
Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nanse ed�len ve
C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme Derneğ� (CEİD) tarafından
yürütülen "CEİD İzler" Projes� kapsamında
hazırlanan Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Har�talama ve İzleme
Çalışması 2017-2020 Güncellemes� raporu
tamamlandı. Temat�k alan har�talama ve �zleme
raporlarının güncellenm�ş vers�yonlarına CEİM E-
Kütüphane'den er�şeb�l�rs�n�z.

Kadınlara yönelik şiddetin her
biçimi artıyor, politikalar

sorgulanıyor, kadınlar mücadeleye
devam ediyor!

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�
raporuna göre,

Türk�ye’de 2017-2020 yılları, kadınlara
yönel�k toplumsal c�ns�yet temell� ş�ddet
açısından olumsuz gel�şmeler�n yaşandığı b�r
dönem oldu. Bu süreçte pol�t�kadan,
sağlığa ve ekonom�ye kadar b�rçok alanda
yaşananlar kadınların ş�ddete maruz
kalma r�sk�n� artırdı.

Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�
Har�talama ve İzleme Çalışması:
2017-2020 Güncellemes�

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir. #veriiyileştirir

Kadın Haklarına Yönel�k Saldırılar Devam Ed�yor!
Kadın c�nayetler� 2020 yılının �lk 8 ayında 209’a ulaştı, 123 şüphel� kadın ölümü
gerçekleşt�. Kadınlara yönel�k ş�ddet alanında çalışan fem�n�st/kadın örgütler�, pandem�
sürec�n�n yarattığı koşullar neden�yle, ev�ç� ş�ddete maruz kalan kadınların başvurularının
arttığını d�le get�rd�. 2016 yılında gündeme gelen Türk Ceza Kanunu'nun çocukların c�nsel
�st�smarına �l�şk�n 103. maddes�nde  c�nsel �st�smarcılara af ve �st�smar eden k�ş� �le evl�l�k
önerges� 2018 yılından �t�baren tekrar gündeme get�r�ld�. Ekonom�k ş�ddet boyutu olan
kadınların nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönel�k g�r�ş�mler söz konusu oldu.
Toplumsal c�ns�yet ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� kavramlarının kullanılmasını eleşt�ren
söylemler güç kazandı. Bu dönemde, kadınlara yönel�k ş�ddet ve ev�ç� ş�ddet �le mücadele
konusunda en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmes�’nden Türk�ye’n�n �mzasını
çekmes�ne yönel�k tartışmalar gündem� meşgul ett�/halen ed�yor. Kadın örgütler� bu
süreçte mücadeleye devam ett�, kadın örgütler�n�n pandem� sürec�nde ş�ddete yönel�k
ac�l önlemler� �çeren eylem planları oluşturulması talepler� �se karşılıksız kaldı.Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselars�v.org

Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu tarafından
hazırlanan Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve

Kadın örgütler�, kadınlara yönel�k toplumsal c�ns�yet temell� ş�ddet�n farklı b�ç�mler�ne
yönel�k akt�f b�r örgütlenme sürec� yürüttü. Bu süreçte, Nafaka Çalışma Grubu, Nafaka
Hakkı Kadın Platformu, TCK 103 Kadın Platformu, TCK 103 Çocuk C�nsel İst�smarı
Affına Karşı Kadın Platformu, Eş�tl�k �ç�n Kadın Platformu (EŞİK) g�b� örgütlenmeler �le
kadınlara yönel�k ş�ddet�n farklı b�ç�mler�ne yönel�k talepler d�le get�r�ld� ve
kampanyalar örgütlend�. Bu kampanyalar arasında İstanbul Sözleşmes�’n�n
kaldırılmasına tepk� gösteren #İstanbulsözleşmes�yaşatır,
#İstanbulSözleşmes�n�Uygula, #İstanbulSözleşmes�ndeVazgeçm�yoruz en günceller�
olarak sayılab�l�r.

Kadın Örgütler� Mücadeleye Devam Ed�yor!

Fotoğraf: Özge Özgüner / csgorselars�v.org

Ülke genel�nde kadınların maruz kaldıkları ş�ddet düzey�ne �l�şk�n resm� kurumlardan
açıklanan güncel b�r ver� yok!

Halen, sadece ş�ddete maruz kalan kadınların başvurab�leceğ� 7/24 h�zmet sunan b�r telefon
hattı yok.
2014 yılına a�t olan en güncel ver�ye göre, 15-59 yaş grubundak� her 10 kadından 4’ü b�rl�kte
olduğu erkekten f�z�ksel ve/veya c�nsel ş�ddete maruz kalıyor; ş�ddete maruz kalan 10
kadından sadece 1’� kurumsal destek arayışına g�reb�l�yor.
Ülke genel�ndek� mevcut sığınmaev� sayısı 145. 
ŞÖNİM sayısı her �lde 1 tane olacak b�r kapas�teye ulaşarak 81’e çıktı, ancak bu sayı yeterl�
değ�l.
Beled�ye Kanunu’na göre büyükşeh�r beled�yeler� �le nüfusu 100.000’den fazla olan
beled�yeler�n sığınmaev� açma zorunluluğu var. 30 büyükşeh�r ve 213 �lçen�n nüfusu
100.000’�n�n üzer�nde ancak sadece 32 beled�yen�n sığınmaev� var.  
2013 yılı ver�s�ne göre Türk�ye genel�nde %14 olan, 20-24 yaş grubundak� kadınların 18
yaşından önce evlenme oranı, 2018 yılında %14,7 düzey�nde.Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselars�v.org
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