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ÖNSÖZ
Kadınlar şiddete uğruyor, ana akım medyada bu şiddet haberleri ya sıradan
olaylar olarak veriliyor ya da kullanılan cinsiyetçi dil ile üçüncü sayfa haberlerine
taşınıyor.
Uygulanacak cezai yaptırımların ve alınacak tedbirlerin tartışılması gerekirken,
çocukların rızasını arama, mahkeme salonlarında verilen iyi hal indirimleri,
tarikat yurtlarında gerçekleşen istismarları yok sayma gibi uygulamalar erkek
şiddetini daha da besliyor.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), kadın ve çocuk dernekleri
mühürleniyor veya kamu yararına faaliyetleri durduruluyor.
Tüm bu kadın hak ve özgürlüklerini özel, kamusal alanda ihlal eden kararlara,
uygulamalara son verilmeli, bu ihlali gerçekleştirenlere karşı ağır yaptırım
uygulanmalıdır.
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Kadın düşmanı açıklamaları devam ederken, istismarcıları hasta ilan edip,
kimyasal hadımı çözüm olarak ortaya koyuyorlar. Oysaki çözüm yolu, kadın
erkek eşitliği için politikalar üretmekten ve kadın örgütleriyle birlikte çalışmalar
yürütüp, tüm toplum nezdinde bu konuları gündem yapıp tartışarak, çözüm
yollarının birlikte bulunmasından geçer.

09-15 NİSAN 2018

Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarımız devam edecek. Buradan tekrar ilan
ediyoruz ki; Türkiye’nin de imzacısı olduğu tüm uluslar arası sözleşmelere
(İstanbul Sözleşmesi, CEDAW) aykırı uygulamaların takipçisi, kadın haklarının
savunucusu olacağız.
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Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ayrımcılığın görünür olması
açısından kadına yönelik tüm hak ihlallerin çetelesini tutacağız, takipçisi
olacağız.

DEĞERLENDİRME
Kadının yüz yüze geldiği şiddet vakaları saldırı haberleri medyada ya “aile içi bir
mesele” olarak ya da şiddet uygulayanın anlattığı bahanelerle sıralanarak
veriliyor.
Örneğin; “Cinnet getiren koca”, “Karısının kendisini aldattığından şüphelenen
adam”, “Sevgilisini başkasıyla görünce”, “Kırmızı ruj sürdüğü için”, “İzinsiz
sokağa çıktığı için”, “Beyaz pantolon giydiği için” “Facebook hesabı açtığı için”,
“Dövme yaptırdığı için”, “Çalışmak istediği için”, “Boşanmak istediği veya
ayrılmak istediği için”, “Pembe telefon kullandığı için” tüm bu sıralanan
cümleler, kadınların aleyhine olan gerekçelerle, kadın düşmanı bir tavırla
“yuvasını yıkan” kadına işaret ediyor.
Haberlerde şiddetin gerekçelendirilmesi, kadın bedeninin cinsel bir obje olarak
teşhir edilmesi, kullanılan fotoğraf, kadının kıyafeti, yaşamı veya söyleminin
hedef haline getirilmesi özellikle dikkat çekiyor. Kadına “mağdur”, “savunmasız”
olarak yer verilirken, kadınların yine toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde “iyi
anne”, “eş”, “sevgili” gibi konumlandırıldığına tanık oluyoruz.
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Raporumuzu cinsiyetçi dil sebebiyle toplumda kadınların hiçleştirilmesine
farkındalık yaratma amacına adıyoruz.
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Günlük olarak erkek şiddeti sonucunda öldürülen kadınların çetelesi için bkz:
ŞİDDETTEN ÖLEN KADINLAR İÇİN DİJİTAL ANIT http://anitsayac.com/

KADINLARA YÖNELİK HAK İHLALLERİ
ÇETELESİ
Cinayet
• Çorlu’da bir kadın otomobilde bir erkek tarafından tabancayla başından
vurularak öldürüldü.
• Karaman’da bir erkek karısını ekmek bıçağı ile öldürdü.
• İstanbul Esenyurt'ta bir kadın 1 ay önce boşandığı eşi V.H. tarafından
silahla başından vurularak öldürüldü.
• Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi baraj kenarında su
içerisinde balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kime ait
olduğu araştırılıyor.
• Kocaeli’de polis tarafından kayıp olarak aranan Y.S isimli kadın, Kandıra
ilçesi açıklarında ölü olarak bulundu.
• Tekirdağ'da bir kadın başından vurularak öldürüldü.
• Diyarbakır'da bir kadın eşi tarafından 11 kurşunla öldürüldü.
• Niğde’de bir erkek karısını öldürdü.
• Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
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• Tekirdağ’da bir kadın boşanma davası açtığı eşi tarafından tornavida ile
saldırıya uğradı. Kadının sol gözünde görme kaybı tehlikesi var.
• İstanbul'da bir metrobüste iki kadını tacizden yargılanan A. Ş. "sarkıntılık
yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırılmasının ardından sanık yakınları kadınlara saldırdı.
• İzmir Buca’daki bir ortaokulda görevli eski milli güreşçi E.B, kız öğrencileri
taciz etti.
• Mudanya’da bir kadın, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, ilçede
kaymakamlık yaptığı dönemde kendisini ormanlık alana kaçırdığı
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
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Şiddet, Taciz, Tecavüz, İstismar

• Edirne'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odalarına cep telefonu
yerleştirerek, kadınların çıplak görüntülerini çeken S.Y. tutuklandı.
• Antalya’da bir kadın, babasının kendisine 5 yaşından beri cinsel
istismarda bulunduğunu bildirerek suç duyurusunda bulundu.
• Bursa'da polis memuru, bir kadını okulda silahla ağır yaraladı.
• Bolu'da bir kadın tacizcinin kolunu ısırarak kurtuldu. Olayın ardından
yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
• Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma davası için adliye binasında bulunan
T.B. (23), eşi ile kayınpederi tarafından saldırıya uğradı.
• Şarkıcı Bergen’i 1989 yılında öldüren kocası Halis Serbest, Adana da dört
çocuğa cinsel istismardan tutuklandı.
• Ankara’da S.K. isimli erkek kendisinden boşanan C.B. isimli kadını
katletmek istedi. Ağır yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla
hastaneye kaldırıldı.
• Ankara'da sahte sosyal medya hesaplarından kendini polis ve MİT
elemanı olarak tanıtarak küçük kız çocuklarına günlük kiraladığı evlerde
taciz eden zanlı yakalandı.
• Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının köpek çiftliğinde zorla tutulduğu
ihbarını alan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
• Bursa'da imam H.İ tarafından fiziksel şiddete maruz kalan bir kadının ilk
duruşmasında imama sadece 1000 lira ceza verildi. İmam hala sözlü ve
psikolojik şiddetini sürdürüyor
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Zorla Evlendirme
• İstanbul’da ailesinin zorla evlendirmek istemesine karşı çıkan S. Ç. 2 erkek
kardeşi tarafından öldürüldü.

İdil'in Yağmurca köyünde bir kadın intihar etti.
Tekirdağ'da bir kadın banyoda boğazını keserek intihar etti.
Gaziantep’te bir kadın iki çocuğunu öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti.
Artvin’de bir kadın, tedavi gördüğü hastanenin 2. katından beton zemine
atlayarak intihar etti.
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İntihar

Ayrımcılık, Nefret Dili, Baskı, Sansür, Mobbing
• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otoparkta 55 araçlık
bir bölüm kadınlara ayrıldı.
• Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki kadınlar plajının üçüncüsünü
Finike de yapıyor.
• Kocaeli’nde istismar edilen çocuğa, mahkeme heyeti ''Neden daha evvel
sustun?'', annesine ise ''Neden başka erkeklerle konuştun?'' diye sordu.
• İş sahibi H.H. kendisini cinsel taciz ve darpla suçlayan kadın için
uzaklaştırma kararı çıkardı.
• Kadınlara ayrımcılık, Türkiye’nin ilk ve tek kadın bandosuna sahip Adana
Kız Lisesi Mezunları kadınlar Portakal Çiçeği Karnavalında konser alanına
alınmadı.
• İkinci el yatağını satmak isteyen yurttaşa “yobaz” alıcı tarafından ilginç
isteklerde bulunuldu; Yatakta kadın yattıysa bir erkek dua ederek o
yıkasın yatağı -Kadın yattıktan 62 gün sonra yatak yıkanmalı.
• AKP Kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Maltepe
Meydanı bariyerlerle kadın-erkek ayrı olarak düzenlendi
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• Yönetmen Eylem Kaftan, ilk kurmaca filmi için kolları sıvadı. Türkiye'de
bir kadın yönetmenin film yapabilmesinin yegâne yöntemini, "Çok
inanmak, çok çalışmak, çok fedakârlık" olarak özetleyen Eylem,
yapımcıların kadın yönetmenlere güvenmediğini belirtti.
• Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 2030 yılında bugünkü mesleklerin yüzde
80’inin robotlar ve yapay zekâ tarafından yapılacağını belirterek,
“Daralan istihdam olanaklarından en çok kadınlar etkilenecek. Kadınları
robot ve yapay zekânın kullanılamadığı duygusal zekânın önem taşıdığı
alanlar ve donanımı kurtaracak” dedi.
• BM ve AB yetkilileri internet erişimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması
durumunda kız çocukları ve kadınların 'geri kalacağı' uyarısını yaptı.
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İşyerinde Fırsat Eşitsizlikleri

OHAL’de Kadına Yönelik İhraç, Kadın Örgütlerinin Faaliyetlerinin
Durdurulması
• Halkevci Kadınların faaliyet sürdürdüğü 3 şube mühürlendi.
• KHK ile İşinden atılan mimar Alev Şahin, “işim, ekmeğim için” diyerek
Düzce AKP il binası önünde direnişine devam ediyor.
• KHK ile İşinden atılan Nuriye Gülmen, Yüksel direnişçileri tarafından
düzenlenen söyleşiye katıldı: “Mesele teslim olmamak mesele haksızlığa
alışmama meselesi” dedi.
• 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programında yer alan 'Yeva'
filminin gösterimi, İstanbul Valiliği tarafından 'OHAL' ve 'kamu güvenliği'
gerekçesiyle yasaklandı.
• Eskişehir'de cinsel istismara karşı başlatılmak istenen imza kampanyasına
valilik "genel güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.
Gözaltında ve Cezaevinde Kadının İnsan Hakları İhlali
• Malatya'da 15 yıldır eşinden şiddet gören S.'ye polis "her şikâyette
bulunana yardımcı mı olacağız" dedi.
• Mersin Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 kadın tutsak, 15
Mart'tan bu yana açlık grevinde.
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Kadınlara Yönelik Olası Yasal Düzenlemeler
• "Kimyasal hadımı içeren cinsel istismar yasa teklifi, Meclis'e sevk edildi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "Kimyasal hadım" yöntemini
içeren çocuklara yönelik cinsel istismar yasa tasarısı, özellikle kadınların
bu yöntemin sonuç doğurmayacağı yönündeki itirazlarına rağmen
Başbakan Binali Yıldırım tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
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• 'Metro Turizm’de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' başlıklı habere
kısmi sansür kararı geldi.
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Medya’da Sansür

Medya’da Cinsiyetçi, Ayrımcı Dil Kullanımı
GAZETE BAŞLIKLARI KADINI HEDEF GÖSTERİYOR

O ülkede saatte 11 tecavüz vakası yaşanıyor... Kurbanların yüzde 25'i engelli!
(“mağdur”, “savunmasız” olarak betimlenen kadın)

Aldatılan koca dehşet saçtı. Eşini ve kadınla ilişki yaşayan amca oğlunu öldürüp
canına kıydı...
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İhanet cinneti!...
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Yasak Aşk Vahşeti?...

09-15 NİSAN 2018

Birlikte yaşadığı kadının yatağında başka bir erkek görünce...

HAFTALIK RAPOR
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• Facebook, Alanis filminden bir kesit olan süt emziren kadın fotoğrafını
paylaşan FilmLoverss'ın resmi hesabını sildi. Kadın bedeninden rahatsız
olarak sansür uygulayan Facebook'a tepkiler büyüyor.
Ekonomik Şiddet
• Ajans Press tarafından yapılan bir araştırmaya göre; evlendikten sonra
kadınların çalışmaması gerektiğini düşünen erkeklerin oranı yüzde 25.
Türkiye genelinde 750’si kadın 750’si erkek olmak üzere bin 500 kişinin katıldığı
araştırmaya göre;
*Evlendikten sonra kadınların çalışmaması gerektiğini düşünen erkeklerin oranı
yüzde 25. Evlendikten sonra çalışmak istemeyen kadınların oranı ise yüzde 14.
*Erkeklerin yüzde 51’i kadınların çalışmak için eşlerinden izin alması gerektiğini
dile getirirken, bu düşünceye katılan kadınların sayısı yüzde 36.
*Araştırmaya katılan kadınların yüzde 61’i çalışmanın ekonomik özgürlük
olduğunu savundu. Kadınların yüzde 36’sı ise çalışmanın aileye katkı olduğunu
söylerken, yüzde 31’i özgüven anlamına geldiğini belirtti.
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*Çalışmanın, hayatı devam ettirmek için gerekli bir eylem olduğunu düşünen
erkeklerin oranı yüzde 22, kadınların oranı ise sadece yüzde 10.
*Düzenli bir iş hayatına sahip olan kadınların yüzde 43’ü gelirlerinin tümünü ev
giderleri için harcadıklarını söylerken, bu oran erkeklerde yüzde 35 oldu.
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• Van'da büyük bir sağlık skandalı yaşandı. "Doğum doktoru yok" denilerek
hastaneye alınmayan hamile kadın, bekleme salonunda doğum yaptı. Bu
sırada yere düşen çocuk, başını zemine çarpınca öldü.
• Mevcut Hükümetin yeni bir sağlık ortamı oluşturduğunu söyleyen TTB
Halk Sağlığı Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, Türkiye de sağlığın paralı hale
geldiğini ifade etti. Sağlık politikalarından en çok kadınların etkilendiğini
söyleyen Etiler, en önemli sorunun ise sağlık kuruluşlarında yaşanan
şiddet olduğunu belirtti.
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Kadın Sağlığı

• Dicle Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü, HIV olduğu gerekçesiyle bir
kadının doğumuna girmeyen doktorların yerine 2 aylık bir asistanın girdiği
olay hakkında soruşturma başlattı.
Güvencesizlik İş Kazaları
• Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir kadın çalıştığı tavuk çiftliğindeki
makinenin eşarbını kapmasıyla yaşamını yitirdi.
• Tekirdağ'da cam fabrikasında 4 hamile kadının da aralarında bulunduğu
38 işçi kimyasal maddeden zehirlendi.
Mücadele
• Van’da Çocuk yaşta evlendirilerek cinsel istismara ve sistematik şiddete
maruz bırakılan binlerce kadından biri olan Nebahat Özan'ın hikâyesi,
müftülere nikâh izni veren zihniyete bir cevap niteliğinde.
Evlendirilmesini "Diri diri mezara girdim" diye tanımlayan Nebahat,
"Kadınlar çocuk evlendirmelere karşı birlikte mücadele etmeli" mesajı
verdi.
• Bağlar Belediyesi’nde çalışan 255 işçi, "güvenlik soruşturması" adı altında
işsiz kaldı. İşlerine geri dönmek için 30 Mart’tan bu yana belediye önünde
eylemde olan kadın işçiler, kendilerine yapılan haksızlık son buluncaya
kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlı.
• Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin, her ayın 11 inde düzenlediği eylemde
konuşan Ezgi Bahçeci, Mart ayında 25 kadının öldürüldüğünü bunun
karşısında yargının hala erkeği koruduğunu söyledi.
• KESK, TMMOB, TTB ve DİSK üyesi kadınlar, Emeğimiz, bedenimiz,
kimliğimiz bizimdir sloganıyla 1 Mayıs ta alanlarda olacaklarını açıkladı.
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• Çocuklar artık annelerinin soyadlarını taşıyabilecek.
• Tekirdağ Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasında 19'u kadın olmak üzere
20 işçinin işine son verilmesine karşı kadınların başlattığı iş durdurma
eylemi sonuç verdi. İşlerinden atılan kadınlar işlerine geri dönecek.
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Kazanımlar

Yargı Kararları
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• Konya'da 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini elle taciz eden geçen yıl 29
Mayıs'ta tutuklanan 60 yaşındaki matematik öğretmeni adli kontrol
şartıyla tahliye oldu.
• Fazla anestezi vererek hasta kadını taciz eden diş hekimi hapis cezası aldı.
• İzmir'de eski kocası tarafından kablo ile boğularak öldürülen Üsküdar K.
davasında sanığa hiçbir ceza indirimi uygulanmadan müebbet hapis
cezası verildi.
• Pendik'te bir kadın sürekli şiddet gördüğü kocasını öldürdü, kadın
mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
• İstanbul Esenyurt’ta kendisini elektrik süpürgesinin sapıyla döven
nişanlısı A.K’yi (23) tek bıçak darbesiyle öldüren A.Y. 8 yıl 9 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
• İstanbul’da kendisini sistematik işkenceye maruz bırakan ve cinsel
saldırıda bulunan Ö.K.'yı, meşru müdafaa hakkını kullanarak öldüren
Yasemin Çakal'a yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozan İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Yasemin'e yönelik işkenceyi ve
sistematik cinsel saldırıyı yok sayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.
• Sakarya da 27 yaşındaki zihinsel engelli G.D. yi cinsel istismarda
bulunarak hamile bırakan 56 yaşındaki Kerim G., gözaltına alındı. DNA
testi yapılsın, bendense bebeği nüfusuma kabul edeceğim dedi ve serbest
bırakıldı. Test sonucu bebeğin babası olduğu anlaşılan Kerim G. ancak 7
ay sonra tutuklandı.
• Samandıra'da boşandığı Z. Y.'yi uzaklaştırma kararının dolmasından 3 gün
sonra bıçakla yaraladığı belirtilen Cengiz Ç.'nin yargılanmasına başlandı.
• Beykoz'da evli olduğu erkeğin babası Ahmet Y.’nin cinsel saldırısına karşı
meşru müdafaa hakkını kullanarak öldüren E.Y, beraat etti.
• Pendik’te hayatına kast eden erkeği öldüren ve mahkemece, "meşru
müdafaa" gerekçesiyle serbest bırakılan Betül Filiz, yeniden tutuklandı.
• Eskişehir’de Metin Yılmaz'a, Kader Kaya'ya cinsel saldırıda bulunarak
katletmekten yargılandığı davadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi.
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• Nurcan Aslan'ı katleden Abdullah Melih Barış'a önce ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, "iyi hal" indirimi
uygulayarak cezayı müebbet cezasına çevirdi.
• Urfa Viranşehir'de bir çocuğu kaçırmaktan tutuksuz yargılanan Resul Oruç
ve ona yardım eden 5 erkek, 3 yıldır adalet tecelli etmediği için dışarıda
günlük yaşamını sürdürürken, mağdur çocuk ise okuldan alınarak başka
bir erkekle evlendirildi.
• Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 26 Ocak 2017'te
Halit Çançin, dini nikâh ile evli olduğu Kader Özdemir'i işkence ederek
katletmiş ardından ise tutuklanmıştı. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yargılanan Halit, 18 Ekim 2017'de görülen karar duruşmasında mahkeme
heyeti tarafından "iyi hal" indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı. Yerel mahkeme tarafından "iyi hal" indirimi uygulanan
Halit Çinçin'in cezası İstinaf Mahkemesi tarafından da onaylandı.
• İzmir’de Esen Yaman’ı katleden Serkan Güzelkabağaç ve Şevket Bayrak’ın
yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.
• Ankara’da 16 Nisan referandumu sonrası yapılan protesto eylemlerinde
“Hırsız var”, “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor” diye slogan atan Halkevi
üyesi Derman Gülmez’e "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla dava
açıldı.
• Diyarbakır’da Cinsel istismarda bulunduğu öğrencisinin ailesini "şeriat"
mahkemesine davet eden öğretmen A. B.'ye verilen 4 yıl 8 ay hapis
cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, sanığın eyleminin
"Bedensel temas içermesine rağmen belirli bir yoğunluğa ulaşmadığını"
ileri sürerek "Basit cinsel istismardan" ceza verildiğini açıkladı.
• Diyarbakır Kayapınar’da Abdullatif Kavut, Şemsihan’ı katletti. Savcılık ise
Şemsihan’ın katledilmesine gerekçe bularak, “sadakatsizlik” iddiasıyla
Abdullatif Kavut’a “haksız tahrik” indirimi istedi. Mahkeme “genel ahlâk”
iddiasında bulunarak, davanın gizli görülmesine karar verdi.
• İzmir'de Safiye Karakoç'u katleden Abdullah Karakoç'un yargılandığı
davada, tanık olarak dinlenecek Sadiye Özal ile sanık Sadiye Baran'ın bir
sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilerek, 19 Haziran'a
ertelendi.
• Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, cinsel istismara maruz bırakılan
çocuğun beyanlarını ve bu beyanların gerçek olduğunu belirten psikoloğu

•

•

•

•
•
•
•
•

dikkate almak yerine cinsel istismar sanığına itibar ederek beraat kararı
verdi.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ortaokulda temizlik görevlisi F.T. (38) bir kız
öğrenciyi cinsel istismarda bulunduğu tutuksuz yargılandığı davada
beraat etti.
Aydın'da 13, diğeri 15 yaşındaki iki kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda
bulunan İsmail E. mahkemece tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına
alındı.
İstanbul’da kendisini taciz eden kayınpederi Ahmet Yeşilbaş’ı silahla
vurarak öldüren Esma Yeşilbaş beraat etti. Mahkeme, kadının
kayınpederini öldürmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
Manisa da eşini öldüren 44 yaşındaki Bilal Kupal’a tahrik indirimi
uygulandı.
2 üniversite öğrencisini taciz ettiği eden 52 yaşındaki sanığa 7 yıl 6 ay
hapis cezası verildi.
Yasemin Kaymaklı'ya "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek"
suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
İzmir'de Safiye Karakoç davasında sanık "pişmanım" diyerek ceza indirimi
almaya çalıştı.
İstanbul'da bir erkek kadınları camdan cama taciz etti, 3 yıl hapsi istendi.
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• Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), çocuk istismarına dair
kanun tasarısına dair milletvekilleri ve kamuoyuna açık mektup yazdı.

Büyüteç
OHAL’İN KADIN HALİ
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL, Mevcut Hükümetin
sürekliliğini sağlamak için aldığı bir önlemdi, fakat daha çok muhalif kesimleri
baskılama ve kadınları eve hapsetme aracı haline dönüştü.
Kadının bedeni ve yaşam tarzına yönelik çok yönlü saldırıların, kuşatmaların
giderek artmasının arkasında, söz söyleme hakkını kendinde gören çağdışı bir
zihniyetin olduğunu biliyoruz. OHAL sürecinde ortaya çıkan tablo mevcut
hükümetin kadına bakışını da özetliyor. Kadınların yıllardır sürdürdüğü
mücadelelerle elde ettikleri kazanımların tamamına göz dikilmiş durumda.
7. Kez ilan edilen OHAL ile Laiklik referansları yok edilmeye çalışılarak,
hukuksuzluğun köşe taşları döşenmeye çalışılırken haklarımızın gasp edilmesiyle
karşı karşıyayız. Bu nedenledir ki, kadınları erkek şiddetine maruz bırakarak açık
hedef haline getirmeye devam eden kararlara imza atılıyor.
Geleneksel roller içine, evine hapsedilen kadın her yönüyle erkeğe itaat eden
bir anlayışa sokulmak isteniyor.
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Bu girişimlerin bir kısmı biz kadınların sokaktan yükselttiği tepkiler ve
mücadeleleri sonucunda geri çekildiyse de sürekli kadınların aleyhine olan bir
sistem çok açık işlemeye devam etmekte. Bu durum kadına yönelik artan
şiddette daha da görünür oluyor.

Toplumsal cinsiyet ve şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yapan, kadınlara
hukuki destek veren 11 kadın derneği, kadın odaklı yayın yapan birçok internet
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OHAL’den sonra kadın cinayetlerinde artış olduğu, ortalama günde öldürülen
kadın sayısının üçten beşe çıktığı ifade ediliyor. Aynı şekilde Kadına yönelik
şiddet, taciz, tecavüz gibi saldırılar da tırmandı. Kadına yönelik şiddettin önüne
geçen bir yaptırımın olmayışı, şiddete tolerans artışı ve olağanlaşması bunun
sebebi.
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2017’de öldürülen yaklaşık 300 kadının da bir önceki yıllara benzer sebeplerden
yaşamını yitirdiği raporlandı. Kadınlar yine çoğunlukla eşleri, eski eşleri,
sevgilileri, babaları, kardeşleri, oğulları ve akrabaları tarafından katledildi.

gazetesi ve televizyonu OHAL ile birlikte kapatıldı. Yargı zaten uzun zamandır
rafta. Bu boşluk haliyle de şiddetin dozajını arttırıyor. Maruz kaldığı cinsel
şiddetin ertesinde şikâyetçi olmak için karakola giden kadınla görüşen polis
memurunun “Bakire değilsen tecavüz sayılmaz” “Darbe oldu, polisin işi gücü
var” denmesi olayın ne boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor. Kadına
şiddet zaten kamusal bir sorun olarak görülmezken OHAL bahane edilerek,
kadına yönelik şiddet daha da önemsizleştiriliyor.
KHK ile 21 bin 409 kadın kamudan ihraç edildi ve en az bin 409 kadın
akademisyen de işinden oldu.
İhraç edilen kadınlar genel olarak ev odaklı ve kayıt dışı olarak sömürülüyor.
Aileye bağımlı hale getiriliyor, sosyal aktiviteleri sınırlamakla birlikte, hakları
elinden alınıyor. Toplumsal hayatın dışına itiliyor. Evde çocuk bakmaya mahkûm
ediliyor. Ekonomik özgürlüğü gasp edilen kadın, aile bireylerine bağımlı
kılınıyor, güvencesizleştiriliyor. Hayatı, geleceği ile ilgili kararları alırken
bağımsız hareket edemiyor. Bekâr kadınlar, ailelerinin yanına dönmek zorunda
kalmasıyla birlikte kadın denetlenmeye başlanıyor ve ekonomik bağımsızlığın
ortadan kalkmasıyla birlikte şiddet gördüğü kocasıyla yaşamaya mecbur
bırakılıyor.
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Bu saydıklarımız sorunların sadece bir kısmı…
Kadınların bu sarmaldan kurtulmaları için iki önemli mücadele konusu var;
Bunlardan biri erkek egemen düşünceye dayalı cinsiyet ayrımcılığına karşı her
alanda eşitlik mücadelesi,
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İnsan hakları ve hukukun evrensel ilkeleri, kadınların kendi yaşam tarzları,
bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde söz sahibi olmasını savunur. Kadınlar
OHAL ilanından sonra Türkiye’nin dört bir yanında, haklarını vermemek için
sokağa ilk çıkanlardır. Kadınlar tüm baskılara rağmen 25 Kasım’da Sokak
Gücünü ilk kullananlardır. Sizin OHAL’iniz varsa kadınların da haklarında ısrarı,
özgür yaşamında inadı var. Yaşasın Kadınlar
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Bir diğer önemli mücadele başlığı ise, kadını ötekileştiren ve erkek egemenliğine
mecbur kılan gericiliğe karşı, özgürlüğün garantisi olan laikliğin elde tutulması
mücadelesidir.

Güncel Kadın Raporları
1. “İstihdamda Kadın”
http://dogrulukpayi.com/bulten/2018-de-kadin-istatistikleri
2. “TÜSİAD, Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Araştırmasını
Yayımladı”
http://www.idemahaber.com/tusiad-televizyon-dizilerinde-toplumsalcinsiyet-arastirmasini-yayimladi/
3. “Mart ayında 25 kadın öldürüldü”
https://goo.gl/naN96k
4. “Kadir Has Üniversitesi ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’
2018 Sonuçları Açıklandı”
http://www.khas.edu.tr/news/1797
5. “DİSK: Kadınların çoğu kayıt dışı çalışıyor”
http://ilerihaber.org/icerik/disk-kadinlarin-cogu-kayit-disi-calisiyor82669.html
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6. “BM ve AB, cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi adına çok daha fazla kadın
ile kız çocuğuna internet erişiminin sağlanmasını istedi”
http://p.dw.com/p/2vtLV
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8. Tacizi ‘Sen De Anlat’ Uygulamasına Bildir
http://www.5harfliler.com/tacizi-sen-de-anlata-bildirin/
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7. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN “KADIN ÜREME SAĞLIĞINA” ETKİSİ
www.turkadlitip.com/toplumsal-cinsiyet-esitsizliginin-kadin-uremesagligina-etkisi/

Kadına Yönelik Hak İhlalleri Raporunu, şiddetin ve kadının yok
sayıldığı düzenin son bulması umudu ve dayanışma
duygularımızla, şiddet gören kadınlara adıyoruz.
Öneriler ve Talepler

Fatma Köse
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı
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