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I.  KADIN HAREKETİNİN DÜNYADAKİ DEĞİŞİMİ 
Modern dünyanın en önemli ahlaki düşüncelerinden biri, her bireyin doğuştan gelen ‘doğal’ 

haklara sahip olması fikridir. Aydınlanmacı düşüncenin ürünü olan doğal haklar doktrini, 

insanların devredilemez ve vazgeçilemez temek haklara sahip olduğu ve otoritelerin müdahale 

edemeyeceği düşüncesine dayanır (Donovan, 2005:16). Bu düşünce Amerikan Bağımsızlık 

Bildirgesi (1776) ve Fransa İnsan Hakları Bildirgesi’nin önemli noktalarıdır. Aydınlanma 

düşüncesi akılcıdır. Buna göre bireyler doğuştan akli yeteneğe sahiptir ve evren akıl ile 

anlaşılabilen kurallarla düzenlenir.  

Klasik liberal kuramın bir ürünü olarak, hayatın bir kamusal bir de özel yönü olduğu fikri, 

onyedinci yüzyıldan bu yana batılı siyasal düşüncede merkezi bir yerde durmaktadır. Bu 

düşünceye göre kamusal ve özel ikiliği, esas olarak devletin alanı/toplumun alanı ve ev alanı/ev 

dışı alan ayrımlarına tekabül eder. Her iki durumda da devlet kamusal, aile, ev ve mahrem hayat 

özel sayılır. İki ayrı alanın varlığı kabul edildiğinde, bu alanları düzenleyen ayrı kurallar dizisinin 

ve iki ayrı iktidar biçimi ve iktidar odağının olduğu da kabul edilir. Babanın iktidar odağı olduğu 

özel alanda, duyguların ve eşitsiz ilişkilerin alanı olarak doğal yasal geçerli iken, devletin iktidar 

odağı olduğu kamusal alanda ise adaletin, rasyonalitenin, eşitliğin alanı olarak insanların yaptığı 

yasalar geçerlidir (Bora; 1998:63-64).    

Doğal haklar geleneğinden gelen feminist kuramcılar, kadınların birer vatandaş olarak erkekler 

ile aynı temel haklara sahip birer insan oldukları önermesine dayanır (Donovan, 2005:23). 

Nitekim 1791 tarihinde Olumpe De Gouges, “Kadının ve Kadın Yurttaşların Hakları Bildirgesi” 

başlıklı metinde Fransız Haklar Bildirgesi’ni kadınlar üzerinden yeniden yazmış ve kadınların 

özgür doğduklarını ve erkeklerle eşit olduklarını vurgulamıştır (Walters, 2005:54). Benzer şekilde 

Elizabeth Candy Stanton tarafından kaleme alınan 1848 tarihli “Duygular Bildirgesi (Decleration 

of Sentiments)” Bağımsızlık Bildirisinin kadınlara uyarlanmış halidir (Donovan, 2005:23-24). Bu 

bağlamda ilk feminist söylemin demokratik devrimin değerlerini kabul eden ancak sınırlılıklarını 

reddederek ilerletmeye çalışan bir söylem olduğu ifade edilebilir.    

Birinci dalga olarak da adlandırılan doğal haklar geleneğinden gelen feministler, Aydınlanma’nın 

birey tanımına kendilerini dahil etmeye çalışmışlardır. Akla olan inanç, kadın erkeğin ontolojik 

olarak benzer olduklarına inanç, eğitime olan inanç, bireyin bağımsızlığı fikri, oy hakkı ve doğal 

haklar konusundaki tutumları, temel atıf noktalarıdır (Phillips’den aktaran Yılmaz, 2006:20). 

Birinci dalga kadın hareketi erken döneminde medeni haklar, 1870'lerden itibaren ise dar 

anlamda siyasi haklar ve temel olarak oy hakkı üzerinden yürütülmüştür. Birinci dalga-liberal 

feminist akım, kadınların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını kabul eder fakat cinsler 

arası ilişkileri bir güç ilişkisi olarak analiz etmez (Ramazanoğlu, 1998:29).  
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1960’lı yıllarının sonlarında ve 1970’li yılların başlarında yükselişe geçen ikinci dalga feminist 

akım ise kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkiyi politik yönden sorunlu olarak görerek, doğrudan 

bu konuya odaklanmıştır. Bu perspektiften cinsellik ve yeniden üretimin politika konusu 

edilmesi, kadınların politik bilinçlerinde dönüşümler sağlamıştır (Ramazanoğlu, 1998:31). Birinci 

dalga hareketin aynılaşmaya varan eşitlik söylemine karşın, yeni dalga feminist hareket farklılık 

söylemi üzerinden yürütülmüştür. Kadınların temelde erkeklerden faklı olduklarını, farklı 

kültürlere ve üsluplara sahip olduklarını vurgulayan hareketin diğer önemli tezleri; kadınların 

kendi kişisel “öznelik” sorunlarının diğer toplumsal sorunlarla eşit öneme ve meşruiyete sahip 

olduğu, erkek egemenliğinin kadınlara hükmetmenin toplumdaki baskının kökeni olduğu, kişisel 

olanın politik olduğu ve erkek egemenliğinin kadınları baskı altına almanın kökeninde yer aldığı 

önermeleridir (Donovan, 2005:268).    

Erkek egemenliğinin sorgulanması, kişisel olarak değerlendirilen pek çok deneyimin bir çok 

kadın tarafından paylaşıldığının fark edilmesi ve bu deneyimler arasıdaki sürekliliklerin ve 

bağlantıların su yüzüne çıkarılması, ikinci dalga feminist hareket içerisinde örgütlenen küçük 

gruplar tarafından sağlanmıştır. Bu gruplar bilinç yükseltme grupları olarak adlandırılmıştır.  

Kişisel olanın politikliği tezi, kadınları baskı altına almanın bir aracı olarak evlilik kurumunun 

sorgulanmasını ve kadına yönelik aile içi şiddetin evin alanının dışına çıkarılmasını sağlamıştır. 

Tecavüz ve erkek şiddetinin diğer biçimleri, kamusal politik olaylara dönüştürülmüştür 

(Ramazanoğlu, 1998:31). Bu bağlamda, cinsel baskı ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin 

etkili bir aracı olarak kadınların sığınacakları evlerin ve telefonla yardım isteyebilecekleri ağların 

kurulması gündeme gelmiştir (Michel, 1993:92).   

II. KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına 

şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla gündem olmaktadır. Şiddet denilince ilk akla 

gelen kuşkusuz fiziki güç kullanımına dayalı kaba kuvvet olsa da gerçekte şiddeti sadece fiziki 

boyuta indirgemek mümkün değildir. Aslında kadına yönelik şiddet meselesi toplumun sadece 

bir kesimi ilgilendiriyor gibi görünse de bireylerin şiddet eğilimleri genel olarak bütün toplumla 

ilgili bir meseledir.  

Bu bağlamda kadına yönelik şiddeti birkaç alt kategoride ele almak meselenin boyutlarını 

anlamada yardımcı olacaktır: 

• Psikolojik Şiddet: Kadını küçük görerek onu herhangi bir işi yapamaz, beceriksiz biri olarak 

itham etme, kişiliğini ve fikirlerini önemsememe, bağırma, lakap takma, sürekli olarak eleştirme, 

emir yağdırma, surat asma, davranışlarını ve yaptıklarını sürekli kontrol etme, iş hayatında ve 

sosyal hayatta karşısına çıkan fırsatlara engel olma vb. pek çok davranış bu kategoriye 

girmektedir. 
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• Cinsel Şiddet: Cinselliğin kadına yönelik bir tehdit, yaptırım ve kontrol etme aracı olarak 

kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsel şiddet, kadının istemediği riskli ve utanç verici bir 

şekilde cinsel ilişkiye zorlanması durumudur. Bunun en başta gelen uygulaması tecavüzdür. 

Ayrıca başkalarıyla cinsel birlikteliğe zorlama, istemediği biriyle evlenmeye zorlama, çocuk yaşta 

evlendirilme, telefon, mektup, sosyal medya aracılığıyla cinsel içerikli davranışlara maruz kalma 

ve taciz, diğer yaygın cinsel şiddet örnekleridir. 

• Sözel Şiddet: Onur kırıcı, tahkir edici, küfürlü veya kaba şekilde konuşma bu şiddet türünün 

örneklerindendir. 

• Ekonomik Şiddet: Var olan maddi kaynakların, imkânların veya paranın kadın için bir tehdit 

veya yaptırım aracı olarak kullanılması durumudur. 

• Sosyal Şiddet: Toplumsal baskı yoluyla birey olarak kadını zora sokmayı amaçlayan 

durumlardır. Bireyin kadın olduğu için ikinci sınıf görülmesi ve toplumsal rollerinin kısıtlanması, 

en yaygın sosyal şiddet türüdür. 

Ayrıca savaş, terör, ekonomik ve dinî gerekçelerle yaşanan ve toplumun geneliyle birlikte 

katlandıkları şiddetin yanı sıra, kadınların sadece “kadın” olmaları sebebiyle uğradıkları 

zorluklar, kadına yönelik şiddetin diğer yansımalarıdır.  

Şiddetin Sebepleri 
Kadına yönelik şiddete sebep olabilecek faktörler arasında genel ve kişiye özel gerekçeleri 

birbirinden ayrı düşünmek gerekmektedir. Genel sebepler arasında en dikkat çekenler şöyle 

sıralanabilir:  

• Erkek tarafından uygulanan şiddetin toplumda mazur görülmesi ·  

• Şiddetin kadına güç gösterme ve otorite kurma aracı olarak görülmesi gibi kültürel 

inanışlar ·  

• Eğitimsizlik, alkol, madde ve kumar bağımlılığı ·  

• Ekonomik problemler ve işsizlik   

• Ailevi problemler ve geçimsizlik ·  

• Medyanın olumsuz etkileri, maço erkek tipinin film ve dizilerde yüceltilmesi ·   

Bireysel düzeydeki şiddet sebepleri arasında en sık görülen etkenler de şöyle sıralanabilir: ·  

• Eğitimsizlik · ·  

• Öfke kontrolünde yetersiz kalma ·  

• Sosyal beceri eksikliği,   
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• Özgüven eksikliği, ilgi eksikliği ·  

• Aile içi iletişim eksikliği ·  

• Tutarsız disiplin yaklaşımı; aşırı baskıcı veya rahat aile tutumları ·  

• Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma ·  

• Aile içi şiddete maruz kalma veya tanık olma ·  

• Fiziksel, psikolojik ve cinsel açıdan istismar edilme ·  

• Madde ve alkol bağımlılığı ·  

• Anti-sosyal kişilik bozukluğu 

Ülkemizde ve Dünyada Kadına Şiddet 
Sayıları yeterli olmamakla birlikte bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası bazı çalışmalar, 

şiddetin aslında evrensel bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. Zira dünyada kadına 

uygulanan şiddet; din, dil, ırk ayırt etmeksizin çok yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir.  

Dünya çapında fiziksel şiddet gören kadınların tahmini oranının yaklaşık %25-50 olduğu rapor 

edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında yayımladığı rapora göre ise, dünyadaki 

kadınların %35’i şiddete maruz kalmaktadır. Raporda eşleri tarafından şiddete maruz kalan 

kadınların oranları kıtalara göre şu şekilde verilmektedir: Güneydoğu Asya %37,7; Afrika %36,3; 

Amerika %29,8; Avrupa %25,4. 

Kadına Şiddetin Sonuçları 
Medyadan, çevreden ve yaşanmış vaka örneklerinden yola çıkılarak değerlendirilen birçok 

olayda, şiddetin sonuçları genellikle aşağıda sıralanan gibidir: 

• ·Öğrenilmiş çaresizlik, tekrarlanan yeni bir şiddet vakası ·  

• Yoğun korku, panik, endişe, güvensizlik, ümitsizlik, utanç ·  

• Ağır yaralanma, fiziksel engellilik ·  

• Ölüm, kendini koruma amaçlı işlenen cinayet, intihar teşebbüsü veya düşüncesi  

• Boşanma, alkol ve madde bağımlılığı, yeme ve/ veya uyku problemleri ·  

• Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, psikolojik temelli fiziksel şikâyetler  

• Çocukların da dahil olduğu toplumun derinden etkilendiği olumsuzluklar 
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III. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 
Aile içi şiddetin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve bu kapsamda şiddete maruz 

kalan kadınların, varsa çocukları ile birlikte kalabilecekleri, güvenli bir ortam sağlayan ve ihtiyaç 

duyulan yardım ve hizmetlerin sunulduğu sığınmaevlerinin açılması, taraf olunan uluslararası 

anlaşmalar ve ulusal düzenlemeler uyarınca devletin görevleri arasındadır. 

Anayasa’nın 90. maddesine göre, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası 

anlaşmalar kanun hükmündedir. Bir kanunla uygun bulunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar, ilgili kanunun Resmî Gazete ’de yayınlanması ile 

yürürlüğe girer. Ayrıca usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar hakkında, 

anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz (Anayasa, m. 90). 

Uluslararası anlaşmalar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmekle, başka bir düzenlemeye gerek 

olmaksızın doğrudan iç hukuka aktarılmış olur. Bu bağlamda, uluslararası anlaşmaların 

uygulanması kanunların uygulanması ile eşdeğer bir zorunluluktur. 

Uluslararası Düzenlemeler 
BM tarafından ilki 1975 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kadın Konferansları, kadına 

yönelik şiddetin gündeme gelmesine öncülük etmiştir. Başlangıçta kadına yönelik şiddet, aile 

bağlamında ele alınmıştır. Dünya Kadın Konferansı’nda kabul edilen Eylem Planı’nda ailenin ve 

aile bireylerinin eşitliğinin sağlanması ve güvenliklerinin temini için eğitim programlarının 

düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Söz konusu Eylem Planı’nda, doğrudan şiddet vurgusu 

yapılmamış ancak Konferans’ın sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen paralel 

oturumlarında kadına yönelik şiddet değişik biçimleriyle dile getirilmiştir (KSGM, 2007:12). 
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1980 yılında Kopenhag’da yapılan İkinci Dünya Kadın Konferansı’nda ise kadına yönelik şiddet, 

sağlık sorunu olarak ele alınmış ve kadınların ve çocukların şiddetten korunması için 

programların geliştirilmesi çağrısı yapılmıştır. 

1985 yılında Nairobi’de yapılan Üçüncü Dünya Kadın Konferansı’nda kadına yönelik şiddet 

kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Stratejilerde önleyici politikaların geliştirilmesi, yasal 

önlemlerin alınması, şiddete maruz kalanlar için destek mekanizmalarının oluşturulması ve bu 

konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması çağrısı yapılmıştır. 

1995 yılında Pekin’de yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonucunda Pekin Deklarasyonu 

ve Eylem Platformu belgeleri kabul edilmiş, Türkiye iki belgeyi de çekince koymaksızın kabul 

etmiştir. Pekin Deklarasyonu, hükümetleri, kadının güçlenmesi ve ilerlemesi, kadın erkek 

eşitliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet perspektifinin ana politika ve programlara 

yerleştirilmesi konularında yükümlü kılmakta ve Eylem Platformu’nun uygulamaya geçirilmesini 

öngörmektedir. 

1981 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi (CEDAW), Türkiye tarafından 1985’te imzalanmış, 1986 yılında ise yürürlüğe girmiştir 

(KSGM, 2001). Sözleşme ile kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın erkek 

eşitliğine dayalı olarak; politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer alanlardaki insan 

hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını 

engelleyen veya ortadan kaldıran ve cinsiyete bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama ya da 

sınırlama olarak tanımlanmıştır (m. 1). 

Sözleşme uyarınca, taraf devletler, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın engellenmesi ve kadın 

erkek eşitliğinin sağlanmasında gerekli önlemleri almakla ve kadınların her türlü ayrıma karşı 

etkin korunmalarını sağlamakla yükümlüdür (m. 2). Sözleşme, taraf devletlere, kadın erkek 

eşitliğinin yasalar önünde sağlanması yükümlülüğünün yanı sıra uygulamada da (fiilen) 

sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir (m. 4). CEDAW, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ya 

da sığınmaevlerine ilişkin doğrudan düzenlemeler içermemesine karşın, kadına yönelik her türlü 

ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin uygulamada da sağlanması hedefi, kadın erkek 

arasındaki eşitsiz güç ilişkisinden kaynaklanan kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve ortadan 

kaldırılmasını da zımni olarak içermektedir. Sözleşme ile düzenlenen, kadının insani olarak 

gelişiminin önündeki engellerin kaldırılması, toplumsal cinsiyet rollerine dayanan önyargıların, 

geleneksel ve diğer uygulamaların kaldırılması amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel 

davranışlarının değiştirilmesi gibi yükümlülükler, şiddetin engellenmesi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilecek niteliktedir (KSGM, 2008:24). CEDAW 19 Sayılı Tavsiye Kararı’nda, sözleşme 

hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda taraf 

devletlerin gerekli tüm önlemleri alması gerektiği belirtilmiştir. Kararda cinsiyet temelli şiddetin 



9 
 

sözleşmenin birinci maddesi anlamında ayrımcılık kapsamına girdiği vurgulanmıştır. CEDAW 

Türkiye’de 29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1993 tarihli BM Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi de taraf devletlere kadınlara 

yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması konusunda yükümlülükler getirmiştir. İlgili 

düzenlemelerle ister kamusal alanda ister özel alanda gerçekleşmiş olsun kadına yönelik her tür 

şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında devletlere sorumluluk yüklenmiştir. 

Türkiye CEDAW sözleşmesi uyarınca ilk kez 1990 yılında SHÇEK’e bağlı kadın konukevini açarken 

aynı zamanda Avrupa Konseyi ülkelerince Mayıs 2011’de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ni de 

imzalayan ilk ülke olmuştur. Kasım 2011’de TBMM’de sözleşme onaylanmıştır. 

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesine bağlı olarak, kadına yönelik şiddetle 

mücadele edilmektedir ve bu kapsamda Türkiye’de 200’e yakın sayıda sığınmaevi 

bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığa bağlı sığınmaevlerinin dışında belediyelerce ve STK’larca 

sığınmaevleri hizmeti vermektedir. 

Ulusal Düzenlemeler 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın (Anayasa) eşitliği düzenleyen 10 uncu maddesine göre, 

herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, 

bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda devlet kadına yönelik 

şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmakla yükümlüdür. 

Anayasa’nın 17’nci maddesi, “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan 

bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” hükmünü içermektedir. Anayasanın ailenin 

korunması başlıklı 41 inci maddesi ise “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşlerin eşitliğine 

dayanır” hükmünü içermektedir. Ayrıca 41 inci madde, ailenin refahının sağlanması, özellikle 

anne ve çocukların korunması için devlete gerekli tedbirleri alma ve teşkilatı kurma 

yükümlülüğünü getirmektedir. 

2002 yılında gerçekleştirilen Medeni Kanun değişiklileri ile kocanın aile reisliği ifadesinin 

yasalardan çıkarılması, eşlerin eşitliği vurgusunun yapılaması ve kadının çalışmasını kocanın 

iznine bağlayan hükmün kaldırılması, kadın erkek eşitliğinin ayrıca ve özellikle belirtilmesi ve 

sağlanmasında devletin sorumlu olduğunun Anayasa metnine girmesi, yeni Türk Ceza 

Kanunu’nun çeşitli kadın örgütlerinin etkin katılımları ve çabalarıyla önemli yapısal değişiklikler 

içermesi bu süreçte elde edilmiş kazanımlardır. 

5237 sayılı yeni TCK’da, kadına bakış açısını yansıtan en önemli değişiklik; vücut bütünlüğüne 

yönelmiş tecavüz, taciz gibi cinsel şiddet içeren suçların ve aile içi şiddet konusunun, eski 
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kanunda olduğu gibi topluma, aileye ve genel ahlak ve adaba karşı işlenmiş suçlar olarak değil 

de, insan olarak kadına yöneltilmiş eylemler olarak “kişilere karşı işlenmiş suçlar” ana başlığı 

altında düzenlenmiş olmasıdır. Söz konusu suçlar bu başlık altında “cinsel dokunulmazlığa karşı 

suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. 

Kadına yönelik şiddet karşıtı hareketin en önemli yasal kazanımlarından biri de 1998 yılında 

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun çıkarılması olmuştur. Kanunun amacı, aile içinde 

şiddet uygulayan bireyi ortak oturma alanından uzaklaştırmayı içeren çeşitli tedbirlerin 

alınmasıyla aile içi şiddeti önlemektir. İlgili kanunda 2007 yılında 5636 sayılı kanun ile değişikliğe 

gidilmiş ve kanunun kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle yasa eş ile sınırlı olmaktan çıkarılmış, 

eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin 

veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli 

olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığı 

durumları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Şiddet uygulayan bireye dönük evden 

uzaklaştırma tedbiri yasanın önemli getirilerinden biridir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla devlet düzeyinde ilk kurumsal hizmetler SHÇEK 

bünyesinde oluşturulmuştur. 2828 sayılı SHÇEK Kanunu ile korunmaya muhtaç aile, çocuk, 

sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetler ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan 

teşkilatın kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir (m. 1). Kanun ile, konukevi 

olarak adlandırılmakla birlikte, sığınmaevleri bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanınmış ve 

tanımlanmıştır (m.3). Bir sosyal hizmet kuruluşu olarak kadın konukevlerinin yapısı ve işleyişi, 

SHÇEK kanununa dayanılarak çıkarılan iki yönetmelikle düzenlenmiştir. SHÇEK’e Bağlı Kadın 

Konukevleri Yönetmeliği, söz konusu konukevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin 

esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere 12.07.1998 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 

Hakkında Yönetmelik, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 3/7/2005 

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22. maddeleri ile 3/6/2011 

tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

(m.1) 

İlgili Yönetmeliğe göre; kadın konukevlerine, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan 

bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilir. 

Ancak; 
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• On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimci 

tarafından uygun görüldüğü takdirde il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet 

kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

• On sekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden 

yararlanabilirler. 

• On iki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, 

can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme 

raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere 

bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak evlerde 6’ncı 

maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin kira, depozit 

ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir. Kadınlar ve beraberindeki 

çocuklar konukevi hizmetlerinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine yakın çevreden, 

tercihen mobilyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam alanı olmasına, bulunduğu ilin 

rayiç fiyatları üzerinden kiralanmasına özen gösterilir. Konukevi bulunmayan ilçelerde de 

ihtiyaca göre bu bent kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna gidilebilir. 

• İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar hakkında 

psikiyatri uzmanından alınacak “toplu yaşanılan yerde kalabileceğine dair rapor” doğrultusunda 

konukevine kabulleri yapılır. 

• Bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilen kadınların 

tedaviyi kabul etmeleri durumunda ilgili mevzuatları çerçevesinde tedavileri sağlanır. Tedaviyi 

kabul etmemeleri durumunda, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işlem 

yapılır. 

• Altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh sağlığının bozuk olduğu 

gözlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar uygun sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek 

yerleştirme işlemi Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

• Alkol ve madde bağımlıları, tedaviye başlamaları ve devam etmeleri koşulu ile 

konukevine kabul edilirler. 

• Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyan 

kadınlar, Bakanlıkça bu hizmet için kurulacak ve içinde hizmete uygun eğitim almış personelin 

istihdam edileceği ihtisaslaşmış konukevlerine yerleştirilirler. 

• Öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar ilgili kuruluşlara yerleştirilir. 

• Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya sivil 

toplum kuruluşlarından destek alınır. 
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• Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme 

kararı verildiği veya yakalama emri düzenlediği anlaşılan kadınlar derhal kolluk birimlerine 

bildirilir ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır. (m.13) 

Sığınmaevlerinin açılması ve yaygınlaştırılması konusunda en bağlayıcı düzenleme, 2005 yılında 

yürürlüğe giren 5393 sayılı yeni Belediyeler Kanunu’dur. Söz konusu kanunla, Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri 

açmak zorundadır. 

IV. KADIN SIĞINMAEVLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 
1960 sonrası feminist hareketin güçlenmesinde önemli rol oynayan bilinç yükseltme gruplarında 

kadınlar, bireysel gibi görünen deneyimlerinin aslında bireysel olmadığını, toplumun bir kesimi 

sürekli ezilirken diğer kesiminin sürekli ezen taraf olduğunu dile getirdiler. 

Bilinç yükseltme grupları, kadınların ilk kez evlerinde yaşadıkları şiddet deneyimlerini 

paylaşmalarına ortam sağladı. Feministler, toplum aktivistleri ve eskiden şiddete uğrayan 

kadınlar şiddet gören kadınların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni yollar geliştirmek amacıyla 

örgütlenmeye başladılar ve “aile içi şiddet” olarak ifade edilmeye başlanan problemi 

tanımladılar (Sullivan ve Gillum, 2001:247).  

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın hareketi, özellikle bilinç yükseltme gruplarında, 

kadınların yönlendirdiği talepler doğrultusunda gelişme göstermiştir. Başlangıçta çok yankı 

bulmayan mücadele kısa sürede yerel grupların çalışmalarından ulusal örgütlenmelerin 

mücadelesine dönüşmüş, bu mücadelenin en önemli kazanımı ise kadın sığınmaevlerinin 

açılması ve aile içi şiddetin kamusal görünürlük kazanarak yeni bir hizmet türünün tanınması, 

sığınmaevlerinin kadınlar için zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya konması olmuştur. 

Sığınmaevleri fiziki istismara uğrayan ve can güvenliği olmayan kadınlara hizmet vermek 

amacıyla kurulmuştur (KSGM, 2008:51). Sığınaklar, kadınlar için şiddetten geçici olarak 

kaçabilecekleri, güvenlik bulacakları ve kendi hayatları hakkında kararlar alacakları fiziksel bir 

mekan sağlar ve şiddete maruz kalan diğer kadınlarla iletişime geçmeleri, kadınların yalıtılmışlık 

ve şiddet gösteren bir eşe sahip tek kadın olma duygusunun üstesinden gelmelerine yardımcı 

olur. (Dobash ve Dobash, 1992:60)    

Sığınmaevleri; şiddete uğrayan kadınların yardımdan ve güvenlikten yoksun kalmaları, şiddetin 

yaşandığı ortam ve kişilerden uzaklaşma ihtiyacı ve yerel idarelerin şiddete maruz kalan 

kadınların sorunlarına duyarsız kalmalarının etkisiyle ortaya çıkmıştır.  

Tarihsel olarak şiddete uğrayan kadınların 1960’lar öncesi dönemde ordu kurtarma evleri, kilise 

evleri ve evsiz barınakları gibi sığınaklarda felaket mağdurları, alkolikler ve evsiz insanlarla 

birlikte aynı yerlere yerleştirildiği görülür. Kadın sığınmaevi ihtiyacı sistematik bir hizmet türü 
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olarak kabul edilmeden önce, genel olarak çeşitli sebeplerden dolayı barınma ihtiyacı olan 

kişilerle birlikte şiddet mağduru kadınlara da kalacak yer sağlanmıştır. Bu bağlamda genel amaçlı 

sığınaklar ve kilise evleri gibi dini kurumlar kadın sığınmaevlerini önceleyen yapılar olarak 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte çoğu zaman söz konusu merkezlerin doluluğu nedeniyle 

şiddete uğrayan kadınlar ve çocukları geri çevrilmekteydi. Bu sığınakların çoğu şiddete uğrayan 

kadınların ihtiyaçlarını karşılamakta hassas olmayıp, sıklıkla kadınları mağduriyetlerinden ötürü 

suçlamaktaydı (Sullivan ve Gillum, 2001:247).   

Sığınmaevlerinin açılmasından önceki süreçte kadınlar, 1960’lı yılların ortasından başlayarak 

feminist hareketin yeniden yükselişiyle birlikte, yeni kurulan merkezleri, yeni tanıştıkları kadın 

arkadaşlarının evlerini ve kadın komünlerini acil durumlarda kullandılar (DKDK, 1988:104).    

Dünyada şiddete maruz kalan kadınlar için ilk sığınak, Chiswick Kadın Dayanışma Merkezi, 

1972’de İngiltere’de açıldı. Sığınak, kadınlar için toplantı yeri olarak kullanmak üzere toplum 

merkezi kuran bir bilinç yükseltme grubu tarafından kuruldu. Uzun süre kısıtlı imkanlarla ayakta 

duran sığınaktan yararlanan kadınların ve çocukların sayısı kısa sürede artış gösterdi. Sığınak 

ihtiyacı medya tarafından da yeni bir problem olarak sahiplenildi ve yeni sığınakların açılması 

yönünde baskı oluşturulmasına destek sağladı. Sığınak giderleri, yerel mülkiyet vergilerinden 

elde edilen gelirlerden yerel idarenin sağladığı destek, kadınların yaşam harcamalarını 

karşılayan sosyal güvenlik ödemeleri, yardım satışları ve toplum tarafından yapılan giysi ve 

mobilya bağışlarıyla karşılanıyordu. (Dobash ve Dobash, 1992:63-64).   

İlk sığınmaevinin açılmasının ardından yerel grupların çalışmaları ulusal düzeye taşınmış ve kısa 

sürede sığınmaevleri İngiltere geneline yayılmıştır. 1975 yılında kadınlara yönelik çalışmalar 

yürüten otuzbeş kuruluşun bir araya gelmesiyle Ulusal Kadına Destek Federasyonu (Women’s 

Aid) kurulmuştur. Bu federasyonun amacı şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara geçici 

sığınma sağlamak ve ev içinde uygulanan şiddetin çarpıcı boyutlarını ortaya koyan kanıtları 

kamuoyuna açıklamaktı (Yıldırım, 1996:45).   

Şiddet karşıtı mücadelede feminist aktivistler, ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen 

çeşitli örgütlenmeler ve yürütülen ortak çalışmalarla fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmış, yeni 

sığınakların açılması konusunda destek sağlamışlardır.  Kadınlar arası dayanışmanın etkisiyle, 

diğer sığınmaevlerinin İngiltere genelinde açılmasını takiben; Avrupa, ABD, Kanada ve 

Avustralya’da da sığınmaevleri kısa sürede açılmaya başlanmıştır (Dobash ve Dobash, 1992:12).    

İngiltere’nin ardından Amerika’da açılan ve yaygın olarak bilinen ilk sığınak, Minesota eyaletinde 

kadına yönelik şiddetle mücadele eden hareket içerisinden eylem ve sosyal değişimle ilgilenen 

bir bilinç yükseltme grubu olan Kadın Yandaşları Kolektifi (Women’s Advocates Collective) 

tarafından açılmıştır. 1972’de Kolektif telefon servisi vermeye başlamıştır. Telefon servisine 

başvuran kadınların çoğunun kocaları tarafından şiddete maruz bırakıldığı görülmüştür. 

Başlangıçta az sayıda kadına gönüllülerin evine yerleştirilerek yardım edilmiş, 1973’te ise daha 
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kalıcı fakat küçük bir sığınak açılmıştır. 1974’te çok büyük çabalar sonucu ve finansal zorluklara 

rağmen güvenli bir mülk bulunarak Kadın Evi (Women’s House) açılmıştır. Sığınak büyük bir 

medya ilgisi görmüş ve ilk haftada tam kapasite dolmuştur. (Dobash ve Dobash, 1992:64). 

Sığınağın finansmanı topluluk içindeki kadın bağışları ve üye aidatları ile sağlanmıştır (DKDK, 

1988:105).   

İngiltere’de başlayan hareket İskoçya’da da etkili olmuş ve 1974'te ilk sığınaklar açılmıştır. 

1972’de Edinburg Kadınların Kurtuluşu Atölyelerinden 6 kadın Edinburg Kadına Destek 

oluşumunu başlatmıştır. Chiswick’te yapılan ortak çalışmalar sonrasında, kadınlar kendi 

sığınmaevlerini açmaları konusunda yüreklenmiş ve çalışmalara başlamışlar ve Şehir Konseyi’nin 

sağladığı dairede sığınmaevini açmışlardır. 1973’te ise Glasgow Kadınların Kurtuluşu 

Atölyelerinden ve bilinç yükseltme gruplarından 16 kadın, Glasgow Kadına Destek’i kurarak, bir 

yıl içinde açılması hedefiyle sığınak çalışmalarına başlamışlardır. Bu grup, kadınların sığınaklara 

ihtiyaçları olduğunu, şiddeti ne hak ettiklerini ne de bundan hoşlandıklarını ve Kadına Destek’in 

basitçe aileleri bölmeyi çalışmadığını kanıtlamayı amaçlamıştır. Eylül 1974’te ise yürütülen 

kampanyalardan elde ettikleri gelirlerle sığınmaevini açmışlardır (Dobash ve Dobash, 1992:64 

vd.).   

Almanya’da kadın hareketinin gelişimine paralel olarak ilk sığınak 1974’te Berlin’de, Fransa’da 

1976’da Paris’te, Norveç’te 1977’de Oslo’da, İsviçre’de 1977 Zürih’te açılmıştır. Sığınakların yanı 

sıra pek çok ülkede aynı dönemde şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği danışma 

merkezleri, acil telefon hatları ve kadın büroları açılmıştır (Yıldırım, 1996:46).    

Doğu ve Orta Avrupa’da yer alan sosyalist ülkelerde ise 1990’ların başında Berlin Duvarı’nın 

yıkılmasıyla başlayan süreçte köklü toplumsal ve siyasal değişimler yaşanmıştır.  Mevcut düzeni 

eleştiren muhalif yapılar içinde yer alan kadın hareketinin gündemini ise o döneme kadar 

toplumsal hayatın görünürlüğünden soyutlanan kadına yönelik aile içi şiddet sorunu 

belirlemiştir. Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Polonya ve Rusya gibi ülkelerde toplumun 

dikkati aile içi şiddete yöneltilmiş ve ilk kurumsal hizmetler oluşturulmaya başlanmıştır. Çek 

Cumhuriyeti’nde 1981 yılında kadın kuruluşlarının girişimiyle şiddete maruz kalan kadınlara 

danışmanlık hizmeti veren bir merkez açılmıştır. Macaristan’da evsiz ve mülteci kadınların ve 

çocukların kaldığı az sayıda kuruma şiddete maruz kalan kadınlar da kabul edilmeye 

başlanmıştır. Rusya da ise kriz telefon hattı şiddete uğrayan kadınlara yardım ve danışmanlık 

hizmeti vermeye başlamıştır (Yıldırım, 1996:46 vd.)  

Dünyadaki gelişmeler, bilinç yükseltme gruplarında ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

örgütlenen kadınların ortak deneyimlerini paylaşmaları ve dayanışmalarının güçlenmelerinde ve 

somut kazanımlar elde etmelerinde önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Bilinç yükseltme 

grupları; iktidar ilişkilerinin sorgulanması, ortak bir politika belirlenmesi ve eylemlilik için önemli 

bir zemin olmuştur.     
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1970’lerden itibaren gelişmiş ülkelerde, 1980’lerden sonra ise gelişmekte olan ülkelerde, kadın 

hareketinin baskısıyla, şiddete uğrayan kadınların ve çocuklarının sığınabilecekleri bir çok 

kadınevi, sığınak ve danışma merkezi açılmaya başlanmıştır. Henüz 1992’de ABD’de bu amaçla 

hizmet veren kuruluşların sayısı 1500’e ulaşmıştır. Gelişmiş bir kadın sığınmaevi ağı olan 

Kanada’da ise neredeyse tüm belediyelerin sınırları içinde bağımsız sığınmaevleri bulunmakta ve 

sığınmaevlerine Kadının Eşitliği Bakanlığı tarafından her yıl düzenli kaynak aktarılmaktadır 

(İlkkaracan, 1996:80).  Her ülkede değişik biçimler alabilen sığınmaevleri yapısal özellikleri 

itibariyle farklı işleyiş modellerine göre sınıflandırılmaktadır.  

V. SIĞINMAEVLERİNİN İŞLEYİŞ MODELLERİ 
Emerson Dobash ve Russel Dobash’a göre; sığınakların ortaya çıkışının en erken örneklerinden 

itibaren gözlenen gelişmeler ve modeller dikkate alınarak yaptıkları inceleme doğrultusunda, 

sığınakların kuruluş amaçları ve verilen hizmetin niteliğine göre dört tipi vardır. Bunlar; 

hayırsever, kurumsal ve bürokratik, tedavi edici ve aktivist sığınaklar olarak gruplandırılmıştır. 

Yardımsever sığınaklar, temel olarak evsiz kadınların çocuklarıyla birlikte ortalama bir, en fazla 6 

hafta kalabilecekleri mekanlar olarak ortaya çıkmıştır. Yoksul, evsiz ve şiddete uğrayan 

kadınların yararlandığı bir sığınak tipi olarak yardımsever sığınaklar, toplumsal değişimin 

sağlanmasına dönük bir amaç taşımazlar. Kurumsal ve bürokratik olarak ifade edilen hizmetler 

kamu tarafından sağlanmaktadır ve kadınların 24 saat ulaşabilecekleri niteliktedir. Yoksul 

kesimden şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerdir. Bu merkezlere başvuran 

kadınların ortalama 2 hafta süreli kalabildikleri ve sığınakların çoğunlukla polis kayıtlarına geçen 

şiddet olaylarında devreye girdiği gözlenmiştir. Bununla birlikte bu sığınakların da kadınların 

bağımsızlıklarını arttırmak ve toplumsal değişimin sağlanması gibi amacı yoktur. Tedavi edici 

sığınaklar ise, psikolojik olarak hasta kabul edilen kadınların destek alabildikleri merkezler 

olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak alkolik bir erkekle yaşayan kadınlar ve çocukların yardım 

gördükleri bir alan olmuştur. Genel amaç kadınların ve şiddetten uzaklaştırılan çocukların tedavi 

edilmesiyle sağlıklı bir toplumun yaratılması olarak belirmektedir. Böylelikle gelecek nesillerin 

aile içi şiddete başvurmalarının engelleneceği varsayılmaktadır. Aktivist olarak adlandırılan 

sığınaklar ise feminist ilkeler doğrultusunda örgütlenen yapılar olarak sınıflandırılmıştır. Sığınağa 

ilişkin kararlar oluşturulan sığınak meclislerinde grubun tüm üyeleri tarafından alınmaktadır. Bu 

sığınakların amacı, kadınları hayatları ile ilgili kararları kendilerinin almaları konusunda 

yüreklendirmek, haklarını öğrenmelerini sağlamak ve daha bağımsız olmalarına yardımcı 

olmaktır. Aktivist sığınaklar kadınların kendi şiddet deneyimlerini paylaşmalarına ve yalnız 

olmadıklarını, benzer koşullarda başka kadınların da olduğunu fark etmelerine imkan verir. 

Sığınaklarda dikey bir hiyerarşik yapı olmayıp, şiddete uğrayan kadınlar kolektif kararlar alarak 

sığınak yaşamlarını sürdürürler (Dobash ve Dobash, 1992: 80 vd.).    
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Bugün dünya geneline yayılmış olan sığınmaevleri farkı ülkelerde farklı örgütlenme biçimlerinde 

olabilmektedir. Tamamen kadın girişimiyle kurulmuş bağımsız, bağışlarla ayakta duran ve 

gönüllülerin çalıştıkları sığınakların yanı sıra belediye, kilise gibi yerel ya da bölgesel idarelerce 

veya devlet tarafında finanse edilerek kurulan sığınmaevleri de bulunmaktadır (DKDK, 1988).  

Sığınaklar genel olarak, örgütlenme ve finansman yapıları dikkate alındığında, işleyiş 

modellerine göre üç grupta incelenmektedir: 1) Bağımsız sığınmaevleri, 2) Yarı-bağımsız 

sığınmaevleri, 3) Resmi kurumlara bağlı sığınmaevleri. 

• Bağımsız Sığınmaevleri  

Bağımsız sığınmaevleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın hareketinin içinden gelen 

kadınların oluşturduğu, bağımsız kadın kuruluşları tarafından kurulan ve feminist ilkeler 

gözetilerek işletilen sığınak modelleridir. Bağımsız sığınaklar, sığınağın sahibi kadın kuruluşunun 

kendi imkanları ile ayakta kalmaya çalışır. Sığınağın sürekliliğinin sağlanması için, işleyişlerine 

dışardan müdahale yapılmaması koşuluyla parasal ve ayni yardımlar kabul edilir ve bu anlamda 

destek bulunmaya çalışılır. Sığınakların merkezi ya da yerel idarelerle veya özel şirketlerle 

organik bir bağı yoktur.   

Bağımsız sığınmaevleri; fiziksel, psikolojik, cinsel, sözel, ekonomik şiddete uğrayan kadınların 

çocuklarıyla birlikte kendilerini güvende hissedecekleri, özgüvenlerini geliştirecekleri, iş bulup 

şiddet ortamından uzaklaşabilecekleri, adresi gizli tutulan mekanlardır. Sığınaklarda kalan 

kadınların kendi başlarına bağımsız bir hayat kurmaları amaçlanır (Akay, Kaşker, Gökberk, 

Özavar ve Güvenç, 1996:180). Kadınların; şiddet konusunda bilinçlenmeleri ve etraflarındaki 

kadınlara bu bilinci aktarmaları, ileride karşılaşabilecekleri şiddetten kaçmanın yollarını 

öğrenmeleri, kendi hayatları üzerine bağımsız karar verebilme kapasitelerinin geliştirilmesi 

amaçlanır. Kadınların sadece canlarını kurtarıp daha iyi bir evliliğe geri göndermek değil, kadın 

dayanışması içinde yeni bir hayat anlayışına geçmeleri hedeflenir (Ovadia, 1996:178). Bağımsız 

sığınakların örgütlenme yapısı, feminist ilkeler doğrultusunda; otorite karşıtı, hiyerarşik ilişkiler 

içermeyen, eşitlikçi ve katılımcıdır. Sığınağa ilişkin kararlar, oluşturulan sığınak meclislerinde, 

sığınakta kalan kadınların katılımıyla alınır.    

• Yarı Bağımsız Sığınmaevleri  

Yarı-bağımsız kadın sığınmaevleri, finansmanı merkezi ya da yerel idareler tarafından 

karşılanmakla birlikte, bağımsız kadın grupları ya da kuruluşları tarafından işletilen sığınak 

modelleridir. Sığınakların örgütlenme ve işleyiş yapısı, iç politikası, verilen hizmetin niteliği ve 

kapsamı ve istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirleme gibi konularda bağımsız kadın grubu 

ya da kuruluşunun dışarıdan müdahale olmaksızın karar alabildiği bir yapı olması beklenir 

(Yıldırım, 1996:49).    
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Kurumsal bir hizmet türü ve aile içi şiddetle mücadelede önemli bir araç olarak sığınmaevlerinin 

açılması gereği, uluslararası metinlerde de devletin yükümlülükleri arasında gösterilmeye 

başlanmıştır. Sığınmaevlerinin, hem kaynak aktarımında süreklilik sağlanması hem de özerk 

işleyiş yapısının yasal dayanaklarla güvence altına alınması gerekmektedir.  

• Resmi Kurumlara Bağlı Sığınmaevleri  

Resmi kurumlara bağlı ya da bağımlı kadın sığınmaevleri çoğunlukla belediye veya başka bir 

kamu kurumuna ya da kilise veya bir vakıfa bağlı olarak kurulan ve tüm masrafları ve 

sorumluluğu bağlı olduğu kurumca üstlenilen sığınmaevleridir. Bu tür sığınmaevlerinin yönetim 

ve işleyiş anlayışı da ilgili kuruma bağlı olduğundan, söz konusu kurumdaki idari değişiklikler 

sığınmaevlerinin yönetim ve işleyiş anlayışını da etkilemekte, değiştirmektedir.    

Türkiye’de Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı olarak 

çalışan kadın konukevleri bu modele örnek teşkil eder. Konukevlerinde kalan kadınlarla yapılan 

görüşmelerde kadınlar, kendilerini bu evlerde bir misafir gibi hissettiklerini, diğer 

sığınmaevlerinde işlere ve kararlara ortak katılım sağladıkları için bulundukları yeri 

sahiplendiklerini ve daha güvende hissettiklerini söylemişlerdir (Usta, 2006:62). 

Sığınmaevlerinin şiddete uğrayan kadınların özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olma, 

kadınları hakları ve şiddet konusunda bilinçlendirme ve hayatları ile ilgili bağımsız karar alma 

kapasitelerinin geliştirilmesi işlevleri dikkate alındığında kamu kurumlarına bağlı sığınakların, 

barınma gibi ihtiyaçların yanı sıra aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinin ve mevcut iktidar 

ilişkilerinin sorgulandığı, ortak bir dil ve politika geliştirilen bilinçlenme merkezleri olamayacağı 

görülmektedir. 

VI. TÜRKİYE’DE KADIN SIĞINMAEVLERİNİN AÇILIŞI ve KADIN 

HAREKETİNİN ETKİSİ 

Kurumsallaşma Süreci ve Sığınmaevlerinin Açılışı  
Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye’nin özel koşullara sahip olduğu bir dönemde ortaya 

çıkmıştır. 1980 askeri darbesi sonrasında oluşan kadın hareketi, kadınların kadın oldukları için 

karşılaştıkları sorunları gündeme getirdi. Söz konusu hareket, ortaya çıkışında 1960 sonrası 

dünyadaki feminist akımlardan etkilenmiştir. Bununla birlikte hareketinin ortaya çıkışında asıl 

olarak 1980 sonrası Türkiye’nin özgü koşulları etkili olmuştur. Dönemin askeri rejimi, siyasal 

hayatta bir baskı dönemi yarattığı kadar bir boşluk da oluşturmuştur. Geleneksel olarak sağ-sol 

ekseni çerçevesinde yerlerini belirlemiş olan siyasal güçlerin sindirilmesi ile ortaya çıkan boşluk, 

siyasal hayatta yeni parametrelerin belirlenmesini, yeni söylemlerin oluşmasını mümkün 

kılmıştır (Arat, 1995:85).   

1980’lerde ivme kazanan kadın hareketi, kadına yönelik, özellikle aile içi, şiddete karşı 

mücadelesine 90’larda da ara vermeden devam etmiştir. Kadınlar, 90'lar boyunca kadına yönelik 



18 
 

şiddetle mücadeleyi sürekli dillendirmiş, sürdürmüş, bu mücadeleyi kendi bireysel ve toplu 

gündemlerinde tuttukları gibi, ülkenin gündeminde de tutmayı başarmışlardır. Bu süreklilik ve 

sonucunda kurumsallaşmaya gidilmesi, dönemin kadın hareketinin temel özellikleridir (Işık, 

2007:47). “Kurumsallaşma ile kasıt, 80’lerde ortaya çıkan ve geliştirilen feminist bilincin bir 

yandan kendi kurumlarını yaratması, diğer yandan kamu politikalarının içine sızmaya (gender 

mainstreaming) başlamasıdır” (Ö. Kerestecioğlu, 2004b:75).   

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler resmi düzeyde 

kurumsallaşmanın önemli bir parçasını oluşturmuştur. İlk olarak kadın sığınmaevleri, 572 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nda yapılan değişiklikle bir 

sosyal hizmet kurumu olarak tanımlanmıştır. Arkasından SHÇEK’e bağlı kadın konukevlerinin 

açılmasını düzenleyen Kadın Misafirhanelerinin Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik 16 Mart 

1991’de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 01.03.1990 tarihli genelge ile SHÇEK bünyesinde Aile 

Danışma Büroları ve Aile Danışma Merkezleri açılmıştır. Aile Danışma Büroları ve Aile Danışma 

Merkezleri 1993 yılında yeniden düzenlenerek Toplum Merkezlerine dönüştürülmüştür 

(Yıldırım, 1996, 59). Böylelikle kamu kurumlarınca kadın danışma merkezleri ve sığınmaevlerinin 

açılmasıyla resmi düzeyde kurumsallaşmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak yerel yönetimler, 

kendi örgütledikleri ya da kadın kuruluşlarıyla işbirliği halinde örgütlenen danışma merkezleri ve 

sığınmaevleri açmaya başlamışlardır.  

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın hareketinin en önemli kazanımı, hem resmi 

düzeyde hem de bağımsız örgütlenmeler halinde danışma merkezleri ve sığınmaevlerinin 

şiddetle mücadelenin etkili bir aracı olarak gündeme getirilmesi ve açılmaya başlaması 

olmuştur. Kadın hareketi, yukarıda bahsi geçen gelişmelerin kaydedilmesinde yalnızca baskı 

oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda sürecin de takipçisi olmuştur. Kampanyalarla geçen 

80’lerden sonra 90’larla birlikte kadın grupları da kurumsal olarak örgütlenme sürecine 

girmişlerdir.  

1987’de yürütülen Dayağa Karşı Kadın Dayanışması eylemi ile başlayan süreçte sığınmaevi açma 

hedefi ile 1990 yılında İstanbul’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Mor Çatı), 1991 yılında ise 

Ankara’da Kadın Dayanışma Vakfı kurulmuştur. Sığınmaevlerini gündeme getiren kadın hareketi, 

şiddetle mücadelede kendi kurumlarını oluşturmuş ve bu konudaki kurumsallaşmanın 

yayılmasına öncülük etmiş, şiddetle mücadelede kadın dayanışmasının önemini ve gücünü 

ortaya koymuştur. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına bağlı sığınmaevi 1995’te, Kadın Dayanışma 

Vakfı’nın Altındağ Belediyesi işbirliği ile kurduğu sığınmaevi ise 1993 yılında açılmıştır.  
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Resmi Kurumlar Tarafından Açılan İlk Sığınmaevleri   
Devlet tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla ilk kurumsal hizmetler, 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde oluşturulmuştur. 1990 

yılında Aile Danışma Büroları ve Aile Danışma Merkezleri olarak kurulan ve 1993 yılında Toplum 

Merkezleri adı ile hizmet vermeye devam eden danışma merkezleri ve “Kadın Misafirhaneleri” 

resmi düzeyde oluşturulan ilk kurumsal hizmetlerdir.    

2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nda yapılan değişiklikle sığınmaevlerinin bir sosyal hizmet kurumu 

olarak tanımlanması ve SHÇEK’e bağlı kadın konukevlerinin açılmasını düzenleyen Kadın 

Misafirhanelerinin Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik 16 Mart 1991’de yürürlüğe girmesiyle 

SHÇEK bünyesinde “Kadın Misafirhaneleri” açılmaya başlamıştır. SHÇEK’e bağlı ilk misafirhane 

Ağustos 1990’da İzmir’de açılmıştır. Arkasından 1991 yılında Ankara ve Bursa’da, 1992’de 

Antalya’da, 1993’te Eskişehir’de, 1995’te İstanbul’da, 1996’da Tekirdağ’da ve 1997’de 

Samsun’da misafirhaneler açılmıştır (Yıldırım, 1996:61 vd.). 8 Kapasite ile açılan Tekirdağ 

misafirhanesi 24.02.1999 tarihli Makam Oluru ile kapatılmıştır. 1991-2000 yılları arasında bu 

misafirhanelerden yararlanan kadın sayısı 2528, çocuk sayısı ise 2164’tür (Uçar, 2002:58).  

Türkiye’de SHÇEK bünyesinde açılan sığınmaevleri dışında, yerel yönetimler tarafından açılan ilk 

sığınmaevi 1990 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından açılan “Kadın Evi” olmuştur. Bakırköylü 

bir grup kadın, öncesinde kadınların bir araya gelebilecekleri, kadınlara özgü sorunları 

tartışabilecekleri ve gerektiğinde kampanya düzenleyebilecekleri bir yapı oluşturulmasını 

belediyeden talep ederler. Olumlu yanıt alamadıkları için, kadınlar kendi çabalarıyla Bakırköy 

Kadın Kültür Evi’ni açarlar. Kadınların asıl hedefi ise belediyenin desteğini sağlayarak bir 

sığınmaevinin açılmasıdır. 11 Eylül 1990’da ise Bakırköy Belediyesi Kadın Sığınmaevi açılır. Ancak 

sığınak açıldıktan kısa bir süre sonra, Belediye yönetiminin değişmesiyle 30 Ocak 1992’de 

kapanır (İlhan, 1992).                

1990 yılında açılan fakat yönetim değişikliği ile 1994’te kapanan Bornova Belediyesi Kadın 

Danışma merkezi, Kayseri Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Nazilli Belediyesi Kadın Danışma 

Merkezi, yerel yönetimler bünyesinde oluşturulan danışma merkezlerinin ilk örnekleridir. 

Kayseri ve Nazilli örnekleri de çeşitli sebeplerden kısa sürede kapanmıştır (Yıldırım, 1996:55-56). 

VII. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN ETKEN BİR ARACI 

OLARAK SIĞINMAEVİ 
Kadın sığınmaevleri şiddete maruz kalan kadınlara çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri şiddetten 

uzakta güvenli bir ortam sağlar. Sığınmaevlerinin güvenliği ve gizliliği evrensel ilkelerdir. Bu 

anlamda kadınların şiddet ortamından uzaklaşmaları ve risk altında olmadan ihtiyaç duydukları 

hizmetlere ulaşabilmeleri önemlidir. Sığınmaevlerinde kadınlar, ihtiyaç duydukları tıbbi, 
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psikolojik, hukuki ve adli yardıma ulaşabilirler, mevcut işlerine devam etmeleri ya da iş bulmaları 

konusunda destek görürler. 

Sığınmaevlerinde kalanların çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalan 

kadınlarla birlikte çocuklar da anneye yönelen şiddetten etkilenir. Şiddete maruz kalan 

kadınlardan yüzde 34’ü, şiddeti kendi ailelerine açıklamışlar ancak yalnızca yüzde 17’sinin ailesi 

yardım etmek istemiştir. Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 92’si hiçbir 

resmi kurum ya da kuruluş veya sivil toplum örgütüne (polis, jandarma, hastane, savcılık, 

avukat, kadın kuruluşu, belediye, vs.) başvurmadıklarını belirtmişlerdir. Fiziksel veya cinsel 

şiddet sonucu resmi bir kurumdan veya sivil toplum kuruluşundan yardım isteyen kadınların 

yüzde 41’i bu duruma daha fazla dayanamadıkları için, yüzde 29’u hukuki destek almak için, 

yüzde 25’i ise ağır şekilde yaralandıkları için yardım talebinde bulunduklarını belirtmiştir. 

Araştırma bulguları, kadınların yaşadıkları şiddet konusunda yalnız kaldıklarını ve haklarını 

savunmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip olamadıklarını göstermiştir. Söz konusu araştırma 

sonuçları, kadınların yaşadıkları şiddet karşısında yakın çevrelerinden yeterli desteği 

göremediklerini göstermektedir. Yerleşik toplumsal yargılar ve kurumlara olan güvensizlik 

kadınların dışardan yardım almalarını engellemektedir. Kadınlar şiddet karşısında ancak artık 

dayanamayacakları noktaya geldiklerinde ya da ağır yaralanmalar sonucu dışardan yardım talep 

etmektedir. Bu anlamda Ulusal Eylem Planında belirtilen hedeflerden de biri olarak kadınların 

güçlendirilmesinin sağlanması, öncelikle önem verilmesi gereken bir konudur. Kadına yönelik 

şiddetle mücadelede, kadınların şiddet ortamından uzaklaşarak sığınabilecekleri güvenli 

sığınakların olması kadınların güçlendirilmesinde önemli bir işlev görmektedir. Bu bağlamda 

sığınmaevlerinin açılması ve yaygınlaştırılması önemli olmakla birlikte sığınmaevlerinin 

kadınların güçlendirilmesi amacını taşıması zorunludur. 

Bağımsız Sığınmaevlerinin Önemi 
Sığınmaevlerinin temel amacı, kadınların kendi hayatları üzerinde bağımsız karar vermeleri ve 

şiddetten uzakta saygın bir hayat kurabilmeleri için onları güçlendirmektir. Bu anlamda yalnızca 

kalacak güvenli bir yer sağlamak, istismara uğramış kadınların ve çocukların özel ihtiyaçlarını 

karşılamada yeterli olmayacaktır. Kadın sığınmaevleri, kadınların erkek denetiminden ve 

toplumsal denetimden uzaklaşmalarını sağlar. Kadına yönelik şiddetinin kaynağı erkek 

egemenliğine dayalı eşitsiz güç ilişkisi iken, sığınakların amacı denetimin olmadığı bir ortam 

sağlamak olmalıdır. “Denetleme ve yönetme eğilimindeki kurumlar kadınların güçlenmesi 

amacına uygun değildir. Eğer kadınlara yardım ve destekte bulunulacaksa, bu ancak onların 

güçlenmelerine saygılı, duyarlı, duygudaşlık kurabilen ve ihtiyaçlarının farkında olan bir 

yaklaşımla sağlanabilir” (Mor Çatı, 2007:27). Kadın hareketi içerisinde oluşturulan bağımsız 

kadın sığınmaevleri, ortaya çıkışlarından itibaren şiddete maruz kalan kadınların özel 

ihtiyaçlarının karşılanması ve şiddetten uzaklaştırılmasının yanı sıra kişisel deneyimlerin 

toplumsal bağlamının kurulması, sığınaklarda yardımda bulunan kadınların şiddettin kendi 
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hayatlarındaki uzantılarını fark etmeleri ve bu konuda bilinçlenmelerinin sağlanması ve şiddeti 

besleyen toplumsal yargıların, tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amaçlarını 

yüklenmiştir. Bu amaçla feminist ilkeler doğrultusunda işletilen sığınakların çoğalması önemlidir. 

1970’lerden itibaren bağımsız sığınmaevlerini gerçekleştiren ve bu evlere sığınan kadınlar, 

kadınlara yönelik şiddetin boyutlarını ve yaygınlığını ortaya çıkarmışlardır. Dünya’da 70’lerle, 

Türkiye’de ise 80’lerden itibaren yeniden ivme kazanan kadın hareketi, aile içi şiddeti bir tabu 

olmaktan çıkararak toplumun bu konuda bilinçlenmesi, geleneksel yanlış inanışların 

irdelenmesi, gerçeklerin ortaya çıkması gibi pek çok kazanım sağlamıştır. Bu çalışmalar aynı 

zamanda, kadınlara karşı şiddetin, toplumun ataerkil örüntülerinden kaynaklanan ve değer 

yargıları, hukuksal kurumlar, eğitim kurumları, sağlık örgütleri, yasalar ve devlet tarafından 

desteklenen köklerini de açığa çıkmasına yardımcı olmuştur (İlkkaracan, 1996:81-82). 

Devlet eliyle açılan ve işletilen sığınmaevlerinde, şiddete uğrayan kadınlar hiyerarşik bir ilişkinin 

tarafı konumundadır. Sığınak hayatına ilişkin karar alma süreçlerine katılımları söz konusu 

değildir. Şiddet, baskı ve koca denetiminden uzaklaşmak amacıyla sığınmaevlerine sığınan 

kadınların, devlet eliyle denetim altına alınmaları ihtimal dahilindedir. İktidar ve yönetim 

değişikliklerine bağlı olarak farklı ideolojik yaklaşım ve politik tutumlar, sığınakların çalışma 

ilkelerine yansıyabilir. Benzer şekilde sığınak çalışanlarının tutum ve davranışları da bu anlamda 

değişiklik gösterebilir. Sığınmaevlerinin bu alanda çalışan bağımsız kadın kuruluşları tarafından 

ve herhangi bir müdahale olmaksızın işletilmesi, sığınmaevlerinin bireysel ve toplumsal işlevleri 

yerine getirmesinde önem kazanmaktadır. Ancak bağımsız sığınmaevlerinin temel sorunlarından 

biri, kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olmalarıdır. Bu durum sürekliliklerini etkilemektedir. 

Dünyada Sığınmaevleri 
Avrupa Parlamentosu'nun 1987'de çıkardığı tavsiye kararına göre her 10 bin nüfus için sığınma 

evlerinde bir kişilik yer olmalı. Pek çok Avrupa ülkesinde kadın sığınma evlerinin sayısı ya 

yetersiz ya da sığınma evleri şiddet görmüş kadınlar ve çocuklar için güvenli değil. Mor Çatı 

Kadın Sığınma Vakfı Avrupa Parlamentosu'nun 1998'de yeni bir tavsiyeyle her yedi bin 500 kişilik 

nüfus için sığınma evlerinde bir kişilik yer açılmasına karar verdiğini ifade etti. Şiddete Karşı 

Kadınlar-Avrupa (WAVE) örgütünün açıklamalarına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok azı 

bu tavsiyeyi hayata geçirebildi. Durum yeni üye ülkelerde çok daha kötü. Türkiye'de ise Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü'ne bağlı 110, belediyelere bağlı 32, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 

bağlı 1 ve Mor Çatı Sivil Toplum Kuruluşu'na bağlı 1 tane olmak üzere toplam 3 bin 454 

kapasiteli 144 kadın sığınmaevi bulunuyor. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı bu sayıların ihtiyacı 

karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti. 

Avrupa Konseyi'nin 2006 yılında yayınladığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" (Combatting 

Violence Against Women) çalışmasına göre Avrupa'da en fazla sığınma evi Almanya'da. 

Almanya'yı İspanya ve ardından İsveç izliyor.  
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Almanya'daki sığınma evlerinin sayısı 400, bu evlerde 45 bin kişi barınabiliyor. Sığınma evleri 

ülke çapında eşit dağılmış durumda dolayısıyla erişim kolay. Ücretsiz olan sığınma evlerine yedi 

gün 24 saat ulaşılabiliyor. 

İspanya'da sığınma evlerinin sayısı 293,4 bin 144 kişilik yerin bulunduğu bu sığınma evlerden 

tıpkı Almanya'daki gibi farklı coğrafyadaki kadınlar eşit şekilde faydalanabiliyor. İspanya da 

kadınlardan ücret talep etmiyor ve sığınma evleri yedi gün 24 saat ulaşılabilir. 

İsveç'te bulunan 160 sığınma evi kadınlardan ücret talep ediyor ve her kadının ulaşımına 

elverişli değil. Sığınma evlerine yedi gün 24 saat ulaşmak da mümkün değil. 

Bu üç ülkenin ardından gelen ülkeler sığınma evi sayılarıyla birlikte şöyle: 

Slovakya'da 109, Hollanda'da 100, Çek Cumhuriyeti ve Norveç'te 50; İtalya'da 49, Fransa'da 33, 

Danimarka ve Portekiz'de 35; Avusturya ve Belçika'da 28; Litvanya ve Finlandiya'da 25; İsviçre 

ve İrlanda'da 18, Hırvatistan'da 13 sığınma evi var. 

Bosna Hersek, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Malta ve İzlanda'daysa sığınma 

evlerinin sayısı 10'un altında. Monako'daysa hiç sığınma evi bulunmuyor. 

Avusturya’da ilk kadın sığınma evi feministlerin ve sosyal demokrat partisinin angaje 

kadınlarının ortak girişimleri ile 1978 yılında Viyana’da açıldı. 1978 yılından itibaren 26 kadın 

sığınma evi kuruldu. Viyana’da dört kadın sığınmaevi bulunmaktadır. Avusturya’daki kadın 

sığınma evlerinde yaklaşık 350 – 400 kadın ve çocukları için yer mevcuttur. Bu, yardım açısından 

iyi bir ağın olduğu, fakat yine de halen yetersiz kaldığı anlamına gelmektedir. Her yıl birçok kadın 

ve çocuk yer olmadığı için geri çevrilmektedir. 

Kadın Sığınma Evlerinde Devletin Yükümlülükleri 
Anayasa’nın başlangıç bölümünde, tüm vatandaşların bu Anayasadaki temel hak ve 

hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak onurlu bir hayat sürdürme ve 

maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu 

belirtilmektedir. Anayasa’nın 5 inci maddesine göre ise devlet, kişinin temel hak ve 

hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla 85 yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet 

uluslararası belgelerde kadının insan hakları ihlali olarak kabul edilmiş ve kadına yönelik 

şiddetin; eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılmasını ve kadınların insan haklarını ve temel 

özgürlüklerini kullanmalarını engellediği, bozduğu ve değersiz hale getirdiği vurgulanmıştır 

(Pekin Eylem Platformu). Bu bağlamda Anayasa’ya göre kadına yönelik şiddetin ortadan 

kaldırılması, devletin asli görevleri arasındadır. Yukarıda detaylı olarak incelendiği üzere 

uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ve bu doğrultuda oluşturulan ulusal 

düzenlemelerle devlet, bu alandaki sorumluluğunu yasal olarak kabul etmiş görünmektedir. 

Uygulamada kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele hareketinin tabu olmaktan çıkardığı ve 
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kamusal görünürlük kazandırdığı aile içi şiddet karşısında devlet düzeyinde kurumsal önlemler, 

90’larla birlikte oluşturulmaya başlanmıştır. Kadın hareketinin önemli kazanımlarından biri 

olarak sığınmaevlerinin açılması ve bir sosyal hizmet kuruluşu olarak kabul görmesi yine bu 

döneme denk gelmiştir. 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nda sosyal hizmetler, kişi ve ailelerin kendi 

bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal 

yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve 

çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini 

amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü olarak tanımlandıktan sonra (m. 3/a,), 

1997’de kadın konukevleri fiziksel, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların geçici bir 

süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak tanınmıştır (m.3/f-7). 2828 sayılı 

Kanun’a dayanan 86 ilgili yönetmeliklerle de SHÇEK’e bağlı olan ve yerel yönetimler ya da özel 

girişimler tarafından açılan sığınmaevlerinin çalışma esasları düzenlenmiştir. Ancak Ulusal Eylem 

Planı’nda da belirtildiği üzere bu alandaki mevzuatın uluslararası normlar dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili uluslararası düzenlemeler, taraf devletlere kadına 

yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli kurumsal hizmetlerin sağlanması 

ve finansman giderlerinin bütçeden pay ayrılarak karşılanması yükümlülüğü getirmektedir. 

Örneğin Pekin Eylem Platformu’nda şiddete maruz kalan kadınlara ve kız çocuklarına, mali 

yönden güçlü sığınmaevleri sağlanması ve bunların sayılarının arttırılması, şiddete uğrayan 

kadınların başvurabilecekleri danışma merkezlerinin yaygınlaştırılması, ücretsiz tıbbi, psikolojik 

ve hukuki yardım ve destek hizmetlerinin sağlanmasının, yerel yönetimler dahil hükümetlerin 

görevleri arasında olduğu ve hükümetlerin sivil toplum örgütleri ile, özerklikleri korunmak 

koşuluyla, işbirliği yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu anlamda yerel yönetimlere de 

sığınmaevlerinin açılması konusunda yükümlülükler getirilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren 

5393 sayılı yeni Belediyeler Kanunu, bu doğrultuda, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i 

geçen belediyelerin sığınmaevi açmakla yükümlü olduğunu düzenlemektedir (m. 14). Ayrıca, 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Ulusal Eylem Planı uluslararası belgelerle paralel 

düzenlemeler içermektedir. Ancak, her iki düzenlemede de devletin sivil toplum kuruluşları 

tarafından açılan sığınmaevlerini desteklemesi gerektiği belirtilse de sığınmaevleri için devlet 

finansmanını garanti altına alacak bağlayıcı düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Belediyeler de 

ilgili kanunu uygulamamaktadır. 87 Altınay ve Arat tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen 

araştırmaya göre, kadınların yüzde 60 ila 74’ü devletin, erkekleri eğiterek, sığınmaevleri açarak, 

bu konuda çalışan kuruluşları destekleyerek, ağır cezalar vererek ve polisi eğiterek erkeklerin 

eşlerine uyguladıkları şiddeti engelleyebileceğini düşünmekte ancak devletin bu 

sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etmektedir (Altınay ve Arat, 2008:100). Yeterli sayıda 

sığınmaevi açılmaması, kadın kuruluşlarının bu anlamda desteklenmemesi ve yasaların 

uygulanmasında gösterilen direnç, kadınların güveninin sarsmaktadır. Kadın kuruluşları da 

merkezi idare tarafından finansman sağlanarak yerel yönetimlerce sığınmaevlerinin açılmasını 

ve bağımsız sığınmaevlerinin finansmanının devlet tarafından karşılanmasını sosyal devlet 
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anlayışı gereği talep etmektedir (Mor Çatı, 2003:37). Devlet, finansman sağlamakla yükümlü 

olup, buna karşılık uluslararası belgelerde de kabul edildiği üzere, sığınmaevlerini sunulan 

hizmetlerin kalitesi ve standartları sağlaması anlamında denetime tabi tutar. Ancak bu 

denetimin sığınmaevlerinin bağımsızlıklarını engellememesi gerekir. Türkiye’de mevcut 

sığınmaevlerinin çalışma ilkeleri, standartları ve denetimleri sorunlu alanlar olarak ortaya 

çıkmaktaydı. 

VIII. ÜLKEMİZDE KADIN SIĞINMA EVLERİ UYGULAMASI VE HUKUKİ 

SÜREÇ 

Kadın Sığınma Evlerine Nasıl Başvurulur? 
Devletin temel politikası ve amacı kadına şiddetin önüne geçmek ve buna bir “dur” demek olsa 

da ve hatta her geçen gün bununla ilgili kamu spotları, paneller ve bilgilendirici çalışmalar 

gerçekleştirilse de ne yazık ki, iyi hal indirimleri ya da pişmanlık gibi terimlerle verilen hukuksal 

olarak tatmin edici olmayan cezalar nedeniyle kadına şiddet her geçen gün artış göstermektedir. 

Yalnızca büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin hemen her ilinde kadın sığınma evleri mevcuttur. 

Şiddete maruz kalan kadınların toparlanmaları ve uğradıkları şiddetten kurtulmaları için 

oluşturulan bu evlerde barınabilmek için tek bir koşul mevcut. Kadın sığınma evlerinde kalmak 

için gereken tek kriter maalesef şiddete maruz kalmaktır ya da kadının can güvenliğinin 

tehlikede olması. Ancak şiddet denildiğinde akla yalnızca fiziksel şiddet gelmemeli çünkü 

şiddetin pek çok çeşidi var. Psikolojik yani duygusal şiddet, cinsel şiddet (tecavüz, ensest ilişkiye 

zorlanılması), ekonomik istismar da şiddet olarak kabul edilir. Özellikle ekonomik istismarda 

kadına doğru düzgün bir bütçe ayrılmadığı gibi çalışması da çeşitli sebep ve bahanelerle 

engellenerek ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önüne geçilmiş ve şahısa bağımlı hale 

getirilmiş olur. 

Her ne anlamda olursa olsun şiddete maruz kalan bir kadın kendi ifadesi ile bir kadın sığınma 

evine başvurabilir. Kötü koşullara maruz kalmış kadınlar varsa çocukları ile birlikte İl Sosyal 

Hizmetler Müdürlüğü’ne giderek şahsen müracaat edebilirler. Kadın, şiddet gördüğünü 

kanıtlamak için herhangi bir belge, polis raporu ya da şahit göstermek zorunda değildir. Kadını 

daha çaresiz bir duruma sürüklememek için şiddete maruz kalmış kadın araştırılmaz ve doğru 

söylediği varsayılır ve işlemler bu mentaliteyle gerçekleştirilir. Yani kendi söylemi ile şiddet 

gördüğünü dile getirmesi kadın sığınma evinde kalması için yeterlidir. İstanbul’da ikamet 

ediliyorsa Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na ya da Belediyelere başvurulabilir. Bununla birlikte 

Sosyal Hizmetler Kurumu’na ait kadın sığınma evleri de mevcuttur. Kötü muameleye maruz 

kalmış kadınlar buraya da başvuruda bulunabilirler. Kadınlar burada kalmaya karar verdiklerinde 

kadın sığınma evi şartlarına uymayı da kabul ederler. Bu evlerde alkol, uyuşturucu ve silah 

bulundurmak yasaktır. Güvenlik sebebiyle sığınma evine misafir getirmek uygun değildir. Bu 

konuda hassas olmak çok önemlidir. Mağdur kadınlar görevlilere haber vermeden sığınma evine 
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3 günden fazla gitmezlerse, sığınma evinde kalma haklarını yitirebilirler. Her sığınma evinin 

kendine özgü kuralları vardır ve bu kurallara uymak esastır. 

Kadın Sığınma Evlerinde Ne Kadar Kalınır? 
Kadın sığınma evine yerleştirilen kadına, kendini toparlaması ve iyi hissettiğinden emin olması 

için 1 hafta kadar bir zaman tanınır. Sonrasında kadının ne durumda olduğu ve neler yaşadığı 

anlaşılmaya çalışılır. Genellikle mağdur kadınla olan bu konuşmayı, uzman kişiler yapar. Kadının 

psikolojisine uygun şekilde onu üzmeden ve daha fazla yıpratmadan durumu hakkında bilgi 

almaya çalışır. Gördüğü şiddetle ilgili olarak neler düşündüğü, neler hissettiği sorulur. Yaşadığı 

şiddetin ayrıntıları, eğer kocasından şiddet gördüyse bundan sonrası için ne yapmak istediği, 

boşanmayı düşünüp düşünmediği gibi sorular da kendisine sorulur. Eğer yanıtı boşanmak 

istediği yönündeyse kendisine gerekli hukuki destek sağlanır ve profesyonel yardım ve 

yönlendirmelerde bulunulur. Bu sebeple sığınma evlerinin, kadının ve varsa çocuklarının 

korunması ve özgür bir birey haline gelmesindeki rolü büyüktür. 

Mağdurun verdiği yanıtlar doğrultusunda ne yapmak istediğiyle bağlantılı olarak kendisine bir 

yol haritası çıkarılır. Bu yöntemle kişi gerek sığınma evinin bünyesindeki, gerekse anlaşmalı 

kuruluşlar tarafından verilen kurslara giderek sertifika alabilir ve ekonomik özgürlüğüne 

kavuşarak mağduriyetlerinden birini gidermiş olur. Ekonomik özgürlüğüne kavuşan ve bir işte 

çalışmaya başlayan kadınlar kendi ayakları üzerinde güvenle durabildikleri için sonradan 

başlarına gelebilecek acı durumları yaşamamak için ne yapacağını bilen ve cesur bir duruşa 

sahip olurlar. 

Türkiye’deki kadın sığınma evlerinde ne yazık ki sürekli kalmak mümkün değildir. Sığınma 

evlerinde kalınabilecek süre en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Peki kadın sığınma evinden nasıl çıkılır? Bu 

süre zarfında şiddete maruz kalmış kadınlara toparlanmaları için imkanlar dahilindeki tüm 

destek sunulur ancak sonunda verilen eğitimler ve destekle birlikte kendisini toparlaması 

beklenir. Fakat sığınma evinden ayrılsa dahi mağdurun durumu takip edilmeye devam eder. 

Kadın Sığınma Evinde Çocuğumla Birlikte Kalabilir miyim? 
Kadın sığınma evlerinde yaşı küçük çocuğunuz ile birlikte kalabilirsiniz. Bir yavruyu annesinden 

ayıracak kadın sığınma evi akla ve mantığa ters düşecektir. Yeni yönetmeliğe göre, şiddete 

uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan tüm kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım 

yapılmadan kuruluşa kabul edilecek. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ise her türlü 

mobilya, beyaz eşya, kira, cari gider ve iaşesi, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılacak. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın sığınmaevleri yönetmeliğini değiştirdi. Taslak metine 

göre, sığınma evlerinin adı konukevi oldu. Yönetmelik taslağına göre şiddete uğrayan ya da 

uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan 

kuruluşa kabul edilecek. Ancak, 18 yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar il müdürlüğü 
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tarafından uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü'ne bildirilecek. 18 yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte kuruluş 

hizmetinden yararlanabilecek. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ise her türlü 

mobilya beyaz eşya, kira, cari gideri ve iaşesi İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna 

gidilecek. İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar hakkında 

psikiyatri servisinden alınacak toplu yaşanılan yerlerde kalabileceğine dair rapor, doğrultusunda 

kuruluşa kabulleri yapılacak. Alkol ve madde bağımlıları tedaviye başlamaları koşuluyla kuruluşa 

kabul edilecek. 

IX. KADIN SIĞINMA EVLERİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ 
Kadına yönelik şiddettin önlenmesinde sığınmaevleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda 

sığınmaevlerinin başlıca amacı, şiddete maruz kalan kadınların özgüvenlerini yeniden 

kazanmalarına yardımcı olarak güçlenmelerini sağlamaktır. Şiddete maruz kalan kadınların 

güçlenmesi hedefi toplumsal bağlamda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını da içerir. Kadına 

yönelik şiddet, erkekle kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisinde kaynaklanan toplumsal bir 

sorundur. Bu anlayış çerçevesinde, sığınmaevi kuranların, işletenlerin ve çalışanların sorunu 

toplumsal bağlantılarıyla kavraması, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu 

benimsemesi gerekir. Sığınmaevlerinin amaçlarını gerçekleştirmesi için kuruluşu ve 

işletilmesinde belli ilkelerin gözetilmesi gerekir (KSGM, 2008:57). Öncelikle sığınmaevlerinin 

işleyişinde kadına yönelik şiddet konusundaki feminist analizler dikkate alınarak kadına yönelik 

şiddetin toplumsal ve politik bir sorun 90 olduğu kabul edilmelidir. Sığınmaevleri, erkek 

şiddetinin toplumsal, tarihsel, kültürel ve politik çerçevesi konusunda farkındalık yaratarak 

politik bir işlevi yerine getirmelidir (Mor Çatı, 2007:34). Şiddete maruz kalan kadınlar, eşlerinin 

tahakkümüne ve şiddetine boyun eğmiş olmaktan dolayı acı duyarlar. Bu nedenle bu konuda 

uzmanlaşmış bir kadından yardım almaları önemlidir. Kadınlar uğradıkları şiddet neticesinde 

kendi beceri ve güçlerine olan inançlarını da kaybetmişlerdir. 

Sığınmaevi, günlük hayatın sürdürülmesi için yapılması gereken işlerin yanı sıra eve ait 

sorumlulukların da paylaşıldığı bir ortam sağlayarak kadınların kendilerine olan güvenlerini 

yeniden kazanmalarında yardımcı olur. Sığınmaevleri kadınların kadınlara yardım ettiği bir 

modelle çalışmalıdır (Mor Çatı, 2007:35). Sığınmaevlerinde, kadınların kendilerini tehdit altında 

hissetmemeleri için, kadın bakış açısına sahip kadın çalışanlar tarafından hizmet sunulmalıdır 

(KSGM, 2008:59). Sığınmaevlerinde kadınların tarafında olma ve onlarla dayanışma esas 

olmalıdır. Şiddete maruz kalan kadınların uğradıkları şiddeti kanıtlama zorunluluğu yoktur. 

Kadına yönelik şiddetin her türlü biçiminin kınanması ve kadınlara önyargısız yaklaşılması 

esastır. Şiddetin sorumlusu, her zaman şiddeti uygulayandır (Mor Çatı, 2007:35). Kadınların 

kendi hayatları üzerinde bağımsız karar verme hakkı vardır. Kendi kaderini tayin etme hakkı 

temel bir ilkedir. Sığınmaevlerinde kalan kadınlar da kendi hayatları ile ilgili kararları kendileri 
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vermelidir. Sığınmaevi yönetimi, çalışanları, 91 başka kurum ya da kuruluşlar ya da kişiler 

kadının yerine karar vermemelidir (KSGM, 2008:57). Kadının eve dönme ya da dönmeme, 

sığınmaevinde kalma ya da sığınmaevinden ayrılma kararları, kendi başına vereceği kararlardır. 

Kadının kendi hayatının ve çocuklarının sorumluluğunu almak üzere güçlendirilmesi ve 

bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olunması esastır. Bu anlamda kadının ekonomik olarak 

güçlendirilmesi için iş bulmasına yardımcı olunması ya da meslek edindirme kurslarına 

devamının sağlanması, sığınmaevlerinde sunulan hizmetlerin kapsamına girer. Sığınmaevlerinde 

gizlilik ilkesi temel bir ilkedir. Sığınmaevlerinin adresleri, telefon ve faks numaraları gizli 

tutulmalıdır. Sığınmaevleri, şiddetten uzakta güvenli bir ortam sağlamayı amaçlar. 

Sığınmaevlerinin iletişim bilgilerinin gizliliği risk altındaki kadınlar için hayati önem taşımaktadır. 

Gizliliğin korunabilmesi için sığınmaevlerine doğrudan başvuru kabul edilmemelidir. Başvurular, 

bir kadın danışma merkezine yapılmalı, başvuruda bulunan kadınların sığınmaevlerine kabulü 

için ön değerlendirme bu merkezlerdeki uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Gizlilik ilkesinin diğer 

uzantısı, sığınmaevinde kalan kadınlara ait bilgilerin, sığınmaevi ya da danışma merkezi 

tarafından kadınların onayı olmaksızın başkalarına aktarılmamasını içerir. Kadınlara ait bilgilerin 

verilmesi gereken kişilere ve gerektiği kadar açıklanması esastır. Örneğin Almanya’da özel bir 

düzenlemeyle, mahkemeye başvuruda adres belirtme zorunluluğuna bir istisna getirilerek, 

sığınmaevinde kalan kadınların kaldıkları evin posta kutusunu vermeleri yeterli görülmektedir 

(İlkkaracan, 1996:82). Sığınmaevlerine başvuran kadınların gerçek kimliğini saklama hakkı 

olmalıdır. Hayati tehlike olması durumunda istisnalar yapılmalıdır (Mor Çatı, 2007:36). Kadın 92 

sığınmaevlerinde, sığınakta kalan kadınların, çocukların ve sığınak çalışanlarının güvenliğini 

sağlanması da temel bir ilkedir. Sığınmaevleri kendi içinde de şiddet içermeyen bir ortam 

olmalıdır. Sığınmaevlerinde kalan kadınlara kesintisiz hizmet verilmelidir. Ayrıca şiddetten 

uzaklaşmaya çalışan kadınların aciliyeti gözetilerek sığınmaevlerine 24 saat ulaşılabilmelidir. 

İlkesel olarak kadınlar ve çocuklar kendilerini güven içinde hissedinceye ve şiddetten uzak bir 

hayat kurabilecek güce erişinceye kadar sığınaklarda kalabilmelilerdir (Mor Çatı, 2007:37). 

Sığınmaevlerine kadınlar çocuklarıyla birlikte kabul edilmeli ve ücretsiz hizmet verilmelidir. 

Özellikle az geliri olan ya da hiç geliri olmayan kadınların bu bilgiye ulaşmaları önemlidir. 

Sığınmaevinde sunulan hizmetler kaliteli olmalıdır. Alanında uzman kadın çalışanlar görev 

almalıdır. Kaynaklar iyi kullanılmalıdır. Düzenli olarak hizmet kontrolü yapılmalı ve bu konuda 

sığınakta kalan kadın ve çocukların görüşü alınmalıdır. Sığınmaevleri farklılık gözetmeden tüm 

kadınlara hizmet vermelidir. Kadınların farklılıklarına saygı gösterilmeli ve farklı ihtiyaçlara 

karşılık verilmelidir (KSGM, 2008:59). Sığınmaevlerinin örgütlenmesinde demokratik ilkeler 

benimsenerek, hiyerarşik ve bürokratik yapılardan kaçınılmalıdır. İktidar, yetki ve sorumluluk 

çalışanlar arasında paylaştırılmalıdır. Sığınmaevlerinde personelin ekip halinde çalışması esastır. 

Çalışanların tüm kararlara dahil olması ve hizmetlerin gelişimine katkı sağlamalarına olanak 

verilmelidir. İlişkilerin yukarıdan aşağıya güç uygulamaya dayanmaması, sığınmaevinde yaşam 

ve çalışma ortamının eşitlik ve dayanışma içinde olmasını 93 sağlar. Kadınların sığınak hayatının 
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çeşitli yönlerine katılımlarının sağlanması önemli ilkelerdendir. Sığınmaevleri demokratik yapılar 

içermeli ve katılım sağlanmalıdır. Sığınmaevlerinde yönetici, çalışan ve kadınların katıldığı 

düzenli toplantılar yapılır (Mor Çatı, 2007:36). Sığınmaevlerinde yaşayan kadınlar evin 

işletilmesinde söz sahibi olup işlerin yürümesini elbirliğiyle sağlarlar. Ev işlerinin bölüşümü, 

çocuk bakımı, oda dağıtımı ya da yapılması öngörülen politik eylemlere ilişkin kararlar, ev 

sakinlerinin katıldığı toplantılarda ortak olarak alınır (İlkkaracan, 1996: 82). Kadın 

sığınmaevlerinin kadınların hayatını denetleyen ve baskı altına alan bir kuruma dönüşmemesi 

önemlidir. Koca baskısı ve denetiminin yerini kurumun almaması gerekir. Bu durum, kadınların 

bağımsızlaşması ve güçlendirilmesi hedefi ile bağdaşmaz. Sığınmaevleri kâr amacı gütmeyen, 

kadına yönelik aile içi şiddet alanında çalışmalar yürüten bağımsız kadın kuruluşları tarafından 

işletilmelidir (Mor Çatı, 2007:38). Uluslararası düzenlemelerde, devletlerin kadına yönelik 

mücadelede sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde olması gerektiği özellikle belirtilmiştir. 

Yine devletin bu alandaki çalışmalar için kaynak ayırmak zorunda olduğu ve sivil kuruluşların 

maddi manevi desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Devlet, kadın sığınmaevlerine yeterli mali 

desteği sağlamakla yükümlüdür. Son olarak sığınma evi çalışanlarında, profesyonel eğitimin yanı 

sıra, kadın olarak maruz kaldıkları şiddetin farkında olmak, bu şiddetin nedenleri ve toplumsal 

ve politik dinamikleri konusunda bilinçlenmiş olmak ve bu konuda politik çalışma yapmaya istek 

duymak gibi şartlar aranmalıdır (İlkkaracan, 1996:83). 94 2.3.2.2. Standartlar Mevcut durumda 

sığınmaevleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın 

kuruluşları tarafından ya da bunların iş birliği ile açılmakta ve işletilmektedir. Sığınmaevi açılması 

girişimde bulunan grubun, kadına yönelik şiddetin biçimleri, örüntüleri ve etkisi hakkında temel 

bilgiye sahip olması gerekir (Mor Çatı, 2007:39). Bu anlamda kâr amacı gütmeyen ve alana 

dönük çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulması, sığınmaevlerinin 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere bağımsız karar almalarında önemlidir. Sığınmaevi kurulurken 

önce amaçlar ve sunulacak hizmetler tanımlanmalıdır. Sığınmaevi açılacak bölgede sığınmaevine 

olan ihtiyaç ve sığınağın ne genişlikte bir alan için tasarlandığı tanımlanmalıdır. Avrupa Birliği 

standartlarına göre, nüfusu 7500’ü geçen tüm yerleşim birimlerinde bir sığınmaevinin açılması 

gerekmektedir (KSGM, 2008:64). 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre ise büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler sığınmaevi açmakla yükümlüdür (m.14). 

Sığınmaevi kurulmasında işbirliği yapılacak ve mali destek sağlanacak kurum ve kuruluşların 

belirlenmesi ve işbirliği kapsamındaki hizmetler belirlenerek sürekliliğin sağlanması için taraflar 

arası protokoller yapılarak, desteğin güvence altına alınması gerekir. Sığınmaevinin kurulması 

aşamasında hazırlanacak taslak planla sığınağın kuruluşuna ilişkin yukarıda bahsedilen konular 

düzenlenerek sığınmaevinin fiziksel yapısı ve güvenlik önlemleri, personel yapısı, bütçelemesi ve 

işletme planı 95 belirlenmelidir (KSGM, 2008:65). Sığınmaevlerinin fiziksel özellikleri önemli 

olmakla birlikte sığınaklarda güvenliğinin sağlanması çok daha önemli bir sorundur. Büyük 

şehirlerde gizliliğin sağlanması görece daha kolayken küçük şehirlerde ve ilçelerde vs. 
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sığınmaevlerinin adreslerinin gizli tutulması daha zordur. Bu durum daha kapsamlı güvenlik 

önlemlerinin alınmasını gerektirir. 

X. KADIN SIĞINMA EVLERİNİN SAĞLADIĞI HİZMETLER VE 

TÜRKİYEDEKİ MEVCUT DURUM 
Sığınmaevlerinin güvenliğinin sağlanması için gizlilik esas olduğundan, kadınlar yardım hatları ya 

da danışma merkezleri tarafından sığınmaevlerine yönlendirilir. Bu nedenle 24 saat kesintisiz 

hizmet veren ulusal ve bölgesel telefon hatları olmalıdır. SHÇEK Alo 183 Hattı bu anlamda 

hizmet vermektedir. Danışma merkezleri de ilk 98 başvurunun yapılması ve kadınların hakları 

konusunda bilgilendirilmesi, hukuki ve psikolojik danışmanlık sağlanmasına yönelik hizmet 

vermektedir. Sığınmaevlerine kabul edilen kadınlara kendisinin ve çocuklarının güvenli barınma, 

sağlıklı beslenme ve giyim gereksinimlerinin sağlanacağı konusunda güvence verilir. Kadınların 

yaşadıkları travma, özgüven kaybı, çaresizlik ve yetersizlik duygusu ile başa çıkabilmeleri için 

danışmanlık hizmeti verilir. Danışmanlık, şiddetin etkilerini en aza indirmek ve kadını 

güçlendirilerek kendi kararlarını vermesini sağlamak üzere sunulan, kadının ihtiyaçlarını 

tanımayı ve sığınakların olanaklarını tanıtmaya yönelik bir hizmettir. Kadınlara psikolojik ve 

hukuksal danışmanlık sağlanır. Sağlık güvencesinden yoksun kadınlara ücretsiz sağlık hizmetleri 

sunularak, gerektiğinde yeşil kart çıkarılması sağlanır. Kadınların ekonomik olarak 

güçlendirilmesi için destek verilir. Kadınların iş bulması ya da meslek edinmesi için gerekli 

eğitimler verilir (KSGM, 2008:74 vd.). Sığınmaevlerinde kadınların güçlenmesi amacıyla bireysel 

danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra grup çalışmaları ile kadının yalnızlık duygusundan kurtulması 

ve diğer kadınlar ile dayanışma içine girmesi sağlanır. Kadının eşinin kendi üzerinde kurduğu 

iktidar ve denetimi sorgulaması, kadınların toplumdaki rolü, toplumsal cinsiyet kalıpları, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve benzer konularda farkındalığının arttırılması, şiddete karşı direniş 

pratiklerinin geliştirilmesi ve kadının güçlenmesinin sağlanmasında önemlidir (Mor Çatı, 

2007:56). Sığınmaevlerinden ayrılan kadınların yeni yaşantılarına uyum sağlamaları için kadın 

danışma merkezleri aracılığıyla izleme ve destekleme hizmetleri sunulur. Kadının kendi ayakları 

üzerinde durmasının sağlanması için toplumsal kaynaklar harekete geçirilmelidir (KSGM, 

2008:85). 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde kadınların sığınmaevlerinden ayrıldıktan 

sonra kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak ve desteklemek amacıyla geçici konut 

tahsisinin yapılmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiştir (m. 21). 

Türkiye’deki Mevcut Durum 2000’li yıllara gelindiğinde kadınların özellikle hukuki alanda 

kazanımlarının arkasında yaygın bir kadın örgütlenmesi vardır. Kadınlar bağımsız kadın 

kuruluşları veya belediyeler bünyesinde kurulmuş kadın merkezleri olarak örgütlenmektedirler. 

Kadın kuruluşları için gerekli olan maddi kaynaklar, üyelerin kendi katkıları, dış kaynaklı fonlar, 

belediye ve devlet destekli fonlarla karşılanmaktadır. Kadın örgütlenmesinin gücünü, sesini ve 

niteliğini maddi olanaklar şekillendirmektedir. (Altınay ve Arat, 2008:33). Halihazırda, merkezi 
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idare tarafından kurulup işletilen ve finanse edilen, yerel yönetimler tarafından kurulan, işletilen 

ve finansman sağlanan, kadın kuruluşları tarafından tüm harcamaları karşılanarak kurulan ve 

işletilen ve kadın kuruluşları tarafından işletilmekle birlikte merkezi idare ya da yerel yönetimler 

tarafından mali destek verilen sığınmaevi modelleri mevcuttur. Ancak tüm bu modeller sistemli 

bir yapıya dayanmayıp, seçim veya yönetim değişikliği ya da kadın kuruluşlarının bağımsızlığına 

yönelik ideolojik baskılar gibi çevresel nedenlerle kesintiye uğrayabilmektedir. 80’ler sonrası 

dönemde kadınlar, otorite karşıtı, hiyerarşik ilişkiler içermeyen, eşitlikçi, katılımcı ve bağımsız 

küçük gruplar halinde örgütlenmeye başlamıştır. Temel feminist ilkeler doğrultusunda 

örgütlenen kadın grupları için kurumsallaşma, danışma merkezi ve sığınmaevi açabilmek ve bu 

kuruluşlara sahip olabilmek için gündeme gelmiştir. Sığınmaevlerinin açılması ve 

sürdürülmesinde gerekli olan kaynağın temin edilmesi bugüne kadar önemli bir sorun olarak 

kalmıştır. Kadın kuruluşları açısından bu sorunun diğer bir boyutunu ise bağımsız yapılanmanın 

korunması oluşturmaktadır. Kadın kuruluşları açısından bağımsızlık, ilk dönemlerden itibaren 

önemli bir öncelik olmuştur. Mali bağımsızlık boyutunun yanında ideolojik bağımsızlık şiddete 

karşı çalışan kadın örgütlerini şekillendirmektedir (Altınay ve Arat, 2008:33). Bu anlamda 

sığınmaevlerinin iç işleyişlerine müdahale edilmemesi ve feminist ilkler ve analizler gözetilerek 

işletilmesi temel prensiptir. Sığınmaevleri, kadınların güçlendirilerek kendi ayakları üzerinde 

durmasının sağlanması, cinsiyetçi toplumsal önyargı, tutum ve davranışların dönüştürülmesi gibi 

amaçlar doğrultusunda işletilmelidir. Devlete karşı ideolojik bağımsızlığın korunması, 

sığınmaevleri açısından bu bağlamda önemlidir. Zira kadına yönelik şiddetle mücadelede 

sığınmaevleri, şiddetten uzak güvenli bir ortam sağlamanın ötesinde işlevler yüklenmiştir. 

Sığınmaevlerinin finansmanında kamu kaynaklarından yararlanılması, bir vatandaşlık hakkı 

olarak değerlendirilmektedir (Işık, 2003:54). Kadınların maddî ve manevî varlığını 

geliştirmelerinin ve kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının önündeki en büyük engel olarak kadına 

yönelik şiddetin önlenmesi devletin sorumluluğundadır. Taraf olunan uluslararası anlaşmalar da 

sığınmaevlerinin finansmanının merkezi idare ya da yerel yönetimler tarafından sağlanması 

konusunda devlete yükümlülükler getirmektedir. Kadın kuruluşları, ciddi mali sıkıntılarla 

devamlılık sağlamaya çalışırken, devletten sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedirler. 

Bu anlamda yerel yönetimlerin finansmanında en uzun soluklu örnek, Küçükçekmece Belediyesi 

tarafından dönemin belediye başkanının öncülük etmesiyle 8 Mart 1996 tarihinde kurulan 

sığınmaevidir. Tüm şartlar zorlandığında en fazla 40 kadının barınabildiği sığınmaevinde 

kurulduğu tarihten bu yana kesintisiz hizmet verilmektedir. 2003-2004 yılları arasında 

Küçükçekmece Kadın Sığınmaevinde yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinden günde ortalama 20 kadın başvuruda bulunmaktadır. Kuruluşunda belediye 

tarafından bir müdür atanmış ve sonrasında belediye iç işleyişten uzak durmuştur. Sığınmaevi 

binasını temin eden belediye, ısınma, ulaşım, iletişim gibi giderleri de karşılamaktadır. Bunun 

yanı sıra düzenlenen kermes ve konserlerle ekonomik destek sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Kadınların ücretsiz sağlık yardımı almaları ve gönüllüler aracılığıyla hukuki ve psikolojik 
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danışmanlık sağlanmaya çalışılmaktadır. Araştırmada, sığınmaevlerinde kalan kadınların 

ayrıldıktan sonra da bağlarını koparmadığı ve karşılıklı olarak birbirlerini destekledikleri 

gözlenmiştir (Usta, 2006:68 vd.). Kadıköy Belediyesi tarafından 2002 yılında 15 kapasite ile 

konukevi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ancak konukevi ihtiyacı karşılamada yeterli olmayınca, 

2005 yılında 45 kadın ve 15 çocuk kapasiteli ikinci kadın konukevi açılmıştır. İlk 102 konukevi 

mekan sorunu nedeniyle 2008’de kapatılmış, ancak ikincisi hizmet vermeye devam etmektedir. 

Düzce Belediyesi 2006 yılından bu yana sığınmaevi hizmeti vermektedir. Kuruluş 14 kadın ve 

çocuklarına hizmet verebilecek kapasitededir. Çankaya Belediyesi tarafından da 8 Mart 2008 

tarihi itibariyle sığınmaevi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kuruluş çocukları ile birlikte 50 kadına 

hizmet verebilecek kapasitededir. Yerel yönetimleri tarafından açılan sığınmaevlerinin yanı sıra 

bazı belediyeler ya da il-ilçe idarelerince, kadın kuruluşları tarafından açılan sığınmaevlerine 

finansal destek sağlanmaktadır. Geçmiş örnekleri bu işbirliklerinin uzun ömürlü olmadığını 

göstermiştir. Kadın Dayanışma Vakfı, 2002 yılında Yenimahalle Belediyesi ile işbirliği halinde, 

öncelikle belediye bünyesinde Yerel Gündem 21 programı çerçevesinde faaliyet gösteren ancak 

iç işleyişi vakıf tarafından yürütülen kadın danışma merkezi açılmasını sağlamıştır. Sonrasında 

ise belediye ile imzalanan protokol çerçevesinde, 1999’da kapanmak durumunda kalan vakıfa 

ait 10 kadın ve 5 çocuk kapasiteli sığınmaevi 2003 yılında yeniden açılmıştır. Bu örnekte de bazı 

sabit gideler belediye tarafından karşılanmış, ancak personelin maaşlarının tam yatırılmaması ya 

da faturaların ödenmemesi gibi sorunlar yaşanmıştır. Yerel yönetim seçimleri ile birlikte ise 

yönetim değişikliği sonucu protokol yeni yönetim tarafından tek taraflı sonlandırılmıştır (Kadın 

Dayanışma Vakfı, 2007:68). Mor Çatı ile Beyoğlu Kaymakamlığı arasında 2005 yılında sığınak 

açılması ve işletilmesi konusunda bir protokol imzalanmıştır. 24.09.2005 tarihinde 18 yatak 

kapasiteli olarak açılan sığınmaevine, başlangıçta Dünya Bankası tarafından finansal 103 destek 

sağlanmıştır. Proje, Dünya Bankası tarafından örnek proje seçilmiştir. Ancak Dünya Bankası 

tarafından sağlanan desteğin sona ermesiyle Mor Çatı, kaymakamlık tarafından parasal kaynak 

bulmaya zorlanmıştır. Sığınmaevinin yürütülmesi ve giderlerinin karşılanmasında sorunlarla 

karşılaşılmıştır. 30 Ekim 2008 tarihinde ise kaymakamlık tarafından maddi sorunlar gerekçe 

gösterilerek yapılan protokol iptal edilmiştir. Şubat 2006 yılında ise Tarsus Kaymakamlığı ve 

Tarsus’u Kalkındırma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği arasında imzalanan protokolle 

Tarsus Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi hayata geçirilmiştir. Başbakanlık Sosyal 

Yardımlaşma ve Teşvik Fonu Sosyal Riski Azaltma Projesi tarafından derneğe yapılan hibe ile 

projenin finansmanı sağlanmıştır. Proje süresince denetleyici ve destekleyici birim olarak 

kaymakamlığın başkanlığında toplanan bir “Üst Komite” birimi oluşturulmuştur. Üst Komite’nin 

işleyişte karşılaşılan sorunların çözümünde ve projenin başarısında önemli bir role sahip oluğu 

belirtilmektedir. Projenin Ocak 2007’de sonlanmasıyla danışma merkezi ve sığınmaevi 

belediyeye devredilmiştir. Üst Komite, Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, 

SHÇEK İlçe Müdürü ve Yerel Gündem 21 Kent Meclisi Başkanı'ndan oluşmakta ve toplantılarına 

devam etmektedir (Kadın Dayanışma Vakfı, 2007:57). Tarsus örneği, ilçenin yerel ve bürokratik 
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imkanlarının kullanılması açısından önemli bir örnektir. Finansmanı belediye tarafından 

sağlanan sığınmaevi, kadınlar tarafından iç işlerinde, evrensel ilkelerinin gözetildiği, bağımsız bir 

kuruluş olarak işletilmektedir. 

Kadın Dayanışma Vakfı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kasım 2005’ten bu 

yana İnsan Ticaretiyle Mücadele Sığınağı işletilmektedir. Sığınak resmi ve özel kurumlardan 

çeşitli yardımlar almaktadır. Ancak sığınmaevinde ekonomik sıkıntılar aşılamamıştır. Vakıf, proje 

bulmak suretiyle sorunu çözmeye çalışmaktadır. Mayıs 2008’de başlatılan BM Nüfus Fonu’nun 

teknik, AB’nin mali destek verdiği ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 

koordinasyonu ile hazırlanan “Kadın Sığınmaevleri Projesi”, 11 milyon 800 bin Euro tutarındaki 

toplam bütçesi ve İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak 2 milyon 250 bin Euro tutarındaki 

devlet katkısı ile, Türkiye’nin bugüne kadar uygulanmış en büyük kadına yönelik şiddetle 

mücadele projesidir. Proje kapsamında 8 ilde18 kadın sığınmaevi açılması öngörülmektedir. 

Proje ile öncelikle, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve 

şiddete uğrayan kadınlara yeterli düzeyde koruma sağlamak üzere, belediyelere kadın 

sığınmaevi kurup işletme konusunda destek verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak, şiddete 

uğrayan kadınlara yönelik hizmetlerin hem eğitimlerle hem de il düzeyindeki eşgüdümü 

güçlendirerek nitelik itibariyle geliştirilmesi öngörülmektedir. Projenin Kasım 2009’da bitirilmesi 

hedeflenmektedir. Proje kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın 

arttırılmasına dönük çalışmaların yapılacak olması ve yerel yönetimlerin sığınmaevi açma 

yükümlülüğünün gündeme getirilmesi önemli gelişmelerdir. 18 Bu iller; Ankara, Antalya, Bursa, 

Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’dur. 105 Sonuç olarak, Türkiye’de sığınmaevleri, 

SHÇEK’e, valiliklere, belediyelere bağlı olarak ya da belediye kadın kuruluşları iş birliği ile 

işletilmektedir. Halen toplam 49 sığınmaevi hizmet vermektedir. Kadına yönelik şiddet, bugün 

kamusal alanda ve devlet düzeyinde çözülmesi gereken bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

Kadın hareketi bu sürecin en önemli takipçisi olmuş ve kurumsal ve yasal düzeyde önemli 

kazanımlar elde edilmiştir. Ancak uygulamada sorunlar devam etmektedir. 
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XI. ŞÖNİM ÇALIŞANI PSİKOLOG C.K. İLE RÖPORTAJ 
ŞÖNİM’in işleyişi nasıl? Konukevine nasıl yerleştiriyorsunuz? 

Ankara ŞÖNİM 7/24 açık. Bünyesinde sosyal hizmet uzmanları, sosyolog ve psikologlar var. Sosyologlar 

genelde evrak işleriyle ilgileniyor. Sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ise ŞÖNİM’de birebir vaka ile yüz 

yüze görüşme yapıyor. Akşamları nöbetçi amirler kalıyor. Nöbetçi amirler hemşire de olabiliyor. 

Kişiler şiddet mağduru olup danışma veya barınma isteğiyle geliyor. İkisi için de aynı görüşmeler 

yapılıyor. Demografik bilgiler alınıyor (sağlık, yaş, vb.) Danışmanlık için geldiyse raporu bir yere 

yollanmıyor, ŞÖNİM’de arşivleniyor. Barınma için geldiyse gittiği konukevine raporu konukevine 

yolluyoruz çünkü süreci değişebiliyor. 

Kadının ŞÖNİM’e gelmesi nasıl sağlanıyor? 

Karakollar getirebiliyor, kadın kendi gelebiliyor, 183’e başvurabiliyor 183 ŞÖNİM’e yönlendiriyor. 

Hastanelerin sosyal hizmetlerinde hastada bir darp izine rastlanmışsa form düzenleyip ŞÖNİM’e 

bildiriliyor. ŞÖNİM o bildirimle kişiyi arıyor, davet yazısı gönderip bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. 

Ankara’daki sığınmaevleri hakkında bilgi verir misiniz? 

Ankara’da 8 tane sığınmaevi var. Her birinin ayrı kapasitesi var. Bu sığınmaevlerine ŞÖNİM’e barınma 

amacı için gelen kadınlar sığınmaevlerinden önce  “İlk Kabul Evi” denen bir yere yönlendiriliyor. Bu ilk 

Kabul evi, ŞÖNİM’e bağlı, ayrı bir binada, adresi gizli. Amacı, eleme gibi kadın kalacak mı gitmek 

isteyecek mi  diye deneme süresi tanınması. 

İhtisaslaşma kapsamında her kadın konukevi aynı değil, mesela çok ciddi can güvenliği riski olanları 

yolladığımız yer ayrı bir konukevi var. Duvarları kapısı daha dayanıklı, daha korunaklı bir yer. 

Psikiyatrik rahatsızlığı olan kadınlar da var mesela. Onları yolladığımız ayrı yerler var. Çünkü aynı yerde 

kalmaları farklı sonuçlar doğuruyor. 

Dışarıdan bakınca anlaşılmıyor. İçeride güvenlik görevlileri var. Apartman dairesi gibi bir bina. 

Kadının korunması amacıyla bağlantısı dışarıyla kesiliyor mu? Telefonları elinden alınıyor mu?  

Kadının konukevinin içerisinde telefon kullanılmasına izin verilmiyor. Çünkü kadın istismara uğramış 

olarak gelebiliyor, ruh hali olarak pek de sağlıklı bir zamanda olmayan bazı sığınmacıların çocukların ya 

da diğer sığınmacıların fotoğraflarını çekmek gibi kişisel haklarını ihlal edebilecekleri için bu gibi önlemler 

alınmıştır. Sığınmaevine girerken imzaladıkları taahhütnamede de bu var. Sadece bina içinde izin yok. 

Bina dışında istedikleri gibi telefonlarını kullanabiliyorlar. Bu durumda gizliliği yine ihlal edebilir ama 

içerideki süreci en azından control etmiş oluyoruz. Bazı belediye sığınmaevlerinde böyle bir kısıtlama 

yok. Konukevinin içinde de dışında da telefon kullanmasına izin veriliyor. 

Kadın ailesiyle görüşmek isterse veya birine haber vermek isterse ŞÖNİM’den meslek elemanı görüyor 

sürecini bildiği için anlamaya çalışıyor normalde konuşturulmaması gerekiyor ama riskli görmezse 

konuşmasına izin veriyor. Yani kişiye göre düzenleniyor. 

Nasıl denetleniyorsunuz?  
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Kadın ölmüşse ve basına çıkmışsa Bakanlık “Bu kadın sana ulaştı mı? Ne yaptın?” diye bizden rapor 

istiyor.  

Kadın sığınmaevinde ne kadar süreyle kalıyor? Sizce ne kadar kalmalı? 

6 ay kalabiliyor. 6 ay bitiminde uzatılabiliyor ya da başka ile nakil olarak gidip kalabiliyor. 

Vaka bazlı cevap verebilirim. Vakanın sürecine göre değişir ancak süresiz olması gerektiğini 

düşünmüyorum. 

Kadın konukevinin amacı nedir? 

Kadını bağımsız yaşama geçirip eğer çalışabiliyorsa bir engeli yoksa kadını bu sürece hazırlamak.  

Bunun için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? 

Meslek edindirme kurslarına gönderiliyor, İŞKUR’a yönlendiriliyor. Kadın konukevinde uzmanlarla 

görüşülüyor.  

Sosyal anlamda kadın hayata nasıl kazandırılabilir? Kazandırabildiğinizi düşünüyor musunuz? 

Sosyal hizmet uzmanları her ay grup çalışması yapıyor (kişisel bakım, kişisel iletişim vb.). Bu çalışmalar 

çerçevcesinde hayata kazandırıldıklarını gördüğümüz danışanlarımız oldu. Ama kazandıramadıklarımız da 

oluyor. 

Buraya gelen kişilerin demografik durumu (eğitim, gelir, aile içi şiddet geçmişi) nasıl? 

Barınma için gelen kadınlarda eğitim durumu düşükle orta arasında ve genellikle ekonomik ve aile 

desteği yok.  

Danışmanlık almak için gelen kadınlarda kadınların eğitim düzeyi düşüktür diyemiyoruz. Örneğin, doktor 

danışanımız da var. 

Kadının konukevinde kalması kendi isteğine mi bağlı? 

Kadın psikolojik durumunda sorun olmayıp kalmak istemediğini ifade ediyorsa zorla tutulamıyor. Bir 

dilekçe alıp gitmesine izin veriliyor. 

Kadının bir süre kaldıktan sonra çıkmak istediği durumlarda bu isteğinde ısrarcıysa konukevi psikologu ile 

detaylı birkaç görüşme yapıyor, sonra çıkmasına izin veriliyor. Çıktıktan sonra ise konukevi ayrılış takibi 

yapılıyor. 

Yabancılar da buraya başvurabiliyor mu? Örneğin mülteciler? 

Mülteciler için şiddet mağduru olma şartı aranıyor. Karakoldan tedbir alındıysa bu durumda da kabul 

ediliyor. Diğer süreç aynı şekilde işliyor. 

 Hiç erkek şiddet mağduru geliyor mu? Oranı nasıl? 

Çok az geliyor. Genelde kadından şiddet gören değil de eşimin sevgilisi veya patronu tarafından şiddet 

gördüm diye geliyor. Psikolojik destek almak istiyorsa o hizmet de veriliyor. 

 Genel olarak psikolojik desteğin süresi ne kadar oluyor? 
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Klinik psikolog ile çalışılıyor. Terapatik süreci o götüyüror. Kişilerin sürecine, kişisel yapılarına göre 

belirleniyor.  

Kadın sığınmaevlerinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet etkili olduğunu düşünüyorum. Sürecin içerisinde olan bir psikolog olarak gözlemlediklerimle kimi 

kadınların aile desteği bile yok. Şiddet uygulanan o döngüde dönmemesi için dışsal bir mekanizmadan 

destek alması lazım. Her kadının ya da hostele ödeme yapacak gücü yok. Hostelde tek başına kalınca can 

güvenliği de riskli olabiliyor. Burada kalınca devlet koruması altında oluyor. İstismar, ihmal, can güvenliği 

riski oluşmuyor. Hem yemek hem kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Kadını güçlendirecek görüşmeler, 

grup çalışmaları yapılıyor. Ben bu yüzden destekleyici olduğunu düşünüyorum. Keşke sayısı daha da 

arttırılsa. Kadın hizmeti alanında çok ciddi emek veriliyor. Ancak dışarıdan ne kadar görülüyor tartışılır. 

Siz şiddet mağduru olsanız kadın sığınmaevlerinde kalmak ister miydiniz? 

Kişisel bağımsızlığım elimde yoksa, şiddet mağduru isem güvende olmak isterdim. Yani kalırdım. Çünkü 

kötü koşulda değiller ya da aşağılayıcı bir şekilde yaklaşılmıyor, küçük görülmüyor, o yüzden kalırdım. 

Ama kalma sürecimi kısaltırdım. 

XII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Araştırmamız çerçevesinde elde etmek istediğimiz sonuç Türkiye’deki kadın sığınmaevlerinin etkililiğine 

ilişkin olup bu durumu Av. Selin KUZU’nun rehberliğinde Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve ŞÖNİM 

ziyaretleriyle sahaya inerek gözlemleme fırsatı yakaladık. 

Bu araştırma çerçevesinde kullandığımız sosyolojik yöntemler; objektif bilgilerin varlığını kabul eden, 

gözlemlenebilir ve deneye tabi tutulabilir her şeyin bilginin kaynağı olduğunu söyleyen Durkheim’ın 

pozitivist epistemolojik yaklaşımı ile görünenin arkasında yatan sebebe bakmamız gerektiğini söyleyen 

realist yaklaşımı kullandık. Mutlak bir çizgiyle ayıramadığımız bu yaklaşımların araştırma teknikleri olan 

anket, istatiksel veriler ve röportaj kullandık. Anketi uyguladığımız üç grup; avukatlar, hakimler ve 

savcılar ve hukuk fakültesi öğrencileridir. Anketi bu üç gruba uygulamadaki amacımız hukuki bakış açısına 

sahip bu grup bireylerin toplumdaki hassas ve bir o kadar da göz ardı edilmiş bu konu hakkındaki 

görüşlerini almak istedik. 

Bu araştırma çerçevesinde bizim elde ettiğimiz verilere göre Türkiye’deki kadın sığınmaevlerinin etkililiği 

hakkında hakimlerin ve savcıların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin görüşü sığınmaevlerinin etkili 

olmadığı yönündeyken avukatların görüşü sığınmaevlerinin etkili olduğu yönünde çıkmıştır.  
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