde cinsel taciz eylemini, bu eylemin, nitelikli hali
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Yasam›z, çal›ﬂma yaﬂam› içinde bulunan bir kiﬂinin, iﬂyerinde, hiyerarﬂi ve hizmet
iliﬂkisinin yaratt›¤› güçten ya da ayn› iﬂ yerinde çal›ﬂman›n sa¤lad›¤› kolayl›ktan yararlanarak, di¤er
çal›ﬂana cinsel tacizde bulunmas› halinde verilecek cezan›n yar› oran›nda art›r›lmas›n› emretmektedir.
(TCK:105/2)
Taciz ma¤durunun beyan› yeterli
Cuma, 09 Eylül 2005
Yarg›tay, cinsel taciz iddialar›nda örnek bir karar verdi. Yüksek mahkeme, bir kad›n sekreterin cinsel taciz
anlat›m›n› yeterli bulurken, tan›k iﬂçilerin aksi yöndeki beyanlar›n› kabul etmedi.
Cinsel taciz iddialar›n› kan›tlamakta güçlük çeken kad›n iﬂçilere Yarg›tay'dan destek geldi. Yarg›tay, sekreterinin
cinsel taciz iddias›yla iﬂinden olan bir bölge müdürünün açt›¤› tazminat davas›nda, tan›klar›n "Müdürümüze
komplo kuruldu" ifadelerini dikkate almazken, cinsel taciz ma¤duru sekreterin anlat›mlar›n› yeterli buldu. Yarg›tay'a
bu karar› ald›ran olay ﬂöyle geliﬂti:
Sekretere, çal›ﬂt›¤› iﬂ yerinin bölge müdürü cinsel tacizde bulundu. Sekreter daha sonra bölge müdürünün
bask›s› nedeniyle bu kiﬂinin eylemlerine göz yummak zorunda kald›. Ancak, bir süre sonra k›skançl›k krizine
giren müdür, sekreterinin baﬂka erkeklerle konuﬂmas›n› yasaklad› ve iﬂyerinde odas›na gelenleri göndermesini
istedi; ayr›ca, sekreteri iﬂten ç›karmakla tehdit ederek iliﬂkiye zorlad›.
Sekreter, bask›lara dayanamay›p iﬂyerinden istifa etti. Genel müdürüne bir mektup gönderek, baﬂ›na gelenleri
ayr›nt›lar›yla anlatt› ve bölge müdürünü ﬂikayet etti. Genel müdür, bunun üzerine, bölge müdürünün iﬂ sözleﬂmesini
feshetti. Taciz nedeniyle iﬂten at›lan bölge müdürü, k›dem ve ihbar tazminat› ile fazla çal›ﬂma ücretini alabilmek
için mahkemeye baﬂvurdu.
Mahkemede, ifade veren tan›k iﬂçiler ise sekreterin bir baﬂka iﬂçi ile iliﬂkisinin oldu¤unu ve bu yüzden davac›ya
karﬂ› komplo kuruldu¤unu kaydetti. Mahkeme, davac›n›n bölge müdürü konumunda çal›ﬂt›¤› ve mesaisini
kendisinin belirledi¤i gerekçesiyle fazla çal›ﬂma ücretinin yan› s›ra, k›dem ve ihbar tazminatlar›n›n da reddine
karar verdi.
Davan›n temyiz edilmesi üzerine dosya Yarg›tay'a taﬂ›nd›. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, cinsel taciz ma¤durlar›
için emsal olacak bir karar verdi. Yerel mahkemede, tan›k iﬂçilerin "kad›n sekreterin bir baﬂka iﬂçi ile iliﬂkisinin
oldu¤unu ve bu yüzden davac›ya karﬂ› komplo kuruldu¤u" yönündeki ifadelerini de¤erlendiren Daire, karar›nda
ﬂöyle dedi: "Gerçekten bir kad›n iﬂçinin nedensiz yere kendisinin cinsel tacize u¤rad›¤› yönünde bu kadar ayr›nt›l›
olarak aç›klamada bulunmas› hayat›n ola¤an ak›ﬂ›na ayk›r›d›r. Bölge müdürü, daha sonra da kad›n iﬂçinin
r›zas›yla bu tür eylemlerine devam etmiﬂse de davac›n›n iﬂyerinde haiz oldu¤u yönetici konumu sebebiyle bask›
oluﬂturarak bu eylemlere giriﬂti¤i ve son dönemlerde kad›n iﬂçinin karﬂ› ç›kmalar› üzerine iﬂten ç›kartmakla
tehdit etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Somut olayda bölge müdürü ile sekreter aras›nda yaﬂananlar iﬂ düzenini bozacak
nitelikte oldu¤u gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a da ayk›r› eylemler niteli¤indedir."
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, bölge müdürünün ihbar ve k›dem tazminatlar›n›n reddine karar verdi. Daire, bölge
müdürünün, alt kademelerde çal›ﬂt›¤› dönemlere iliﬂkin fazla çal›ﬂma ücretinin ise ödenebilece¤ini öngördü.
(SD)
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ÇOCUKLARIN C‹NSEL ‹ST‹SMARI NE DEMEKT‹R?
Yeni Türk Ceza Yasas›'nda yetiﬂkinlere yönelik olarak gerçekleﬂen cinsel amaçl› eylemler, 'Cinsel
Sald›r› Suçu' olarak adland›r›l›rken, çocuklar›m›za yönelik cinsel amaçl› sald›r›lar, "Cinsel ‹stismar"
olarak adland›r›lmaktad›r. ‹stismar, 'kötüye kullanma- iyi niyeti sömürme' anlam›na gelmektedir. Ayn›
nitelikteki bu eylemin, çocuklar yönünden farkl› adland›r›lmas›n›n nedeni, eriﬂkin yönünden cinsel
suçlardan söz edebilmek için 'r›zan›n olmamas›- zor unsurunun bulunmas›' gerekirken, çocuklara
yönelik cinsel suçlarda, çocuklar›n r›zas›ndan söz etmenin olanaks›z oluﬂudur. Çocuklar, kendilerine
yönelik cinsel amaçl› sald›r›n›n ay›rd›nda de¤ildir. Bu sald›r›n›n kendileri üzerinde yarataca¤› olumsuzluk
ve zararlar› bilmemektedirler. Bu nedenle, sald›r› karﬂ›s›nda hareketsiz ve dirençsiz olmalar› halinde
dahi, bu duruma, r›zalar› d›ﬂ›nda tahammül ettiklerini- boyun e¤diklerini kabul etmek gerekmektedir.
Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi, onsekiz yaﬂ›na kadar herkesi çocuk saymaktad›r. (Madde:1) Ayn›
Sözleﬂme'nin 19. ve 34. maddelerinde ise, çocu¤a yönelik her türlü, bedensel ve zihinsel sald›r›;
istismar ve suiistimal olarak de¤erlendirilmekte ve bu hallerde çocu¤un korunmas› sorumlulu¤u devlete
verilmektedir. Bu nedenle TCK, çocuklara yönelik cinsel sald›r› eylemlerini 'istismar' olarak nitelemiﬂtir.
Yasa'da çocuklar›n durumu, yaﬂlar›na ve cinsel fark›ndal›klar›na göre iki grupta ele al›nm›ﬂt›r. Yasam›z,
103. maddesinde 'cinsel istismar'› ﬂöyle tan›mlamaktad›r: "Cinsel istismar deyiminden; "Onbeﬂ yaﬂ›n›
tamamlamam›ﬂ veya tamamlam›ﬂ olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤i
geliﬂmemiﬂ olan çocuklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen her türlü cinsel davran›ﬂ; di¤er çocuklara karﬂ› sadece
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baﬂka bir nedene dayal› olarak gerçekleﬂtirilen cinsel davran›ﬂlar"
anlaﬂ›l›r."
Bu tan›m, Yasa'da, yukar›da belirtilen ölçütten ayr› bir tan›m›n da yap›ld›¤›n› göstermektedir. Yasa
Koyucu, onbeﬂ yaﬂ›n üzerindeki çocuklara yönelik eylemlerde, onbeﬂ yaﬂ üstü çocuklar›n, u¤rad›klar›
sald›r›n›n, hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤ine sahip olmalar› halinde, eylemin r›za d›ﬂ›
ve iradeyi etkileyen bir nedenle gerçekleﬂtirilmesi halini 'istismar' olarak kabul etmiﬂtir.
ÇOCUKLARA YÖNEL‹K N‹TEL‹KL‹ C‹NSEL SALDIRI EYLEMLER‹ HANG‹LER‹D‹R VE NASIL
CEZALANDIRILIR?
K›z ve kad›nlara yönelik cinsel sald›r› suçlar›nda oldu¤u gibi, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlar›nda
da 'Cinsel istismar›n vücuda organ veya sair bir cisim sokulmas› suretiyle gerçekleﬂtirilmesi durumu'
nitelikli hal say›lm›ﬂ ve bu tür fiillere daha a¤›r ceza verilmiﬂtir. (TCK:103/2)
Cinsel istismar›n, üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kay›n h›sm›, üvey baba, evlat edinen,
vasi, e¤itici, ö¤retici, bak›c›, sa¤l›k hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülü¤ü bulunan di¤er
kiﬂiler taraf›ndan ya da hizmet iliﬂkisinin sa¤lad›¤› nüfuz kötüye kullan›lmak suretiyle gerçekleﬂtirilmesi
halinde de verilecek ceza yar› oran›nda art›r›lacakt›r. (TCK:103/3)
Cinsel istismar›n, onbeﬂ yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ, ya da onbeﬂ yaﬂ›ndan yukar› olsa da u¤rad›¤›
sald›r›n›n anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤i geliﬂmemiﬂ olan çocuklara karﬂ› cebir veya tehdit
kullanmak suretiyle gerçekleﬂtirilmesi durumunda da ceza yar› oran›nda art›r›lacakt›r. (TCK:103/1)
Cinsel istismar için baﬂvurulan cebir ve ﬂiddetin kasten yaralama suçunun a¤›r neticelerine neden
olmas› halinde, ayr›ca kasten yaralama suçuna iliﬂkin hükümler uygulanacakt›r. (TCK:103/5)
Suçun sonucunda ma¤durun beden ve ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas› halinde onbeﬂ y›ldan az olmamak
üzere ceza verilecektir. (TCK:103/6)
Cinsel istismar eylemi nedeni ile suçun, ma¤durunun, bitkisel yaﬂama girmesi veya ölümüne neden
olunmas› durumunda, eylemciye, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› verilecektir. (TCK:103/7)
15 YAﬁINI B‹T‹RM‹ﬁ REﬁ‹T OLMAYANLA ﬁ‹DDET OLMADAN KURULAN C‹NSEL ‹L‹ﬁK‹ SUÇ
MUDUR?
TCK'da bu baﬂl›k alt›nda cezaland›r›lan, 15-18 yaﬂ aras›ndaki çocuklarla zor kullanmadan, yani cebir,
tehdit ve hile olmaks›z›n, cinsel iliﬂkide bulunan kiﬂidir. Zor unsurunun olmay›ﬂ› ve çocu¤un içinde
bulundu¤u yaﬂ gere¤i cinsel fark›ndal›k içinde bulunmas› nedeni ile bu tür fiillerin cezaland›r›lmas›
ﬂikayete ba¤l› k›l›nm›ﬂt›r.
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ﬁayet, eylemci, çocuktan 5 yaﬂ daha büyük ise, zor kullan›lmam›ﬂ dahi olsa ﬂikayet koﬂulu aranmaks›z›n,
cezas› iki kat art›r›lacakt›r. (TCK:104)
Bu maddenin düzenlenmesi s›ras›nda, TCK Kad›n Çal›ﬂma Grubu farkl› bir önermede bulunarak 15-18 yaﬂ
aras›ndaki çocuklar›n, r›zalar› ile cinsel iliﬂkiye girmeleri halinde ceza verilmemesi gere¤ine dikkat çekti.
SORUN: 15-18 yaﬂ aras›, Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi'ne göre bireylerin çocuk say›ld›klar› yaﬂlard›r. Ancak,
özellikle co¤rafi ya da biyolojik nedenlerle çocuklar, daha erken yaﬂlarda cinsel yetiﬂkinli¤e ulaﬂabilirler. Bu
durumda, 15-18 yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n zora dayal› olmayan ve ortak iradeleri ile oluﬂan cinsel birlikteli¤i,
bir cinsel istismar ya da cinsel sald›r› olarak de¤erlendirmek, cezaevlerini bu çocuklarla doldurmak anlam›na
gelecekti. Bu nedenle, önümüzdeki süreç içinde bu sorun, yeni bir u¤raﬂ alan› olarak önümüzde durmaktad›r.

YEN‹ TCK, SUÇLULARI CEZALANDIRIRKEN, MA⁄DURUN KIZ YA DA KADIN OLMASINI FARKLI
DE⁄ERLEND‹R‹YOR MU?
Yeni yasal düzenlemeyle, cinsel suçlar karﬂ›s›nda, evli kad›n ile k›zlar› farkl› korumaya alan
düzenlemelerden vazgeçildi. Önceki yasam›zda, evli kad›n, bekar kad›na göre daha fazla korunmakta
idi. Bu ayr›cal›kl› koruma, ne yaz›k ki bireye de¤il evlilik kurumuna idi. Oysa, tecavüz ya da taciz fiilleri
karﬂ›s›nda k›z ya da kad›n olman›n daha a¤›rlaﬂt›r›c› sonuçlar yaratmayaca¤›, haks›zl›¤›n medeni
durumlar› ne olursa olsun tüm ma¤durlar› eﬂit etkileyece¤i aç›kt›r.
TECAVÜZCÜ, MA⁄DURLA EVLENEREK CEZADAN KURTULAB‹LECEK M‹?
Eski TCK'da, yukar›da da iﬂaret etti¤imiz gibi, cinsel sald›r› ya da k›z-kad›n kaç›rma suçlar›nda "etkin
piﬂmanl›k" ad› verilen, suçun ma¤durunu korumak yerine, suçluyu korumaya alan bir düzenleme
bulunuyordu; Cinsel sald›r›da bulunan ya da k›z kaç›ran›n ma¤durla evlenmesi halinde cezas› 5 y›l
süre ile ertelenmiﬂ oluyordu. Beﬂ y›l süre ile evlilik birli¤inin sürmesi halinde de eylemcinin cezas›
ortadan kald›r›l›yordu.
Kad›n›, kendisine tecavüz eden ya da zor kullanarak kaç›ranla evlendirip cezaland›ran ve onun
yaﬂam›n› zindana çeviren bu uygulaman›n insan haklar›n›n korunmas› ile uzaktan yak›ndan ilgisi
yoktu. Bu uygulamada ma¤dur, suçlu, suçlu ise ödüllenen durumunda bulunuyordu. Yeni yasam›zda,
tecavüze u¤rayan genç k›zlar›n tecavüzcüsü ile evlenmesi halinde tecavüz edenin cezadan kurtar›lmas›na
olanak sa¤layan bu hukuka ayk›r› düzenleme kald›r›ld›.
BEKARET KONTROLÜ YASAL MI?
"Bekaret kontrolü" her zaman hukuka ayk›r› idi. Yeni yasam›zda "Bekaret Kontrolü" deyimi aç›kça
ifade edilmiyor. Bu kavram yerine "genital muayene' terimi kullan›ld›. Bundan böyle, ancak bir suçun
araﬂt›r›lmas›na ba¤l› olmak koﬂulu ile ve yarg›ç ya da savc› karar› ile bu tür muayene
gerçekleﬂtirilebilecek. Yetkili hakim ve savc› karar› olmaks›z›n, kiﬂiyi genital muayeneye gönderen
veya bu muayeneyi böyle bir karar olmaks›z›n yapan eylemci ceza görecek. (TCK: 287)
Ancak, bulaﬂ›c› hastal›klar nedeni ile kamu sa¤l›¤›n› korumak amac› ile kanun ve tüzüklerde öngörülen
hükümlere uygun olarak yap›lan muayeneler için bu madde hükmü uygulanmayacak.
SORUN: Bu düzenlemede eksik olan yan, bu tür muayeneler için ma¤durun olurunun aranmam›ﬂ olmas›d›r.
Bir suçun araﬂt›r›lmas› hali dahi olsa, bireyin beden bütünlü¤üne müdahalenin onun iznine ba¤l› olmas› gereklidir.
‹nsan haklar›na uygun bir koruma ancak, bu müdahaleye bireyin onay› ile mümkün olmal›d›r. Hasta haklar›
yönünden dahi korumaya al›nan bu hakk›n, suçun ma¤duruna da tan›nmas› yerinde olacakt›r.
Özellikle delil elde etmek için seçilmiﬂ oldu¤u ileri sürülen bu yöntem, çok ikna edici de¤ildir. Bugün ulaﬂ›lan
teknik, cinsel sald›r› suçlar›nda, sald›rgan›n ve eylemin niteli¤inin saptanmas› için geniﬂ olanaklar tan›maktad›r.
Cinsel sald›r› suçunun ma¤durunun, genital muayene nedeni ile ikinci bir travma alt›nda kald›¤› unutulmamal›d›r.
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EVL‹L‹K DIﬁI DÜNYAYA GELEN ÇOCU⁄UN ÖLDÜRÜLMES‹NE CEZA ‹ND‹R‹M‹ SÜRÜYOR MU?
Yeni TCK'da, evlilik d›ﬂ› dünyaya gelen çocu¤un annesi taraf›ndan namus kurtarma gerekçesi ile
öldürülmesi eylemine ceza indirimi getiren bir düzenleme art›k yoktur. Yeni TCK; insan yaﬂam›n›,
korunacak en yüksek de¤er olarak kabul etmekte ve namus kavram›n›n yaﬂama hakk›n›n üzerinde
tutulmas›n› reddetmektedir.
NAMUS C‹NAYETLER‹NE YEN‹ TCK NASIL YAKLAﬁIYOR?
Kad›nlar›n y›llard›r ›srarla savunduklar› 'Namus cinayetleri'ne indirim sa¤layan düzenlemelerin
yürürlükten kald›r›lmas› ve nitelikli adam öldürme fiili olarak tan›mlan›p, cezaland›r›lmas› istemi, k›smi
bir kabulle TCK'da yer alm›ﬂ bulunuyor. TCK de¤iﬂikli¤i tart›ﬂmalar›nda en önemli sorun alanlar›ndan
birini oluﬂturan bu istem, yasam›za 'töre cinayetleri' nitelemesi ile girmiﬂ oldu.
Ayr›ca yeni TCK, 29. maddesinde, daha önce ceza indirimine olanak sa¤layan 'Haks›z Tahrik'
maddesini yeniden düzenlemiﬂ bulunuyor. Buna göre, 'haks›z tahrik'in (Hukuk düzeninde onaylanmayan
eylem) kabulü için, hiddet ve ﬂiddetli eylemin haks›z bir fiil sonucu ortaya ç›kmas› ve do¤rudan haks›z
fiil eylemcisine yönelik olmas› aran›yor. Örne¤in, tecavüz sonucu hamile kalm›ﬂ bir kad›n›n öldürülmesi
eyleminde fail, ceza indiriminden yararlanam›yor. Suçun ma¤duruna yönelik eylemlerde ceza indiriminin
uygulanmas›n›n önüne geçilmiﬂ oluyor.
SORUN: Namus ve töre cinayetlerinin içerik olarak farkl› anlamlar taﬂ›mas› karﬂ›s›nda bu maddedeki düzenlemeyi
yeterli bulmad›¤›m›z aç›kt›r. Ancak, yasan›n özellikle 'haks›z tahrik' baﬂl›kl› 29. maddesinin gerekçesinde yasa
koyucunun bu iki kavram›, ayn› anlamlar yükleyerek aç›klam›ﬂ olmas› namus cinayetlerinin de ayn› madde
içinde ve nitelikli adam öldürme fiili olarak de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamaktad›r.

A‹LE BÜYÜKLER‹, Eﬁ YA DA ÇOCUKLARA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET CEZA YASASI KAPSAMINDA
MIDIR?
TCK, bu tür suçlar›, vücut dokunulmazl›¤›na karﬂ› suçlar olarak nitelemektedir. ﬁiddet, her biçimde
suçtur. Aile bireylerinden biri olmak, di¤erine ﬂiddet uygulamaya izin vermez. Hukuk, bireyin yaﬂama
hakk›n›, en temel de¤er olarak kabul eder. Bu nedenle, TCK'n›n 86. ve 87. maddelerinde, bir baﬂka
kiﬂiye karﬂ› kas›tl› olarak, zarar veren, onun sa¤l›¤›n›n ya da alg›lama yetene¤inin bozulmas›na neden
olan kiﬂinin cezaland›r›laca¤› belirtilmektedir.
Bu fiil, 'üstsoya, altsoya, eﬂe veya kardeﬂe karﬂ›' yap›lm›ﬂsa ceza, art›r›lacakt›r.
ﬁayet kasten yaralama, gebe bir kad›na karﬂ› iﬂlenir de çocu¤un vaktinden önce do¤mas›na neden
olursa ya da sürekli bir bedensel zaafa yol açarsa veya yaﬂam tehlikesi yarat›rsa verilecek ceza bir
kat art›r›lacakt›r.
Yaralama, ma¤durun bitkisel yaﬂama girmesine, iyileﬂmesi olana¤› olmayan bir hastal›¤a yakalanmas›na,
duyular›ndan ya da organlar›ndan birinin iﬂlevini yitirmesine, konuﬂma ya da çocuk yapma yetene¤inin
yitirilmesine, yüzünde sürekli de¤iﬂikli¤e, gebe kad›n›n çocu¤unun düﬂmesine neden olursa, verilecek
ceza iki kat art›r›lacakt›r.
Kasten yaralama vücutta kemik k›r›lmas›na neden olduysa k›r›¤›n yaﬂam fonksiyonlar›ndaki etkisine
göre ceza art›r›larak verilebilecektir.
TCK ‹ﬁKENCEY‹ VE EZ‹YET‹ NASIL TANIMLIYOR?
Anayasam›z›n 17. maddesinde ve ülkemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelerde, kimseye eziyet
ve iﬂkence yap›lamayaca¤› aç›kça belirtilmiﬂtir.
Uluslararas› sözleﬂmeler ve iç hukukumuz, iﬂkenceyi insan onuruna ayk›r› görmekte ve
cezaland›rmaktad›r. ‹ﬂkence suçu ile korunan de¤er, bireyin vücut dokunulmazl›¤› ve onurudur.
Yeni TCK'n›n 94. Maddesi'nde iﬂkence suçu ﬂu biçimde tan›mlanmaktad›r:
'Bir kiﬂiye karﬂ› insan onuruyla ba¤daﬂmayan ve bedensel veya ruhsal yönden ac› çekmesine, alg›lama
veya irade yetene¤inin, etkilenmesine, aﬂa¤›lanmas›na yol açacak davran›ﬂlar› gerçekleﬂtiren kamu
18

görevlisi hakk›nda 5 y›ldan 12 y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.'
Suçun, çocu¤a, beden veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiﬂiye ya
da gebe kad›na karﬂ› iﬂlenmesi halinde, 8 y›ldan, 15 y›la kadar hapis cezas› verilecektir.
Eylemin cinsel yönden taciz ﬂeklinde gerçekleﬂmesi halinde, on y›ldan onbeﬂ y›la kadar hapis cezas›na
hükmolunacakt›r.
Yasan›n 95. Maddesi'nde de iﬂkence fiilinin yaratt›¤› sonuçlara ba¤l› olarak art›r›ml› halleri s›ralanmaktad›r.
Bu tan›mda, 'suçun sadece kamu görevlileri taraf›ndan ve suç iﬂledi¤i sav› ile gözalt›nda tutulan kiﬂiye
karﬂ›, ikrar elde etmek amac› ile iﬂlenmesi' kabulünden daha ileri bir kabul ve tan›mlamaya gidildi¤i
aç›kça görülmektedir.
Eziyet, TCK'n›n 96. maddesinde tan›mlanmaktad›r. Bir kiﬂiye karﬂ› insan onuruyla ba¤daﬂmayan
bedensel veya ruhsal yönden ac› çekmesine, aﬂa¤›lanmas›na yol açacak davran›ﬂlarda bulunmas›yla
gerçekleﬂen, sistemlilik ve süreklilik arzeden davran›ﬂlard›r.
Yasan›n 96. maddesinde, eziyet fiilinin, çocu¤a, beden veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak
durumda bulunan kiﬂiye ya da gebe kad›na karﬂ›, üstsoy veya altsoya, babal›k veya anal›¤a veya eﬂe
karﬂ› iﬂlenmesi halinde, kiﬂi hakk›nda art›r›larak hapis cezas› verilecektir.
ÇOCUK DÜﬁÜRME VE ÇOCUK DÜﬁÜRTME HANG‹ KOﬁULLARDA SUÇTUR?
TCK’NIN 99. 100. ve 102. Maddelerinde, r›zas› olmaks›z›n bir kad›n›n çocu¤unu düﬂürten kiﬂinin
cezaland›r›laca¤› belirtilmemektedir.
R›zaya dayal› olarak çocu¤un ald›r›lmas›, gebelik süresinin 10 haftadan az olmas› koﬂuluna ba¤l›d›r.
Bu durumda, çocu¤un düﬂürtülmesine r›za gösteren kad›n ve çocu¤u düﬂürten kiﬂi ayr› ayr› ceza al›r.
Bu eylem nedeniyle, kad›n›n beden ve ruh sa¤l›¤›nda zarar ortaya ç›km›ﬂsa ceza art›r›l›r.
SORUN: TCK Kad›n Platformu bu sürenin 12 hafta olmas›n› talep etmiﬂtir.

KISIRLAﬁTIRMA HANG‹ HALLERDE SUÇTUR?
Bir erkek ya da kad›n› r›zas› olmaks›z›n k›s›rlaﬂt›ran kimseye ceza verilir. Bu eylem k›s›rlaﬂt›rma iﬂlemi
yapma yetkisi olmayan bir kiﬂi taraf›ndan yap›l›rsa ceza art›r›m› uygulan›r.
Eﬁ‹M, A‹LE B‹REYLER‹MDEN B‹R‹ YA DA HERHANG‹ B‹R‹ BEN‹ B‹R YERDE KALMAYA
ZORLAYAB‹L‹R M‹?
TCK'n›n 109. Maddesinde 'Bir kimseyi hukuka ayk›r› olarak bir yere gitme veya bir yerde kalma
özgürlü¤ünden yoksun b›rakan kiﬂiye' ceza verilmektedir. Bu eylem s›ras›nda, cebir, tehdit veya hile
kullan›lmas› halinde ceza miktar› art›r›l›r.
Bu suçun; silahla, üstsoy, altsoy, eﬂe karﬂ› ya da çocu¤a veya kendini savunamayacak durumda olan
kiﬂiye karﬂ› iﬂlenmesi halinde de art›r›larak ceza uygulanacakt›r.
Bu suç cinsel amaçla iﬂlenmiﬂse, verilecek cezalar yar› oran›nda art›r›lacakt›r. Ancak, suç iﬂleyen,
soruﬂturmaya baﬂlamadan önce ma¤dura bir zarar vermeden ve kendili¤inden, ma¤duru güvenli bir
yerde serbest b›rak›rsa, cezas› üçte ikisine kadar indirilebilecektir.
TCK'YA GÖRE AYIRIMCILIK SUÇ MUDUR?
Bu kavram, TCK'ya yeni girdi. Bireyler aras›nda yasalar› ihlal ederek ay›r›mlar yap›lmas›n› ve böylece,
ay›r›ma tabi tutulan kiﬂinin, hukukun sa¤lad›¤› olanaklardan yoksun b›rak›lmas›n› cezaland›r›yor.
Yasada; taﬂ›nmaz mal›n sat›lmamas›, devredilmemesi bir hizmetin sunulmamas› ya da bireyin iﬂe
al›nmamas› halleri, "ay›r›m" olarak de¤erlendirilmiﬂ ve cezaland›r›lm›ﬂt›r. (Madde: 122)
TCK'da iﬂ ve çal›ﬂma hürriyetinin ihlali hali, ayr›ca 117. Madde'de de yer almaktad›r. Maddenin 1.
f›kras›nda bireyin iﬂ ve çal›ﬂma özgürlü¤ünün zor ya da tehdit yoluyla engellenmesi, ﬂikayete ba¤l›
suç olarak ifade edilmektedir.
19

Maddenin 2. f›kras›nda çaresiz ya da kimsesiz kiﬂilerin bu durumunu ya da bir kiﬂiye ba¤l›l›¤› sömürerek
bireyleri ücretsiz olarak çal›ﬂt›ranlar ya da sundu¤u hizmetle orant›s›z düﬂük ücret verenler, ayr›ca
bu durumda bulunan kiﬂileri insanl›k onuruyla ba¤daﬂmayacak çal›ﬂma ve konaklama koﬂullar›nda
tutanlar daha a¤›r cezayla cezaland›r›lmaktad›r.
SORUN: Ancak, her alanda oldu¤u gibi cinsiyet ay›r›m›n›n yap›lmas›nda da bu suçun daha geniﬂ olarak ele
al›nmas› gerekirdi. TCK'n›n 122. Maddesi'nin 1. Bendi'nde: 'Kiﬂiler aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düﬂünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m yap›larak' cümlesi bulunmaktad›r. Bu cümlenin baﬂ›na
'her ne suretle olursa olsun', 'yap›larak' sözcü¤ü yerine de, 'yap›lmas› yasakt›r' sözcükleri eklenerek yap›lacak
suç tan›m›, ay›r›mc›l›k fiilinin ceza yapt›r›m›na ba¤lanm›ﬂ olmas›n› daha aç›k ve net bir biçimde kapsayacakt›r.
Çünkü yaﬂam›n içinde, yasada say›lan nedenlerle ay›r›m salt üç alanda de¤il, çok de¤iﬂken hal ve durumlarda
karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Her türlü hakk›n, ay›r›mc›l›k yap›larak cezaland›r›lmas› suç say›lmal›d›r. Bu eksikli¤ine
karﬂ›n, bu maddenin TCK'da yer almas› olumlu olmuﬂtur. Özellikle iﬂe al›nmada ve çal›ﬂma yaﬂam›nda
karﬂ›laﬂ›lacak ayr›cal›klar, bu madde ile ceza yapt›r›m›na ba¤lanabilecektir.

YASADA, HAYASIZCA HAREKETLER NASIL TANIMLANMAKTADIR?
TCK, 'Alenen cinsel iliﬂkide bulunan ve teﬂhircilik yapan kiﬂileri' cezaland›r›yor. Bu cezaland›rman›n
gerekçesinde 'toplumun sahip oldu¤u ortak edep (ar ve haya) duygular›n›n, edep törelerinin ihlali,
incitilmesi ve hangi ﬂekilde olursa olsun, edep ve ahlak temizli¤ine aç›kça sald›r› niteli¤i taﬂ›yan
hareketler, tutum ve davran›ﬂlar›n cezaland›r›ld›¤›' ifade ediliyor. (TCK: 225)
SORUN: Gerekçede yer alan bu aç›klama esas olarak yasa metni ile çeliﬂiyor. Gerekçede hayas›zca say›lan
hareketlerin 'her ne suretle olursa olsun' biçiminde tan›mlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n yasa metninde hayas›z hareket
olarak tan›mlanan eylemlerin 'aleni cinsel iliﬂki ya da teﬂhircilik oldu¤unun' anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Gerekçede
bu tan›m›n çok genel bir biçimde ifade edildi¤i görülmektedir ki böyle bir de¤erlendirme keyfi uygulamalar›n
gündeme gelmesine neden olabilir. Bu maddenin gerekçesinde bir baﬂka sorun 'alenen cinsel iliﬂkide bulunma'
eyleminin 'cinsel arzular›n tatmini amac›na yönelik her türlü davran›ﬂ' biçiminde tan›mlanm›ﬂ olmas›ndad›r.
Teﬂhircili¤in konusu da 'kiﬂinin cinsel organlar›ndan ibaret de¤il' biçiminde tan›mlanm›ﬂt›r. Oysa teﬂhircilik, cinsel
organ›n teﬂhiri biçiminde anlaﬂ›lmal›d›r. Cinsel iliﬂkiden anlaﬂ›lmas› gereken de filli cinsel iliﬂkidir. Yasan›n bu
anlamda yeniden düzenlenmeye gereksinimi bulunmaktad›r. Aksi halde sokakta birbirine sar›lm›ﬂ iki insan›n
ya da k›sa etek giymiﬂ bir kad›n›n bu madde kapsam›nda suçlanmas› söz konusu olabilecektir ki bu durum
hukukla aç›kla çeliﬂecektir.

YASA, MÜSTEHCENL‹⁄‹ NASIL TANIMLIYOR?
Yasan›n 226. Maddesinde 'Müstehcenlik' baﬂl›¤› alt›nda 'bir çocu¤a müstehcen görüntü, yaz› veya
sözleri içeren ürünleri veren ya da bunlar›n içeri¤ini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunlar›
çocuklar›n bulundu¤u yerlerde sergileyen, satan, kiralayan, bunlar› promosyon olarak veren, reklam›n›
yapan kiﬂiler' cezaland›r›lmaktad›r.
Bunlar›n bas›n ya da yay›n yoluyla yay›nlanmas›, bu yay›nlarda çocuklar›n kullan›lmas›, çocuklar›n
kullan›ld›¤› ürünlerin sat›ﬂa sunulmas› halinde, ceza a¤›rlaﬂt›r›larak verilmektedir. Yine bu maddede,
ﬂiddet kullan›larak hayvanlarla, ölmüﬂ insan bedeni üzerinde veya do¤al olmayan yoldan yap›lan
cinsel davran›ﬂlara iliﬂkin yaz›, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üretmek, sat›ﬂa sunmak gibi
eylemlere de daha a¤›r ceza verilmektedir. Bu madde hükümlerinin istisnas›, bilimsel eserler ve
çocuklara ulaﬂmas› engellenmek koﬂuluyla sanatsal ve edebi de¤eri olan eserlerdir.
SORUN: 'Müstehcenlik', salt çocuklar yönünden önlem al›nmas›n› gerektiren bir kavram de¤ildir. Ayr›ca
müstehcen kavram›n›n yasada aç›kça ifade edilmemiﬂ oluﬂu ve gerekçede müstehcen olan›n hayas›zca
hareketlerle özdeﬂ tutulmuﬂ olmas›, hem suçun iyi tan›mlanmam›ﬂ olmas›n› getirmekte, hem de yapt›r›m›n keyfi
uygulamalara arac› k›l›nmas› tehlikesini yaratmaktad›r.
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TCK; B‹R ÇOCU⁄U YA DA K‹ﬁ‹Y‹, FUHUﬁA TEﬁV‹K ETMEK YA DA FUHUﬁ ‹Ç‹N ARACILIK
YAPMAK SUÇUNU NASIL TANIMLAMAKTADIR?
TCK'n›n 227. Maddesi'nde; çocu¤un ya da bireyin fuhﬂa teﬂvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaﬂt›r›lmas›,
fuhﬂa arac›l›k edilmesi, bu amaçla yer temin edilmesi, fuhuﬂ amac›yla ülkeye insan sokulmas› ya da
ülke d›ﬂ›na insan ç›kar›lmas› fiillerini gerçekleﬂtirenler hakk›nda ceza yapt›r›m› bulunmaktad›r. Bu
fiiller, cebir, tehdit ve hileyle yap›l›rsa verilecek ceza iki kat art›r›lacakt›r.
Yukar›daki eylemleri, eﬂ, üstsoy, kay›n üstsoy, kardeﬂ, evlat edinen, vasi, e¤itici, ö¤retici, bak›c›,
koruma ve gözetim yükümlülü¤ü bulunan kiﬂiler ya da kamu görevi veya hizmet iliﬂkisinin sa¤lad›¤›
nüfuzu kötüye kullananlar gerçekleﬂtirirse verilecek ceza yar› oran›nda art›r›lacakt›r.
B‹RDEN ÇOK EV‹L‹K, H‹LEL‹ EVLENME, RESM‹ N‹KAH OLMAKSIZIN D‹NSEL TÖRENLE
EVLENME SUÇLARININ CEZALARI NED‹R?
Yeni TCK, daha önceki Ceza Yasas›nda oldu¤u gibi, evlilik kurumunu yasal güvencelerle donatmaktad›r.
Evli olmas›na ra¤men baﬂkas›yla evlenme iﬂlemi yapt›ran ya da kendisi evli olmamakla birlikte evli
oldu¤unu bildi¤i kiﬂiyle evlilik iﬂlemi yapt›ran kiﬂilere hapis cezas› verilmektedir. (TCK: 230)
Gerçek kimli¤ini saklayarak baﬂkas›yla evlenen kiﬂi hakk›nda ise, hapis cezas› verilmektedir. Aralar›nda
evlenme akdi ya da resmi nikah olmaks›z›n evlenmenin dinsel törenini yapt›ranlar ve yapanlar
hakk›nda da hapis cezas› verilecektir. Bu durumda taraflar medeni nikah yaparlarsa, kamu davas›
ve hükmedilen ceza sonuçlar›yla ortadan kalkacakt›r.
AYNI KONUTTA B‹RL‹KTE YAﬁADI⁄I K‹ﬁ‹LERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNAN DA CEZA ALIR
MI?
TCK, 4320 Say›l› Ailenin Korunmas› Yasas› ile bir denklik sa¤layarak ayn› konutta birlikte yaﬂad›¤›
kiﬂilerden birisine karﬂ› kötü davran›ﬂta bulunan kiﬂiyi hapis cezas›yla cezaland›rmaktad›r.
Bu kötü davran›ﬂ; büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek, meslek veya sanat ö¤retmekle
yükümlü oldu¤u birey üzerinde terbiye hakk›ndan do¤an, disiplin yetkisi kötüye kullan›larak
gerçekleﬂmiﬂse, 1 y›la kadar ceza verilir. (TCK: 232)
SORUN: Bu maddede sorun oluﬂturan anlay›ﬂ, 'disiplin yetkisinin belli ölçülerde zor kullanmaya izin verdi¤i'
görüﬂüdür. Gerekçede, 'Her türlü kötü muamele suçun oluﬂmas›n› olanakl› k›lmaz. Kötü muamelenin, merhamet,
ac›ma ve ﬂefkatle ba¤daﬂmayacak nitelikte bulunmas› gereklidir.' denilmektedir. Disiplin, yaﬂam›n do¤ru yolda
planlanmas› ve düzenlenmesidir. Disiplin ad›na, kötü muamele yap›labilece¤i izlenimi veren gerekçe, temel hak
ve özgürlüklerle ba¤daﬂmayan bir durum yaratmaktad›r.

A‹LE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü ‹HLAL EDENLER CEZA ALIR MI?
Aile birli¤i, aile bireylerine, karﬂ›l›kl› olarak bak›m, e¤itim, destek olma yükümlülü¤ünü getirmektedir.
Bu yükümlülü¤ü yerine getirmeyenler, ﬂikayet üzerine 1 y›la kadar hapis cezas›yla cezaland›r›l›rlar.
Kocan›n hamile olan eﬂini, ya da bir kad›nla sürekli birlikte yaﬂayan erke¤in kendisinden gebe kalm›ﬂ
olan kad›n› çaresiz durumda terk etmesi halinde de, ceza yapt›r›m› bulunmaktad›r.
Velayet haklar› kald›r›lm›ﬂ olsa dahi, sürekli sarhoﬂluk, uyuﬂturucu ve uyar›c› maddelerin kullan›lmas›
ya da onur k›r›c› davran›ﬂlarla ya da özensiz davranarak çocuklar›n›n ahlak, güvenlik ve sa¤l›¤›n› a¤›r
ﬂekilde tehlikeye sokan anne ve babaya da ceza verilecektir.
‹NSANLI⁄A KARﬁI SUÇLAR VE ‹NSAN T‹CARET‹ SUÇLARINDA KADINLARI KORUYAN
HÜKÜMLER NELERD‹R?
TCK, eski ceza yasam›zda aç›kça yer almayan iki yeni suç tan›m› getirmektedir. Ana baﬂl›¤›nda
insanl›¤a karﬂ› suçlar olarak tan›mlanm›ﬂ olan bu bölümün alt›nda, soyk›r›m, göçmen kaçakç›l›¤› ve
insan ticareti yer almaktad›r.
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Suç yasada ﬂöyle tan›mlanmaktad›r: 'Bir plan›n icras› suretiyle milli, etnik, ›rki veya dini bir grubun
tamamen veya k›smen yok edilmesi maksad›yla, bu gruplar›n üyelerine karﬂ› kasten öldürme, bireylerin
bedensel ve ruhsal bütünlüklerine zarar verme, bir grubu tamamen veya k›smen yok etmeye yönelik
koﬂullarda yaﬂamaya zorlama, do¤umlara engel olmaya yönelik tedbirler alma, bu gruba ait çocuklar›
bir baﬂka gruba nakletme, fiillerinden birinin iﬂlenmesi soyk›r›m suçunu oluﬂturur.'
Bu tür suçlarda zaman aﬂ›m› iﬂlemeyecektir. Yani suçun iﬂlenmesinin üzerinden hangi zaman dilimi
geçmiﬂ olursa olsun eylemci yarg›lanacak ve cezaland›r›lacakt›r.
Bu bölümdeki ikinci suç tan›m›, '‹nsanl›¤a Karﬂ› Suçlar' baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Kasten öldürme ya da
yaralama; iﬂkence eziyet veya köleleﬂtirme, kiﬂi özgürlü¤ünden yoksun k›lma, bilimsel deneylere tabi
k›lma, cinsel sald›r›da bulunma, çocuklar›n cinsel istismar›; zorla hamile b›rakma ve zorla fuhﬂa
sevketme fiillerinin, siyasal, felsefi ›rksal veya dinsel nedenlerle toplumun bir kesimine karﬂ› bir plan
do¤rultusunda iﬂlenmesi hali 'insanl›¤a karﬂ› suç' olarak ifade edilmiﬂtir.
Yine ayn› bölümdeki di¤er suç tan›m› göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticaretidir.
Göçmen kaçakç›l›¤›nda amaç, menfaat sa¤lamakt›r. Eylemci, bireysel veya örgütlü olarak bu suçu
iﬂleyebilmektedir. Yasad›ﬂ› yollarla bir baﬂka ülkeye giden bireyler, yaﬂam tehlikesiyle dahi karﬂ›
karﬂ›ya kalmakta ya da önemli maddi ve manevi zararlara u¤ramaktad›rlar. ‹nsan Ticareti, göçmen
kaçakç›l›¤›ndan çok farkl›d›r. Bu suçun, iﬂlenmesi için, bir yerden di¤er bir yere götürmedeki as›l
amaç, bu kiﬂileri zorla çal›ﬂt›rmak, baz› hizmetleri vermeye mecbur b›rakmak, onlar› adeta tutsakl›kla
eﬂit uygulamalara tabi tutmak yahut organlar›n›n baﬂkas›na zorla verilmesine raz› etmektir.

CUMHUR‹YET SAVCILI⁄I'NA VER‹LECEK ﬁ‹KAYET D‹LEKÇES‹ ÖRNE⁄‹
CUMHUR‹YET SAVCILI⁄I'NA
ANKARA
ﬁ‹KAYET EDEN: ‹sim, Soyad›, adres
ﬁ‹KAYET ED‹LEN: ﬁikayetçi oldu¤unuz kiﬂinin ad, soyad ve adresi
SUÇ: Tecavüz, taciz, sark›nt›l›k, Aile içi ﬂiddet, müessir fiil ve yap›lan di¤er eylemler belirtilecektir.
SUÇ TAR‹H‹: Olay tarihi belirtilecektir.
ﬁ‹KAYET NEDENLER‹: (ﬁikayet Konusu olay, zaman, yer ve do¤urdu¤u sonuçlar belirtilerek k›saca
özetlenecektir.)
"ÖRNE⁄‹N
................... tarihinde ....... s›ras›nda tan›ﬂt›¤›m sonradan ad›n›n ............... oldu¤unu ö¤rendi¤im, fakat
bana ad›n›n ..... oldu¤unu söyleyen ........ adl› kiﬂi bana ev bulma konusunda yard›m edece¤ini söylemiﬂ
ve beni .... ad›ndaki emlakç› ile tan›ﬂt›rm›ﬂt›. ......... tarihinde Pazar günü beni ev bakmak üzere emlakç›
arkadaﬂ› ile .... mahallesinde bulunan ... numaral› eve götürdüler. Ev de bulunan bir kaç eﬂyan›n bir
önceki kirac›n›n oldu¤unu ve en k›sa zamanda alaca¤›n› belirttiler. Ben de inanarak eve bakmaya
baﬂlad›m. Ben içerdeki odalar› gezerken kap›y› kilitlediklerini duymad›m. ..... ad›ndaki ﬂah›s benimle
içerideki odaya geçti. Di¤eri d›ﬂar›da idi. Ben ne oldu¤unu anlamadan arkadan sald›rd›lar. Ellerinde
b›çak oldu¤u için ba¤›ram›yordum. Tüm direnmeme ra¤men karﬂ› koyma çabalar›m boﬂa gitti. Bu
iki ﬂah›s taraf›ndan tecavüze u¤rad›m. Kaç kere oldu¤unu hat›rlam›yorum. Beni ertesi gün ö¤le vakti
bayg›n bir halde evime yak›n bir yere b›rakt›lar. E¤er olaydan ﬂikayetçi olursam, bunun on kat›n›, bu
sefer daha kalabal›k kiﬂiyle yapacaklar›n› söylediler. Bu nedenle bugüne dek yak›nma olana¤›
bulamad›m. Ancak ﬂimdi suçlular›n yakalanmas› ve cezaland›r›lmas›n› talep ediyorum."
SONUÇ VE ‹STEM: Yukar›da sundu¤um nedenlerle, gerekli araﬂt›rma ve soruﬂturma yap›larak,
san›klar hakk›nda dava aç›lmas›n› ve cezaland›r›lmalar›n› sayg›yla dilerim. (Tarih)
‹sim, Soyad›:
‹mza:
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A‹LEN‹N KORUNMASINA DA‹R KANUN
Madde 1- Türk Medeni Kanununda öngörülen tedbirlerden ayr› olarak, eﬂlerden birinin veya çocuklar›n
veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er aile bireylerinden birinin aile içi ﬂiddete maruz kald›¤›n› kendilerinin
veya Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n bildirmesi halinde, Sulh Hukuk Hakimi re'sen meselenin mahiyetini
göz önünde bulundurarak aﬂa¤›da say›lan tedbirlerden bir ya da bir kaç›na birlikte veya uygun görece¤i
benzeri baﬂkaca tedbirlere de hükmedebilir.
Kusurlu eﬂin;
• Di¤er eﬂe veya çocuklara (veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er aile bireylerine) karﬂ› ﬂiddete veya
korkuya yönelik davran›ﬂlarda bulunmamas›,
• Müﬂterek evden uzaklaﬂt›r›larak bu evin di¤er eﬂe ve varsa çocuklara tahsisi ile di¤er eﬂ ve çocuklar›n
oturmakta oldu¤u eve veya iﬂ yerlerine yaklaﬂmamas›,
• Di¤er eﬂin (veya çocuklar›n veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er aile bireylerinin) eﬂyalar›na zarar
vermemesi,
• Di¤er eﬂi ve çocuklar› (veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er aile bireylerinin) iletiﬂim vas›talar›yla
rahats›z etmemesi,
• Varsa silah ve benzeri araçlar›n› zab›taya teslim etmesi,
• Alkollü veya uyuﬂturucu herhangi bir madde kulan›lm›ﬂ olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak
konutta bu maddeleri kullanmamas›,
Yukar›daki hükümlerin tatbiki öngörülen süre (alt›) ay› geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere
ayk›r› davran›lmas› halinde tutuklanaca¤› ve hürriyeti ba¤lay›c› cezaya hükmedilece¤i hususu kusurlu
eﬂe ihtar olunur. Hakim bu konuda ma¤durlar›n yaﬂam düzeylerini göz önünde bulundurarak tedbir
nafakas›na hükmeder.
Birinci f›kra hükmüne göre yap›lan baﬂvurular harca tabi de¤ildir.
Madde 2- Koruma karar›n›n bir örne¤i mahkemece Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na tevdi olunur. Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤› koruma karar›n›n uygulanmas›n› zab›ta marifetiyle izler.
Koruma karar›na uyulmamas› halinde zab›ta, ma¤durlar›n ﬂikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan,
re'sen soruﬂturma yaparak evrak› en k›sa zamanda Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na intikal ettirir.
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› koruma karar›na uymayan eﬂ hakk›nda Sulh Ceza Mahkemesinde kamu
davas› açar. Bu davan›n duruﬂmas› yer ve zaman kayb›na bak›lmaks›z›n 3005 say›l› Meﬂhut Suçlar›n
Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yap›l›r.
Fiili baﬂka bir suç oluﬂtursa bile, koruma karar›na ayk›r› davranan eﬂe ayr›ca üç aydan alt› aya kadar
hapis cezas› hükmolunur.
Aile içindeki ﬂiddet sorununun çözümü için haz›rlanan ve 14 Ocak 1998 y›l›nda kabul edilen 4320
Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun; aile üyelerine ailenin di¤er bir üyesi taraf›ndan ﬂiddet
uygulanmas› halinde bir tak›m özel tedbirler al›nmas›n› içerir.
Aile içi ﬂiddete maruz kalan eﬂ veya aile bireylerinden biri ya da olaya tan›k olan 3. bir kiﬂi Polise,
Aile Mahkemesine veya Savc›l›¤a baﬂvurabilir. (Baﬂvuru için harç ödemek gerekli de¤ildir). Polis veya
savc›l›¤a baﬂvuruldu¤u takdirde olay Aile Mahkemesine yönlendirilir.
Baﬂvuru üzerine Aile Mahkemesi Hakimi olay›n niteliklerini göz önünde bulundurarak Kanunda yaz›l›
tedbirlerin birine, birkaç›na veya hepsine birden gecikmeksizin hükmeder.
Bu tedbirler, kusurlu eﬂin;
a) ﬂiddete veya korkuya yönelik davran›ﬂlarda bulunmamas›,
b) müﬂterek evden uzaklaﬂt›r›lmas›, evin (aile konutunun) ﬂiddete u¤rayan eﬂe ve çocuklar›na tahsis
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edilmesi, ﬂiddet uygulayan eﬂin eve yaklaﬂmamas›,
c) ev eﬂyalar›na zarar vermemesi,
d) aile bireylerini iletiﬂim vas›talar›yla rahats›z etmemesi,
e) varsa silah ve benzeri araçlar›n› zab›taya teslim etmesi,
f) alkollü veya uyuﬂturucu herhangi bir madde kullanm›ﬂ olarak ortak konuta gelmemesi, ﬂeklinde
olabilir.
Hakim bu tedbirlere en çok 6 ay süre için hükmedebilir.
Kusurlu eﬂe, kararda hükmolunan tedbirlere uymazsa tutuklanaca¤› ve tedbir süresinin hapis cezas›na
dönüﬂece¤i ihtar edilir.
Hakim, ﬂiddete u¤rayan›n yaﬂam düzeyine uygun bir tedbir nafakas›na da karar verebilir.
Koruma karar›n›n bir örne¤i Aile Mahkemesi'nce Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'na iletilir. Savc›l›k karar›n
uygulanmas›n› zab›ta (ve gerekti¤inde psikolog, sosyal çal›ﬂmac› gibi uzman kiﬂiler) arac›l›¤›yla izler.
ﬁiddete baﬂvuran eﬂin karara uymamas› halinde, zab›ta ma¤durun ﬂikayetine gerek kalmaks›z›n
evrak› Savc›l›¤a iletir. Savc› da karara uymayan kusurlu eﬂ hakk›nda Sulh Ceza Mahkemesi'nde kamu
davas› açar. Örne¤in e¤er evden uzaklaﬂt›r›lan kiﬂi eve yaklaﬂ›r, iletiﬂim araçlar›yla ma¤duru rahats›z
ederse, alkollü bir ﬂekilde kap›ya dayan›rsa, hakim uzaklaﬂt›rma cezas›n› hapis cezas›na çevirebilir.

270 koca sürgün oldu
Sal›, 10 A¤ustos 2004
Denizli Barosu Baﬂkan› Adil Demir, Aile Mahkemelerinin verdi¤i karar do¤rultusunda, son bir y›lda kentte 270
kocan›n evden uzaklaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi.
Demir, Aile Mahkemelerinde, 10 Temmuz 2003'ten y›l sonuna kadar 124 kocan›n, eﬂlerine ve çocuklar›na kötü
davrand›¤› gerekçesiyle k›sa süreli evden uzaklaﬂt›rma cezas› ald›¤›n› kaydetti. 2004 y›l›n›n ilk yedi ay›nda 146
kocan›n ayn› cezay› ald›¤›n› belirten Demir, ﬂunlar› söyledi: "Mahkemeye baﬂvuran aileler direkt boﬂanma
istemiyle karﬂ›m›za ç›k›yor. Ancak, Medeni Kanunumuz aile birli¤inin hemen bozulmas›ndan yana de¤il. Aile
Mahkemesi, ailelere yeni bir ﬂans vermek için dayakç› kocalara evden uzaklaﬂt›rma cezas› veriyor. Dayakç›
kocalar, mahkeme karar› gere¤i, 3 ay boyunca evlerine giremiyor. Mahkemenin uzaklaﬂt›rma karar›na uymayan
kocalar hapse at›l›yor. Denizli'de aile mahkemeleri kurulduktan sonra toplam 270 koca sürgün yedi." (S.D.)

Tehlikedeyseniz! Yard›m isteyin!
• 155 Polis ‹mdat telefonunu aray›n.
• Yak›n bir karakola giderek ﬂikayet edin. Karakolda ﬂikayetinizin tutana¤a geçmesini isteyerek,
okuduktan sonra tutana¤› imzalay›p mümkünse bir örne¤ini, de¤ilse tarih ve numaras›n› al›n.
• Karakol sizi hekime gönderecektir. Hekim ya Hükümet Tabibi ya da bir Adli T›p'da görevli olacakt›r.
Oradan da bir rapor al›n.
• Herhangi bir Adliye'de Aile Mahkemesi'ne veya Cumhuriyet Savc›l›¤›'na baﬂvurup, Ailenin Korunmas›na
Dair Kanun (Yasal Haklar›n›z sayfas›na link) uyar›nca korunma talebinde bulunabilirsiniz.
• Yaﬂad›¤›n›z ﬂiddete tan›k olan veya ﬂiddetten haberi olan aile dostu ya da aile üyesi kiﬂiler de
ailenin korunmas› için sizin ad›n›za Karakola, Aile Mahkemesi'ne veya Cumhuriyet Savc›l›¤›'na telefonla
veya ﬂahsen baﬂvurabilir.
24

KOﬁULLARI VARSA BAROLARDAN ADL‹ YARDIM ALAB‹L‹RS‹N‹Z
Bir avukata ihtiyaç duydu¤unuzda ekonomik olarak güçsüz iseniz, yaﬂad›¤›n›z ile ba¤l› Baronun Adli
Yard›m Kurullar›na baﬂvurarak kimli¤inizi, ikametgah belgenizi ve muhtardan alaca¤›n›z fakirlik
belgesini sunarak ücretsiz avukat atanmas›n› talep edebilirsiniz.
Koﬂullar›n›z uygunsa, Baro size avukat yard›m› yapacakt›r.
BAﬁVURULAB‹LECEK RESM‹ KURUMLAR
Polis ‹mdat -................................................................................................155
Jandarma ‹mdat- ........................................................................................156
Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü - ..............................................0 212 511 4275
Alo Sosyal Hizmetler- .................................................................................183
‹stanbul ‹li Emniyet Müd. Çocuk ﬁb - .....................................................0 212
Kad›köy ‹lçesi Emniyet Müdürlü¤ü - ......................................0 216 411 70 05
Kad›köy ‹lçesi Emniyet Müdürlü¤ü Çocuk Bürosu - ................0 216 369 0098
‹stanbul Valili¤i - .....................................................................................0 212
Kad›köy ‹lçesi Kaymakaml›¤› - ...............................................................0 216
‹stanbul Barosu - .....................................................................0212 251 9855
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi - ...............0212 292 77 39
‹stanbul Üniversitesi Çapa Eriﬂkin Psikiyatri - ........................0212 414 24 10
‹stanbul Üniversitesi Çapa Çocuk Psikiyatri - .....0212 414 20 00- dahili 1390
SHÇEK ‹stanbul ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü - ..............0212 511 42 75(5)
SHÇEK ‹stanbul Gazi Mahallesi Toplum Merkezi - ................0212 650 33 21
SHÇEK ‹stanbul Ba¤c›lar-Evren Toplum Merkezi - ................0212 489 09 41
SHÇEK ‹stanbul Kocamustafapaﬂa Toplum Merkezi - ...........0212 632 00 17
SHÇEK ‹stanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi - ......................0216 496 45 99
SHÇEK ‹stanbul Yakac›k Toplum Merkezi - ...........................0216 309 91 25
SHÇEK ‹stanbul Mustafa Kemal Toplum Merkezi - ................0216 472 72 99
SHÇEK ‹stanbul Zeytinburnu Toplum Merkezi - .....................0212 416 25 53
‹STANBUL'DAK‹ KADIN SI⁄INMA/KONUK EVLER‹:
Kad›köy Belediyesi Kad›n Konukevi - ................................0216 414 38 61-62
Küçükçekmece Belediyesi Kad›n Konukevi - ....................0212 411 06 00-41
Beyo¤lu Belediyesi Kad›n Konuk Evi - ..................................................0 212
KADIN KURULUﬁLARI:
Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler Vakf› - ........................................0 212
Mor Çat› Vakf› - ......................................................................................0 212
Kad›n S›¤›na¤› Vakf› - .............................................................0212 292 5232
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KADIN YOKSULLU⁄U/ÇALIﬁMA HAYATI
VE G‹R‹ﬁ‹MC‹L‹K
Türkiye nüfusunun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar›n çal›ﬂma hayat›na kat›l›m›
son senelerde düﬂmüﬂtür. D‹E 2001 verilerine göre Türkiye genelinde 2000 senesinde kad›nlar›n
%26's›, erkeklerin ise %73' ü çal›ﬂmaktayd›.
Çal›ﬂan erkeklerin %25'i, çal›ﬂan kad›nlar›n %33'ü kamu sektöründe çal›ﬂmakla beraber; bu sektördeki
2.3 milyon çal›ﬂan›n sadece %23'ü kad›nd›r. Özel sektördeki 8.4 milyon çal›ﬂan›n ise sadece
%16's› kad›nd›r. Görüldü¤ü gibi, her iki sektörde de erkekler ço¤unluktad›r.( %77, %84)
Çal›ﬂan kad›nlar›n aras›nda iﬂveren durumunda olan %0.7 iken, ücretsiz aile iﬂçisi durumunda
olan %51'dir.(Erkeklerin%10'u iﬂveren, %10'u aile iﬂçisidir.) Kad›nlar›n %31.7 'si, erkeklerin %41.7si
düzenli, maaﬂl› olarak çal›ﬂmaktad›r. (D‹E 2001, Y›ld›z Ecevit 2003)
Ayr›ca, küreselleﬂen ticaretdeki rekabet avantaj› elde etme amac›; üretimi kay›t d›ﬂ› olan, enformal
sektöre kayd›rm›ﬂt›r. Enformal iﬂgücü, özel imalat sanayinin %53'ünü oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂ güvencesiz,
sosyal haklardan yoksun ve düﬂük maaﬂl› oldu¤u için, erkeklere cazip gelmeyen bu enformel sektörde
ço¤unlukla kad›nlar çal›ﬂmaktad›r.
D‹E 2002 verileri, 18.5 milyon çal›ﬂan nüfüsun, 9.5 milyonunun aktif sigortal› olmad›¤›n›, k›saca kay›t
d›ﬂ› oldu¤unu, kentte çal›ﬂan kad›nlar›n %56's›n›n, erkeklerin ise %29'unun bu sektörde çal›ﬂt›¤›n›
göstermektedir.
Erkekler daha yüksek ücret al›r: kad›nlar›n ücretleri erkeklerinkinin yüzde 20 ile 50'si aras›ndad›r.
Erkekler tüm mülklerin yüzde 92'sine ve gayri safi milli has›lan›n yaklaﬂ›k yüzde 84'üne sahiptir.
Kendi Kooperatifinizi kurmak istiyorsan›z;
Kad›nlar›n, her zaman çok görünür olmasa da, toplumun süreklili¤ini sa¤lamak konusunda çok önemli
rolleri vard›r. Bu nedenle yaﬂanan temel sorunlar› en iyi bilenler kad›nlard›r, dolay›s›yla çözüm yollar›n›n
geliﬂtirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda kendi seslerini duyurabilmeleri çok önemlidir.
Bunu yaparken de tek baﬂ›na bireyler olarak hareket etmek yerine, biraraya gelmek, ortak çözümler
geliﬂtirmek sonuca ulaﬂmak aç›s›ndan çok yararl› olmaktad›r. Öte yandan yürütece¤imiz faaliyetlerde
resmi bir yap›ya ihtiyaç duymaktay›z. Bu nedenle kad›nlar aç›s›ndan örgütlenme önemli bir ihtiyaç
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Örgütlenmedikçe, kendi kurum ve organizasyonlar›m›z› oluﬂturmad›kça
yapabileceklerimiz kendi küçük dünyalar›m›zdaki küçük baﬂar›larla s›n›rl› kal›r. Kurumlaﬂmaksa bize
yeni bir dünyan›n kap›s›n› aç›yor. Hem iﬂ yapmam›z› kolaylaﬂt›r›yor, hem de bizi düzgün iﬂ yapmaya
ve bunun için kendimizi geliﬂtirmeye zorluyor. Di¤er sektörlerle, yerel kuruluﬂlarla olan iliﬂkilerimiz
farkl› bir boyuta taﬂ›n›yor. Hep talep eden ve ﬂikâyet eden tekil kad›nlar olmaktan ç›k›p, ortak sorunlara
birlikte çözüm üretmek için iﬂbirli¤i yap›lmas› gereken kad›n kuruluﬂlar›na dönüﬂüyoruz.
Farkl› kurumsal çat›lar alt›nda örgütlenebiliriz. Vak›f, dernek, ﬂirket ya da kooperatif kurabiliriz. Bütün
bu yap›lar›n avantaj ve dezavantajlar›n› düﬂündü¤ümüzde kooperatif maddi olanaklar› s›n›rl› kad›nlar
için en uygun seçenek olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Buna ba¤l› olarak Türkiye'de son dönemde çok say›da
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kad›n kooperatifi kuruldu. Ülkemizde 50'ye yak›n çeﬂitli konularda faaliyet gösteren kad›n kooperatifi
bulunmaktad›r. Kooperatifler, kuruluﬂunun kolayl›¤›n›n yan› s›ra, yukar›da bahsetti¤imiz yap›lar içinde
en demokratik ve eﬂitlikçi olan›d›r.
Kad›n Kooperatifi kurmak için baﬂvuru, Ankara Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na yap›l›r. Baﬂvuru için
en az 7 kiﬂinin kurucu olarak biraya gelmesi ve bir ana sözleﬂme haz›rlamas› gerekir. Ancak kooperatif
oluﬂtururken en az 10-15 birlikte çal›ﬂmaya hevesli kad›n›n bir arada olmas›, ortak amaçlar ve yap›lacak
faaliyetler konusunda uzlaﬂmas› da büyük önem taﬂ›r.
Bu konuda teknik destek almak üzere baﬂvurabilece¤iniz yerler
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›
KEDV'den örgütlenme, ortak amaç ve eylem plan› oluﬂturma, kooperatif kurma ve iﬂletme konusunda
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k deste¤i alabilirsiniz. Ayr›ca baﬂka kooperatiflerle bilgi ve deneyim al›ﬂveriﬂinde
bulunmak üzere ba¤lant›ya geçebilirsiniz.
Adres: ‹stiklal Caddesi, Bekar sokak, No: 17, Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel: 0212 292 26 72 - 75, Faks: 0212 249 15 08, e.mail: kedv@kedv.org.tr, web: www.kedv.org.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› - Ankara
Adres: Atatürk Bulvar›, No: 193, Kavakl›dere / Ankara, Tel: 0312 417 12 00
Web: www.sanayi.gov.tr
‹stanbul Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü
Adres: Aﬂirefendi Cad. Hoca Kas›m Köprüsü Sok. ﬁeker Han No:4 Sirkeci
Tel: 0212 514 10 80
Mahalle yuvas› açmak için;
Çocu¤un ilk y›llar›nda oluﬂan temel fiziksel, sosyal, zihinsel ve psikolojik yap›s› daha sonraki y›llardaki
geliﬂimini de belirler. Bu geliﬂim süreci bir bütündür. Çocu¤un ö¤renebilen, araﬂt›ran, sorumluluk alan,
paylaﬂabilen, baﬂkalar›na sayg›l›, özgüvenli ve kendini rahat ifade edebilen bir birey olarak geliﬂmesi
bu dönemde ald›¤› e¤itime ba¤l›d›r. Oysa ülkemizde bu yaﬂ çocuklar› için e¤itim imkânlar› son derece
s›n›rl›d›r. Bu hizmetlerin yayg›nlaﬂt›r›labilmesi için toplumun çeﬂitli aktörlerinin iﬂbirli¤i büyük önem
taﬂ›maktad›r. Bu konuda annelerin / ailelerin alaca¤› liderlik bütün aktörlerin iﬂbirli¤ini de kolaylaﬂt›racakt›r.
Bu nedenle kendi semtinde çocuklar için bir Merkez açmak isteyen kad›nlar›n, öncelikle semtteki di¤er
kaynaklarla iﬂbirli¤i zeminini oluﬂturmalar›, bu Merkez için uygun mekân bulmas› ve bu konuda birlikte
çal›ﬂabilece¤i bir kad›n grubu oluﬂturmas› gerekir.
Bu Merkez, ailelerin, annelerin, çocuklar›n ve mahallelinin ihtiyaçlar›na cevap verecek ve aralar›ndaki
etkileﬂimi güçlendirecek ﬂekilde oluﬂturulmal›, e¤itim yaklaﬂ›m› buna göre biçimlendirilmelidir. Bu
Merkezde yürütülecek faaliyetleri semtinizin ihtiyac›na ve sahip oldu¤unuz kaynaklara göre
planlayabilirsiniz. Bu do¤rultuda 3-6 yaﬂ çocuklar› için yuva hizmeti verebilirsiniz, oyun odalar›
oluﬂturabilirsiniz, ev ziyaretleriyle anneleri destekleyebilirsiniz veya oyuncak kütüphanesi açabilirsiniz.
Bu hizmetleri vermek için yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler vard›r. Söz gelimi yuva
hizmeti verebilmek için MEB ya da SHÇEK'ten ruhsat al›nmas› gerekir. Bu konuda bu kuruluﬂlar›n il
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ya da ilçe müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz. Di¤er uygulamalar içinse, yasal bir düzenleme olmamakla
birlikte belli güvenlik koﬂullar›na özen gösterilmesi gerekir.
Bu Konuda Teknik Destek Almak Üzere Baﬂvurabilece¤iniz Yerler
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›
KEDV, 0-6 yaﬂ çocuklar› için uygulanabilecek programlarla ilgili e¤itim, dan›ﬂmanl›k ve materyal
deste¤i sa¤lamakta, ayr›ca aç›lacak merkezler için kaynak yaratma faaliyetlerini desteklemektedir.
Adres: ‹stiklal Caddesi, Bekar sokak, No: 17, Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel: 0212 292 26 72 - 75, Faks: 0212 249 15 08, e.mail: kedv@kedv.org.tr, web: www.kedv.org.tr
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ‹l Müdürlü¤ü
Prof. Kaz›m ‹smail Gürkan Cad. No:8 Ca¤alo¤lu/‹stanbul
Tel: 0 212 511 42 75
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹l Müdürlü¤ü
Tel: 0 212 526 19 60 - 5 hat
Mikro-kredi ve tasarruf gruplar› / Bireysel veya Kollektif Giriﬂimcilik
Günümüz ekonomik politikalar›n›n nüfusun büyük ço¤unlu¤unun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamad›¤› bir gerçektir.
Özellikle yoksullar yaﬂama ve hayatlar›n› iyileﬂtirme mücadelelerinde yarat›c›l›klar›n› kullanarak kendi
yöntemlerini bulmak zorunda kal›yorlar. Öte yandan, yine bilinen bir baﬂka gerçek var ki, kad›nlar
kad›n olmalar›ndan dolay› ekonomik kaynaklara ulaﬂam›yorlar. Özellikle yoksul kad›nlar›n ulaﬂabildi¤i
üretim kaynaklar› son derece s›n›rl›. ‹ﬂte burada, bu eﬂitsiz kaynak da¤›l›m›n› düzeltecek en önemli
araç "kredi"dir. Ancak yine biliyoruz ki, kad›nlar pek s›n›rl› oranda krediye ulaﬂabilirler, yani borç
kullanabilirler. Kad›nlar genellikle komﬂular› ya da akrabalar›ndan borç al›rlar. Ama bu kaynaklar›n
süreklili¤i yoktur ve her ihtiyaç duyduklar›nda kullanamazlar. Üstelik bu tür borç kullanman›n kad›nlar›
ezen bir a¤›rl›¤› vard›r.
Bu nedenle bütün dünyada kad›nlara yönelik mikro kredi programlar› geliﬂtirmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Türkiye'de de çeﬂitli kredi uygulamalar› vard›r. Bunlar:
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› MAYA Mikro Ekonomik Destek ‹ﬂletmesi
Bir iﬂ kurmak veya var olan iﬂini geliﬂtirmek isteyen ve bunun için sermaye ihtiyac› olan kad›nlara
kredi verilmektedir. ‹stanbul, Kocaeli, Adapazar› ve Düzce'deki kad›nlar bu kredilerden faydalanabilir.
Evinde, pazarda, tezgâhta ya da dükkânda küçük çapl› bir iﬂ yapan ve bu iﬂini geliﬂtirmek isteyen ya
da küçük bir iﬂ kurmak isteyen kad›nlara kredi verilmektedir. ‹ﬂ türleri konusunda k›s›tlama yoktur.
Miktarlar 100-2,000YTL aras›nda de¤iﬂmektedir. Geri ödemeler 4-12 ay vade ile yap›lmaktad›r.
Baﬂvurular 0212 2922672 (4 hat), 0212 2490700, 0212 2923200 numaral› telefonlara yap›lmaktad›r.
Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vak›flar› (SYDV):
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsam›nda istihdam sa¤lay›c› iﬂlere uzun vadeli krediler
verilmektedir. Tüm illerde uygulanmaktad›r. Baﬂvurular illerdeki SYDV'lere yap›lmaktad›r.
‹stanbul Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf› Müdürlü¤ü:
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‹stanbul Valili¤i Hizmet Binas›, Ankara Cad. Ca¤alo¤lu Eminönü/‹stanbul
Tel: 0 212 512 05 26 / 519 45 88 / 513 48 18
Kad›köy ‹lçesi Kaymakaml›¤› Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›:
Ayr›ca kad›nlar›n kendi fonlar›n› geliﬂtirmelerine yönelik çeﬂitli ülkelerde de uygulamas› olan tasarruf
gruplar›, kad›nlar›n kendi kredi kaynaklar›n› yaratmalar›n› sa¤layan bir modeldir. Tasarruf gruplar›
asl›nda kad›nlar›n tüm yönetim ve denetimi ellerinde tuttuklar› kendilerine ait küçük bir "banka" gibi
düﬂünülebilir. Kad›nlar, kendi tasarruflar›n› bir araya getirir ve oluﬂturduklar› fonu yönetir, üyelerinin
her türlü ihtiyaçlar› için kredi verirler.
K›saca tasarruf gruplar›, denetim ve yönetimin kad›nlar›n elinde oldu¤u etkili bir mali sistem yaratmak
demektir. Ayr›ca, kad›nlar›n kendi mali kurumunu yaratman›n ötesinde, üyelerine ö¤renme, düﬂünme,
analiz etme ve mahalle ya da çevrelerindeki di¤er konulara kat›lma f›rsatlar› da yarat›r. Bir yandan
da kendi aralar›nda bir destek grubu oluﬂturmak, ortak sorunlarla yüz yüze gelmek ve harekete
geçmek üzere bir s›çrama tahtas› sa¤lar.
Tasarruf grubu kurma ve geliﬂtirme konusunda Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› e¤itim ve
dan›ﬂmanl›k hizmeti vermektedir.
Adres: ‹stiklal Caddesi, Bekar sokak, No: 17, Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel: 0212 292 26 72 - 75, Faks: 0212 249 15 08, e.mail: kedv@kedv.org.tr, web: www.kedv.org.tr
Üretilen Ürünlerin Pazarlanmas›
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› Nah›l ‹ktisadi ‹ﬂletmesi
Adres: ‹Stiklal Caddesi, Bekar Sokak, No:17, Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel: 0212 251 90 85
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KADIN VE E⁄‹T‹M
Türkiye'de 640.000 k›z çocu¤u zorunlu e¤itim görmemektedir. 15 yaﬂ ve üstü nüfustan kad›nlar›n
yüzde 75'i ve erkeklerin yüzde 93'ü okuma yazma bilmektedir.
K›z çocuklara oranla erkek çocuklar›n ilkö¤retim seviyesinden sonra e¤itime devam etme olas›l›¤›
daha fazlad›r.
Okul kitaplar› erkeklere liderlik, kad›nlara ise ev iﬂi rollerini biçen toplumsal cinsiyet kal›plar›n›
pekiﬂtirmektedir.
Bu konudaki baz› istatistikler:
Tablo 1 Okuryazar olmayanlar›n kentsel-k›rsal nüfusa oran› (%) (DPT 2000a)
Toplam k›rsal nüfus içindeki oran

Toplam kentsel nüfus içindeki oran

Kad›n

30,4

18,7

Erkek

10,1

4,5

Tablo 2 Cinsiyete göre nüfusun e¤itim durumu (En az lise mezunu olanlar) (%) (OECD 2002)
Yaﬂ grubu 35-44
Türkiye

Kad›n

Erkek

Cinsiyet fark›

18

28

10

Tablo 3 Cinsiyete göre nüfusun e¤itim durumu: (En az üniversite mezunu olanlar) (%) (OECD 2002)
Yaﬂ grubu 35-44
Türkiye

Kad›n

Erkek

Cinsiyet fark›

7

9

2

Tablo 4 Okulöncesi e¤itimde cinsiyete göre okullaﬂma oran› (%) (1996 UNESCO verileri)
Ülke
Türkiye

Kad›n

Erkek

7.3

7,9
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Tablo 5 Yüksekö¤retimde cinsiyete göre okullaﬂma oran› (%) (2000 UNESCO verileri)
Ülke

Kad›n

Erkek

Türkiye

15,2

26,5

Tablo 6 Cinsiyete göre ortaö¤retim okullaﬂma oran› (%) (1996 UNESCO verileri)
Ülke

Kad›n

Erkek

Türkiye

43,2

59,0

Tablo 7 Seçilmiﬂ bölgeler baz›nda kent ve köy okullar›nda k›z-erkek ö¤renci oranlar› (%) (Milli
E¤itimde Say›sal Veriler, 2001-2002)
KÖY

KENT

K›z

Erkek

K›z

Erkek

Akdeniz

47,8

52,2

47,3

52,7

Güneydo¤u

41,7

58,3

43,4

56,6

Marmara

48,3

51,7

47,5

52,5

E¤itim; bireylerde istenilen yönde davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. E¤itimin amac›, bireyin
ve toplumun istek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda bireylerin ilgi ve yeteneklerini geliﬂtirerek onlar› topluma
kazand›rmaktad›r.
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E⁄‹T‹M HAKKI
T.C. Anayasas›na göre; "Kimse e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz, sekiz y›ll›k ilkö¤retim
k›z ve erkek bütün vatandaﬂlar için zorunlu ve devlet okullar›nda paras›zd›r. E¤itim ve ö¤retim, Atatürk
ilkeleri ve ink›laplar› do¤rultusunda, ça¤daﬂ bilim ve e¤itim esaslar›na göre devletin gözetimi ve
denetimi alt›nda yap›l›r. Devlet maddi imkanlardan yoksun baﬂar›l› ö¤rencilerin ö¤renimlerini
sürdürebilmeleri amac›yla burslar ve baﬂka yollarla gerekli yard›mlar› yapmaktad›r.
‹lkö¤retim k›z ve erkek bütün vatandaﬂlar için mecburi ve devlet okullar›nda paras›zd›r. Devlet maddi
imkanlardan yoksun ö¤rencilerin e¤itimlerini en üst seviyeye kadar sürdürebilmeleri için burs, yat›l›l›k,
kredi vb.yollarla her türlü tedbiri al›r.
1739 say›l› milli e¤itim temel kanununa göre;
• Temel E¤itim görmek her Türk vatandaﬂ›n›n hakk›d›r.
• E¤itimde kad›n erkek herkese f›rsat ve imkan eﬂitli¤i sa¤lan›r.
• Milli e¤itimin amaçlar› yaln›z resmi ve özel e¤itim kurumlar›nda de¤il, ayn› zamanda evde,
çevrede,iﬂyerlerinde,her yerde ve her f›rsatta gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›r.
• ‹lkö¤retim 6-14 yaﬂlar›ndaki çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimini kapsar.‹lkö¤retim k›z ve erkek
bütün vatandaﬂlar için zorunludur ve devlet okullar›nda paras›zd›r
222 say›l› ilkö¤retim ve e¤itim kanununa göre;
• ‹lkö¤retim; ö¤renim ça¤›nda bulunan çocuklar için zorunlu ve devlet okullar›nda
paras›zd›r.
• Mecburi ö¤renim ça¤› 6-14 yaﬂ grubunu kapsar.
• Mecburi ö¤renim ça¤›nda olup da memleket d›ﬂ›nda olmak, oturdu¤u yerde okul
bulunmamak veya sa¤l›k durumu dolay›s›yla ilkö¤renime devam edemeyen vatandaﬂlardan
özel olarak ö¤retim görenler, imtihanla ve yaﬂlar›na göre lay›k olduklar› ilkokul s›n›flar›na
veya mezuniyet imtihanlar›na al›n›rlar.
Her vatandaﬂ›n zorunlu e¤itim hakk›ndan yararlanmas›, e¤itimde f›rsat ve imkan eﬂitli¤inin sa¤lanmas›,
e¤itime eriﬂimdeki engellerin ortadan kald›r›lmas› Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n temel görevidir.
Haydi K›zlar Okula Kampanyas›
K›z Çocuklar›n›n Okullulaﬂmas›na destek kampanyas› da bu amaçla uygulamaya konulmuﬂtur. 2003
y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›, bu konuda bir kampanya baﬂlatm›ﬂt›r. "Hayd› K›zlar Okula" isimli bu
kampanya; Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF iﬂbirli¤inde, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›, sivil toplum
kuruluﬂlar› ve yerel yönetimlerin kat›l›m ve katk›s› ile ilkö¤renim ça¤›nda olan (6-14 yaﬂ) k›z çocuklar›ndan
e¤itim sistemi d›ﬂ›nda kalan, okulu terk eden yada devams›zl›k yapan ö¤rencilerin %100
okullulaﬂmalar›n›n ve e¤itimde cinsiyetler aras› eﬂitli¤in sa¤lanmas›d›r.
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2003 y›l›nda k›z çocuklar›n›n okullulaﬂmas›na destek kampanyas› kapsam›nda çaliﬂmalar›n
baﬂlat›ld›¤› iller
A¤r›, Batman, Bitlis, Diyarbak›r, Hakkari, Muﬂ, ﬁanl›urfa, Siirt, ﬁ›rnak, Van
2004 y›l›nda k›z çocuklar›n›n okullulaﬂmas›na destek kampanyas› kapsam›nda çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›ld›¤i iller
Adana, Ad›yaman, Ankara, Ardahan, Ayd›n, Bingöl, Edirne, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
I¤d›r, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraﬂ, Kars, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Ni¤de, Osmaniye, Tokat
2005 y›l›nda k›z çocuklar›n›n okullulaﬂmas›na destek kampanyas› kapsam›nda çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›ld›¤› iller
Afyon, Antalya, Bal›kesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Eskiﬂehir, Hatay, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Malatya, Mu¤la, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirda¤, Trabzon.

Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf› maddi zorluklar nedeniyle çocuklar›n› okutamayan ailelere
ﬁartl› Nakit Transferi arac›l›¤›yla yard›mc› olabiliyor. ﬁartl› Nakit Transferi k›z ve erkek çocuklar›n›n
e¤itimi için iki ayda bir annelere belli bir miktarda ödenen para yard›m›d›r. Hatta belirlenen bu yard›m
miktar› k›z çocuklar› için daha fazlad›r. E¤er SSK, Ba¤-Kur ya da Emekli Sand›¤›'ndan birine ba¤l›
de¤ilseniz, ikametgah belgesi (yani nerede oturdu¤unuza dair muhtar›n›zdan alaca¤›n›z belge),
çocuklar›n›z›n ve sizin nüfus cüzdan fotokopileri ve ö¤renci belgeleriyle ilinizdeki Sosyal Yard›mlaﬂma
ve Dayan›ﬂma Vakf›'na baﬂvurabilirsiniz.
Baﬂvurunuzu yapt›ktan sonra görevliler evinize bir ziyaret yapacaklar. Bu ziyaret sonucunda baﬂvurunuz
kabul edildi¤i takdirde iki ayda bir, her çocuk için belli bir miktar ayl›k e¤itim paras› alabilirsiniz. Ancak
bu paray› alabilmeniz için sadece çocu¤unuzu okula kaydettirmek yetmiyor. Paray› düzenli olarak
alabilmeniz için çocu¤unuzun sürekli okula gitmesi gerekiyor. Yaln›z unutmaman›z gereken birﬂey
daha var: maalesef bu para yard›m› baﬂvuran herkese verilmiyor. Bu yard›m› alabilmeniz için
koﬂullar›n›z›n uygun olmas› ve baﬂvurunuzun mutlaka kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmedi¤i
takdirde bu yard›m› alamazs›n›z.
Daha fazla bilgi almak için en yak›n okula, iliniz ya da ilçenizdeki Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Vakf›'na baﬂvurabilirsiniz."
Dikkat ederseniz bu yard›mdan yararlanmak için çocuklar›n›z›n mutlaka nüfus cüzdan› olmas› gerekiyor.
Bu nedenle çocu¤unuz do¤ar do¤maz ilk bir ay içinde onu nüfusa kaydettirmeniz çok önemli.
Maddi s›k›nt›lardan dolay› çocuklar›n› okutamayan veya ailesi taraf›ndan okula gönderilmeyen k›z
çocuklar›n›n, ilk, orta ve yüksekö¤retim burslar› sa¤layan bir çok Sivil Toplum Kuruluﬂu mevcuttur.
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i, 21. Yüzy›l E¤itim ve Kültür Vakf›, Ça¤daﬂ E¤itim Vakf›, Türk
E¤itim Vakf›, Ayhan ﬁahenk Vakf› bunlar›n baﬂl›calar›d›r. Her kurumun burs sa¤lama konusundaki
ﬂartlar› farkl› oldu¤u için, daha detayl› bilgiyi aﬂa¤›daki telefon numaralar›ndan edinebilirsiniz.
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Genel Merkez - ............Tel: 0 212 252 4433
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Kad›köy ﬁubesi - ...........Tel: 0216 414 6363
Ça¤daﬂ E¤itim Vakf› - ...............................................Tel: (0212) 297 69 79 - 80-81
Türk E¤itim Vakf› - ...................................................................Tel: 0 212 217 5858
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21. Yüzy›l E¤itim ve Kültür Vakf› - ............................................Tel: 0 212 274 1502
Ayhan ﬁahenk Vakf› - ..............................................................Tel: 0 212 289 9898
Bilgi Almak ‹çin:
Milli E¤itim Bakanl›¤› - ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü, Ankara
Tel: (312) 413 16 16/ 17 - (312) 418 84 58/ 175
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹l Müdürlü¤ü Tel: 0 212 526 19 60 - 5 hat 0 212 522 8401
Kad›köy ‹lçesi Milli E¤itim Müdürlü¤ü 0 216
‹stanbul Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf› Müdürlü¤ü:
‹stanbul Valili¤i Hizmet Binas›, Ankara Cad. Ca¤alo¤lu Eminönü/‹stanbul
Tel: 0 212 512 05 26 / 519 45 88 / 513 48 18
Kad›köy ‹lçesi Kaymakaml›¤› Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›:

Yayg›n E¤itim
Yayg›n e¤itim, örgün e¤itimin yan›nda ve d›ﬂ›nda, bilgi, beceri, meslek kazand›rmaya ve bireysel ve
toplumsal geliﬂmeyi sa¤lamaya yönelen tüm programlanm›ﬂ e¤itim etkinliklerini kapsar. Türkiye'de
kad›nlar› kapsayan yayg›n e¤itim etkinliklerinin çoklu¤u ve çeﬂitlili¤i dikkat çekicidir. MEB'in Halk
E¤itim Merkezleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirdi¤i yayg›n e¤itim etkinliklerine ek olarak pek çok sivil toplum
örgütü gönüllü olarak kad›nlara yönelik okuma yazma, beceri ve meslek edindirme kurslar› vermekte,
belediyeler ücretsiz benzer kurslar düzenlemekte, Gap ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n Çok Amaçl› Toplum
Merkezleri (ÇATOM)'nde yine benzer faaliyetler uygulanmaktad›r.
Türkiye'de yayg›n e¤itim hizmetleri MEB K›z Teknik Ö¤retim okullar›nda ve Halk E¤itim Merkezlerinde
yayg›n bir ﬂekilde uygulanmaktad›r.1999-2000 y›l›nda bu hizmetlerden yararlanan K›z Teknik Ö¤retim
okullar›nda yaklaﬂ›k %90'›, Halk E¤itim Merkezlerinde ise %79,33'ü kad›nd›r.
Örgün e¤itim sisteminin d›ﬂ›nda kalm›ﬂ genç ve yetiﬂkinlere hizmet veren uygulamalar aras›ndaki K›z
Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ünce yürütülen , Mesleki ve Teknik E¤itimi Geliﬂtirme Projesi (METGE),
okuldan erken ayr›lm›ﬂ k›z çocuklar›na devam etmiﬂ olduklar› modüllere uygun e¤itim alarak istihdam
olana¤› sa¤lamaya yöneliktir.Proje kapsam›nda hiç okula gitmemiﬂ kad›nlar›n da seçtikleri modüllere
uygun sertifika alarak, istihdam imkan› kazanmas› hedeflenmektedir.
METGE kurslar›ndan yaralanan kad›nlar›n da toplumun kad›nlara uygun gördü¤ü mesleklere
yönel(til)dikleri söylenebilir. Çal›ﬂmakta olan gençlerin örgün e¤itim haklar›ndan, iﬂ güvencesinden
ve ücret ödemelerinden yararlanmas›n› sa¤layan ç›rakl›k e¤itimi kapsam›nda kad›nlara pek az yer
aç›lm›ﬂt›r (%9) (TÜS‹AD,2000) .Bu az›nl›¤›n da kuaförlük , konfeksiyon ,hal›c›l›k gibi tipik kad›n
alanlar›na y›¤›ld›¤› , örne¤in toplam k›z ö¤rencilerin %68 'inin konfeksiyon ve d›ﬂ giyim bölümlerinde
yer ald›¤› gözlenmektedir (DPT,2000a) .
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Kad›köy Belediyesi'nin Kad›na Yönelik Hizmetleri
Aile Dan›ﬂma Merkezleri
Küçükbakkalköy Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Fevzi Paﬂa Cad. De¤er ‹ﬂ merkezi kat:1 Küçükbakkalköy
Telefon
216 - 573 79 09
‹çerenköy Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Huzur Hoca Sokak no:1 ‹çerenköy
Telefon
: 216 - 575 80 24 / 216 - 575 32 25
Dikiﬂ Nak›ﬂ Kursu, Mefruﬂat, El sanatlar›, Ahﬂap ve Kumaﬂ Boyama, Kuaförlük, Güzellik Uzmanl›¤›,
Bilgisayar Yemek Kursu, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak yürütülen Ailelere yönelik Çocuk Geliﬂimi
Seminerleri, Okuma Yazma Kurslar›.
E¤itim Mahallesi Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Patika Sok. no:16 Kuyubaﬂ›
Telefon
: 216 - 541 95 72 / 216 - 541 95 74 / 216 - 541 95 76
E¤itim Mahallesi Aile Dan›ﬂma Merkezinde Verilen E¤itimler,
Dikiﬂ, Mefruﬂat, Tak›, Kumaﬂ Boyama, Tahta Boyama, Cam Boyama, Cam Süsleme, Modelistlik,
Stilistlik, Bilgisayar, Okuma - Yazma, Görme Özürlüler için Bilgisayar Kursu ve Çorap Atölyesi, Anne
Çocuk E¤itim Vakf› ile birlikte yürütülen Okul Öncesi E¤itim Program›, Yetiﬂkinlere E¤itim Becerileri
E¤itimi, Temel Yurttaﬂl›k Bilgileri E¤itimi, Psikolojik Dan›ﬂmanl›k Deste¤i, Sa¤l›k Hizmetleri Deste¤i.
Dumlup›nar Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres:
: Yumurtac› Abdi Bey Cad. Çeﬂme Ç›kmaz› no: 1 Fikitepe
Telefon
: 216 - 565 13 54
Dumlup›nar Aile Dan›ﬂma Merkezinde Verilen E¤itimler;
Mefruﬂat, Kuaför, Manikür, Bilgisayar,Aile ‹çi ‹letiﬂim Seminerleri, Psikolojik Dan›ﬂmanl›k Deste¤i,
Sa¤l›k Hizmetleri Deste¤i.
Barbaros Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Mimar Sinan Cad. No:69 Demir Apt. Barbaros
Telefon
: 216 470 86 85
Okuma Yazma Kurslar›, Anne Ve Çocuk E¤itimi, ‹lkö¤retimden Liseye Kadar Olan Ö¤rencilere Takviye
Destek Dersleri.
‹nönü Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: ‹nönü Mahallesi Ulusu Cad. Cem Apt. No:95
Telefon
: 216 - 469 63 10
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Okuma Yazma Kurslar›, E¤itim Becerileri Semineri, Ça¤daﬂ E¤itim Vakf› ile ortak yürütülen
Aile ‹çi Muhabbet Seminerleri, Aile ‹çi E¤itim Seminerleri, Dikiﬂ Nak›ﬂ Kursu, Saz Kursu, Yemek
Atölyesi, ‹lkö¤retim Ö¤rencilerine Dershane Kurslar›, Taç Spor ile birlikte Çocuklara Spor
E¤itimi.
Yeni Sahra Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Y›ld›r›m Beyaz›t Cad. no:63 Yenisahra
Telefon
: 216 317 08 83
Yeni Sahra Aile Dan›ﬂma Merkezinde Verilen E¤itimler
Etüt ve iletiﬂim Semineri, Aile ‹çi ‹letiﬂim Semineri, Okuma Yazma Kursu
Atatürk Mahallesi Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Atatürk Mahallesi Girne Cad. no:29 Ataﬂehir
Telefon
: 216 - 455 36 79
Okuma Yazma Kurslar›, Aile ‹çi ‹letiﬂim Seminerleri, Anne Çocuk E¤itimi Seminerleri, Ça¤daﬂ
E¤itim Vakf› ile Birlikte Yürütülen Aile ‹çi Çat›ﬂma Seminerleri, Engelli Çocuklar›n Ailelerine
Yönelik Psikolojik Destek Çal›ﬂmalar›
ﬁaﬂk›nbakkal Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Kaz›m Özalp Ç›kmaz› Salih Bey Apt. no: 16 ﬁaﬂk›nbakkal
Telefon
: 216 - 368 60 89
ﬁaﬂk›nbakkal Aile Dan›ﬂma Merkezinde Verilen E¤itimler,
El Sanatlar›, Film Atölyesi, ‹ngilizce Kurslar›.

Kay›ﬂda¤› Aile Dan›ﬂma Merkezi
Adres
: Akyaz› cad. Nihat sok. no:29 Kay›ﬂda¤›
Telefon
: 216 - 499 62 12
Okuma Yazma Kurslar›, E¤itim Seminerleri.
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