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A- UMUTSUZLUĞA KAPILIRSAN BU KALABALIĞI 

HATIRLA 

Hepimiz yaşadığımız dünyadan, çağdan, coğrafyadan, içinde yaşadığımız 

toplumdan yalıtılmış bireyler olmadığımız için hızla değişen dünyada sürekli bir 

döngünün içerisinde kendimizi konumlandırıyoruz.  

2021 yılında; mevcut diktatöryel rejim bileşenleri; kadının insan haklarına 

yönelik her yerden, her türden saldırıları sürdürürken “Avrupa ya da diğer dünya 

ülkelerinde”n farklı olduğumuzdan hareketle “komplocu, korumacı” saikle hareket edip 

evrensel kazanımlarımızı tırpanlamak için dış dünyadan koparma “yerli ve milli”ci 

zihniyetle “hapsetme” eğilimini sürdürdü. İktidar mensupları ve Sarayın adamları!, 

güçlerine rıza gösterilmesi için bol propaganda, çokça yalan ve icraatsız bir masalı 

2021’de ortaya koymaktan gocunmadı, yüksünmedi, geri durmadı. 

İktidar mensuplarının geriye götüren girişimlerine ve çoklu hak ihlallerine 

rağmen kadınlar; aktif özneler olarak 2021 yılını bugüne dek kazanımlarını korumaya 

ayırdıkları, dayanışma ve toplumsal muhalefet etmenin örneklerini eve, işyerinde, 

sokakta, eylemlerde, kampanyalarda, yer alabildikleri ölçüde TV’lerde, platformlarda, 

sendikalarda, sivil alanlarda, adliye koridorlarında, hapishane parmaklıkları ardında, 

dijital ortamlarda her ortam ve her fırsatta ortaya koyarak geride bıraktı. 

Güçlü bir mücadele geçmişine sahip olan kadın hareketi, devletin kadına yönelik 

her türlü şiddetin önlenmesi başta olmak üzere kadınlar ve kız çocukları için almadığı 

önlemlere dikkat çekerken tutulmayan verilerin, gerçekleştirilmeyen vaatlerin, yerine 

getirilmeyen hizmetlerin hesabını sormayı sürdürdü. Tüm engellemelere, kadın 

örgütlerinin ve feminist hareketin hedef gösterilmesine rağmen devletin kaçındığı 

“izleme, önleme, raporlama ve çözüm önerme” politikalarını; kadınların kıymetli 

emeğiyle yürüttükleri dayanışma ve çalışmalarıyla ortaya koydular.  
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Pandemide ve ekonomik krizde artan çoklu hak ihlallerinden en olumsuz etkilenen 

kesimlerin başında kadınlar olduğu gerçeği; kadın hakları alanında çalışan sivil 

inisiyatiflerce çok sayıda araştırma, rapor ve veriyle ortaya kondu. Ne değerli 

dayanışmadır ki, kadınlar eşit bir dünya imkanı kurma önündeki engelleri aşmak için 

çözüm önerilerini 2021 hafıza sandığına ve feminist belleğe eklediler. 

Ev içi emeğin sömürüsünden bakım yüküne, işsizlikten çalışma hayatındaki 

eşitsizliklere, işçi kadınların yaşadığı sorunlardan akademilerde mobing ve 

liyakatsizliğe Meclislerde kadın temsiliyetinden İsanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla 

artan hak ihlallerine, kadına yönelik şiddetin yarattığı hasarlardan kadın yoksulluğuna, 

erişim engellerinden erken yaşta zorla evlendirmeye, çalışma hayatındaki 

eşitsizliklerden cinsiyetçi nefret söylemerine, uluslararası indekslerden kurumsal bazı 

verilere, saha raporlarından istatistiklere yıl içinde yayınlanan farklı sorunlara dikkat 

çeken konularla ilgili derlememizle “tespit”lerin unutulmamasına katkı sağlamayı ve 

2022’yi kadının insan hakları açısından “çözüm” odaklı sonuçlara ulaşacak mücadele 

yılı olarak birarada dayanışmayla geçirmek umudunu paylaşıyoruz. 

TBMM’de verilen önergelerin cevapsız bırakıldığı, araştırma komisyonu kurulması 

taleplerinin reddedildiği, CHP’nin eşit temsil ve fermuar sistemi öngören yasa teklifini 

hep birlikte kabul etme çağrısını tüm siyasi partilere yapmasına rağmen teklifin 

görüşülmesinin kabul edilmediği, iktidarın, kamu kurumları yöneticileri ve karar 

alıcıların kadın örgütlerini pek çok sürece dahil etmediği ve hatta kadın hakları 

savunucularının hedef gösterilip düşmanlaştırıldığı bir yılı geride bıraktık.  

Ayrıştırılmış veri yoksunluğunun yaşandığı, devletin ilgili kurumlarının kadınlara 

yönelik verileri tutmadığı ya da kamuoyuyla paylaşmadığı yıl boyunca kadın 

örgütlerine; tuttuğu veriler, ulaştığı sonuçlar, saha ve gözlemlere dayanan çalışmaları, 

zorluklar karşısında kadınlarla dayanışmayı sürdürmeleri ve ortaya koydukları rapor ve 

çalışmaları için emeklerine sağlık diyor, bu derlemede emek veren tüm kadınlara 

teşekkür ediyoruz.  
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B- 2021 RAPOR VE VERİLERLE KADINLAR İÇİN NASIL 

GEÇTİ?  

Rakamlara indirgemeden farklı sorun alanlarına dair temel göstergelerden ve 

2021’de yayımlanan bazı raporlar ve araştırmalardan öne çıkanlar:  

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR 

● Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiğine 

göre, 2021 yılında en az 367 kadın erkekler tarafından katledildi.  

● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Yıllık Veri Raporu'nda yer 

alan verilere göre, Türkiye'de 2021 yılında erkekler tarafından en az 280 kadın 

öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 

● CHP’nin açıklamasına göre AKP’nin iktidarda olduğu 18 yılda erkekler en az 6 

bin 732 kadını öldürdü. 

● Avrupa Kadın Lobisi’nin raporuna göre geçtiğimiz 10 yılda, 10 kadından biri en 

az bir kere en az bir cinsel şiddet türüne maruz bırakıldı. 

KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET 

● OECD raporuna göre, Türkiye’de kadınların yüzde 38’i şiddet mağduru.  

● NG Araştırma raporuna göre, Türkiye’de beş kadından biri fiziksel 

şiddet görüyor.  

● KADAV’ın hazırladığı kadına yönelik şiddet raporuna göre, pandemiden en çok 

kadınlar etkileniyor.  

● Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Kasım – Aralık 2020 Raporu’nda 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kendilerinden destek alan kadınların 

deneyimlerinin yer aldığı raporda, şiddetten kurtulmak isteyen kadınların 

kurumlarla verdiği mücadeleleri göz önüne seriyor. 
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● Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı bileşenleri sığınağın her 

kadının ve çocuğun hakkı olduğunu söyleyerek “Sığınak istiyoruz” kampanyası 

başlattı. Mevcut durumda sığınaklar yetersiz.  

● Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin Salgında Kadın Olmak 

araştırması kadınların koronavirüs sürecinde yaşadıkları sağlığa erişim, erkek 

şiddeti, yoksullaşma gibi sorunları ortaya koydu. 

● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Türkiye 

genelinde 52 ilde sağlık çalışanlara yönelik araştırma sonuçlarına göre sağlık 

alanında çalışan kadınların yüzde 46’sı fiziki, yüzde 26’sı ise cinsel şiddete 

uğradı.  

ARTAN HAK İHLALLERİ 

● Uluslararası Af Örgütü 2021 yılı sonunda açıkladığı “Türkiye Sözleri Eyleme 

Geçir” raporunda, Türkiye’de kadın haklarını mercek altına aldı. İstanbul 

Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası mevcut yasal çerçeveleri, yasalardaki 

boşlukları ve yetkililerin uymakla yükümlü olduğu yasa, sözleşme ve standartları 

inceleyen örgüt, raporda vaatler ve uygulamalar arasındaki boşluklara işaret 

etti, acil gerçekleştirilmesi gereken tavsiyelerini paylaştı. Raporda şu tespite yer 

verildi: Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir siyasi 

irade yok. Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım 

toplantısındaki, “Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana 

kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm 

kesimlerinin işbirliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz” sözlerine değiniyor ve 

vaatlerden bu yana neler yapıldığını ve yapılmadığını ele aldı. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GERİ GELECEK 

● Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) tarafından Mayıs ayında açıklanan 

raporuna göre İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararıyla hak ihlalleri arttı: 

Rapora göre;  
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● "Karakollara yapılan şikâyetlerde acil ve gerekli müdahalelerin yapılmadığı 

görülüyor. 

● Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının insan haklarını yok sayan politikaların 

benimsenmesi, kadını güçsüz kılmaya neden olmakta 

● Kadın sığınma evlerindeki hukuksuz başvuru şartları talepleri karşılamıyor, yeni 

mağduriyetler yaratıyor. 

● Göçmen kadınlar ve LGBTİ+ bireyler, ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz 

kalıyor" 

KADINLAR İÇİN “SAĞLIKSIZ” BİR YIL DAHA 

● Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre, yaklaşık 12 milyon kadın koronavirüs 

sürecinde doğum kontrol yöntemlerine erişemedi ve bu, dünyada 1,4 milyon 

istenmeyen gebeliğe yol açtı. 

● Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 570 bin kadına rahim ağzı 

kanseri teşhisi konuluyor ve Türkiye’de HPV aşısı Ulusal Aşı Programı’na dahil 

değil. 

● Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi yaptğı bir araştırmada 

kadın işçi sağlığı hakkında tespitler açıkladı. BİSAM araştırmasına göre metal 

sektöründeki kadınlar erkeklere göre daha fazla hasta oluyor, dört kadından biri 

kas ve iskelet hastalıkları çekiyor. Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında Metal 

İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Araştırması’na cevap 

veren 1374 işçi arasından, kadın işçilerin cevaplarından yola çıkarak yapılan 

çalışmaya göre; özellikle tanı konmuş meslek hastalıkları, kas iskelet hastalığı 

ve nörolojik hastalıklarda erkeklerle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olduğu 

görüldü. 

● “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadın İşçiler Üzerindeki Etkileri” adlı işyeri vaka 

analiz çalışmasında ise kadın işçilerin ücretli emek piyasası dışında kalan ev 
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işlerinin planlanması, yapılması, çocuk ve yaşlı bakımının üstlenilmesi 

nedeniyle ücretli çalışma sürelerini çok aşan sürelerle ücretsiz çalışıyor olmaları 

kendilerini ayırdıkları dinlenme sürelerinin azalmasına, uyku sürelerinin 

kısalmasına yol açtığı ve bunun da kadın işçilerin sağlığını yakından etkilediği 

gösterildi. 

● BİSAM araştırmasına göre metal sektöründeki kadınlar erkeklere göre daha 

fazla hasta oluyor, dört kadından biri kas ve iskelet hastalıkları çekiyor.  

● Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği’nin 2021’de yayımladığı 

Salgında Kadın Olmak Araştırmanın sonuçları, COVID-19 salgını sürecinde 

kadınların sağlık hizmetlerine erişimde zorlandıklarını, yoksullaştıklarını, 

ücretsiz bakım emeği yüklerinin dramatik bir şekilde arttığını ve hane içindeki 

hali hazırda salgın öncesinde de çok yaygın bir şekilde var olan şiddetin devam 

ettiğini gösteriyor. Rapora göre kadınların %73'ü şiddetin en az birine maruz 

kaldı. 

EVDE ÇALIŞMA: SOSYAL GÜVENCESİZLİK 

● Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)nun Türkiye’ye ilişkin bulguları da içeren 

“Evde Çalışma: Görünmezlikten İnsana Yakışır İşe” isimli raporu açıklandı: 

ILO’ya göre; evde çalışma hangi sosyo-ekonomik grup için olursa olsun sosyal 

güvence ve korumadan uzak bir çalışma biçimi olarak gerçekleşmektedir. Evde 

çalışma aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojisi ile biçimlenmekte 

ve özellikle parça başı çalışan kadınlar evde yaptıkları çalışmayı kendi ev içi 

rollerinin bir uzantısı olarak görmektedir. Evde çalışmanın bu şekilde 

algılanması, ev-eksenli parça başı çalışma için ödenen ücretleri düşürürken, 

kadınların güvencesiz ve korumasız çalışması ile sonuçlanmaktadır. 

●  (ILO) göre, çalışma yaşamında COVID-19 küresel salgını döneminde ağırlaşan 

kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler yakın gelecekte de sürecek. 
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Hazırladıkları politika notunda yer aldığı haliyle, 2021 yılında kadın istihdamı 

2019’a göre 13 milyon azalacak; öte yandan erkek istihdamı ise 2019 

düzeylerine yeniden ulaşacak. 

● DİSK’e bağlı Genel-İş’in hazırladığı rapora göre kadın işçilerin yüzde 38’inin 
koronavirüs sürecinde gelirleri düştü.  
 

HAK ARAMAK SUÇ MU?  

Kadınlar 2021 yılında; 8 Mart ve 25 Kasım eylemlerine katılmak, feminist olmak, 

“ritmik zıplamak”, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı kapsamında çalışma yürütmek, 

mitinglere katılmak,  sendikalı olmak, basın açıklamaları yapmak, gösteri yürüyüşü 

hakkını kullanmak, cezaevinde insan onuruna yakışır koşullar için talepte bulunmak 

gibi pek çok nedenlerle yargılanmış, hedef gösterilmiş ya da cezalandırılmıştır.  

2021 yılında yapılan kadın eylemlerine orantısız güç kullanımı damga vurmuş, 

geceyarısı evlere operasyonlar yapılmış, mitinglere ve eylemlerde alanlara kadınlar 

alınırken şiddet ve hak ihlali boyutuna varan ince arama, keyfi şekilde eşyalara el 

konulması, hakaret, itiraz eden kadınları darp etme ve gözaltına alma şeklinde polis 

uygulamalarıyla karşılaşıldığı Baroların, hak savunucularının ve hak örgütlerinin saha 

deneyimleriyle de ortaya konmuştur.  

Gözaltına alınan kadın savunucuların gözaltı sürecinde değişik şekillerde şiddet ve 

hak ihlaline maruz kaldıkları da ifade edilmektedir. Öte yandan şüpheli kadın 

ölümlerinin artışı, cezaevlerindeki intihar vakaları, hasta mahpuslar meselesi, 

Cumartesi Anneleri/İnsanları’ndan Şenyaşar Ailesine Gülistan Doku nerede diye soran 

yakınlarının adalet taleplerinden kayyum rektörlerin ve belediye başkanlarının 

uygulamalarına itirazlar ve hak mücadelesi 2021 boyunca da devam etti.  
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ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA ZORLUKLAR, ENGELLER 

● Politeknik’in araştırmasına göre, koronavirüs sürecinde kadın 

mühendisler, mimarlar, plancılar çalışma hayatında erkek meslektaşlarına göre 

daha yüksek oranda sorun yaşıyor. 

● TalentGrid yazılım sektöründe kadın çalışanların yerine yönelik hazırladığı 

raporda, Türkiye’de çalışan her 10 yazılımcıdan sadece birinin kadın ve kadın 

yöneticinin ise yok denecek kadar az olduğunu açıkladı.  

PEKİ YA ÇOCUKLAR? 

● Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre 

milyonlarca kız çocuğu ve kadının kendi bedeni, cinsel yaşamı ve beden sağlığı 

ile ilgili kendisinin karar vermesi engelleniyor.  

● UNICEF pandeminin eğitim hakkına etkilerini değerlendirdiği açıklamasında, 

salgın yüzünden eğitime erişememenin erken yaşta evliliği ve hamileliği, evde 

ya da sokakta şiddete maruz kalma durumlarını arttırdığına dikkat çekti. 

● Avrupa Polis Teşkilatı’nın (EUROPOL) açıklamasına göre koronavirüs 

sürecinde internette çocuk istismarı arttı.  

● Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı rapora 

göre, Türkiye’de 100 çocuktan 15’i zorla veya erken yaşta evlendiriliyor.  

ERKEK EGEMENLİĞİ DEĞİL KADIN TEMSİLİYETİ 

● Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne göre Türkiye, parlamentolarda kadın 

milletvekili oranı sıralamasında 122’nci sıradan 129’uncu sıraya geriledi. 

● Devlette kadının yeri yok: Bakanlıklardaki istihdam oranı yüzde 16 

● Türkiye Mecliste yüzde 17,3’lük kadın temsil oranı ile dünyada 130. sırada. 

Türkiye’de 20 ilden bugüne kadar tek bir kadın milletvekili çıkmadı. 

● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 yılı “Mahalli İdareler Genel Faaliyet 

Raporu”na göre Türkiye’de kadın yerel yöneticilerin oranı sadece yüzde 3.  
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● KA-DER, tartışma programları konuklarının 10’da 1’inden azının kadın 

olduğunu, incelenen 2089 programın yüzde 77’sinde hiç kadın konuk 

olmadığını tespit etti.  

● CHP milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Suzan Şahin’in sunduğu soru önergesine 

verilen yanıta göre mecliste çalışan 4 bin 89 personelin yüzde 70’ini erkekler 

oluşturuyor.  

MESLEK HAYATINDA CAM TAVAN ENGELLERİ 

● TGS kadın ve LGBTİ+ komisyonunun yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs 

sürecinde evden çalışma kadın gazetecileri olumsuz etkiledi.  

● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’na göre ise kadın 

gazeteciler için kariyer hedeflerine ulaşmak oldukça zor. 

● SenaristBir’in hazırladığı Senaristlerden Mesleki Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu’na 

göre kadın senaristlerin yüzde 73’ü ayrımcılığa uğradığını söylüyor. 

GELİR KAYBININ MAĞDURU KADINLAR  

● Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, COVİD-19 salgınının 

ekonomik sonuçlarının düşük maaşlı ve güvencesi az pozisyonlarda iş 

hayatında orantısız şekilde temsil edilen kadınlar üzerinde daha ağır etkileri var. 

Rapora göre kadınlar son bir yıl içinde 800 milyar dolar (6.5 trilyon lira) gelir 

kaybına uğradı. Bu 98 ülkenin toplam gayrisafi yurt içi hasılasından (GSYH) 

daha fazla.  

● DİSK-AR’ın son asgari ücret açıklanmasından önce yaptığı araştırmasına göre 

Türkiye Avrupa’da asgari ücretin en düşük olduğu ikinci ülke ve kadınların dörtte 

biri asgari ücret dahi alamıyor. 

EV İŞÇİLERİ GÜVENCESİZ 

● Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın “Küresel Salgın Döneminde Çalışma Hakkı 

ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar 

Raporu” pandemide ev işçilerinin yaşadığı sorunları açıkladı. 
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● Ev işçileri sosyal güvenceden ve yardımdan mahrum; salgının başından bu 

yana 600 bin ev işçisinin işsiz kaldığı tahmin ediliyor. 

ÜCRETSİZ TARIM İŞÇİSİ KADINLAR VE SİGORTASIZLIK 

● Türkiye Ziraat Odaları Birliği, tarımda çalışan kadınların yüzde 94’ünün 

sigortasının olmadığını açıkladı.  

AKADEMİDE KADINLAR 

● Türkiye’de kadın profesörlerin oranı yüzde 32,5 iken; bu kadrolardan sadece 

yüzde 3,94’ü rektörlük ve dekanlık görevi yapıyor. 

● YÖK’ün verilerine göre, 13 üniversitede kadın profesör yok ve rektörlerin sekizi 

kadın.  

NAFAKA HAKKINA DOKUNMA 

● Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin verilerine göre, hükmedilen 

nafakaların sadece yüzde 20,7’si ödenirken, en az yüzde 50,7’si hiç ödenmedi. 

● Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) işbirliği ile yürütülen ‘Kadınların, 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Alanında Mevcut Destek Hizmetleri 

Hakkında Bilgi Alma ve Bu Hizmetlere Erişme Haklarının Güçlendirilmesi’ 

projesi kapsamında Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü avukatlardan oluşan 

çalışma gurubu tarafından, 11 ilde nafaka talepli 140 nafaka ve boşanma davası 

incelendi. Nafaka konusunda bugüne dek yapılan nadir çalışmalardan olan ve 

2019 yılında yayınlanan bu rapora göre; Kadınlara verilen nafakanın yüzde 69’u 

çocukların ihtiyacı için ödenen iştirak nafakası… Ödenen nafakanın yüzde 

66,4’ü 0- 500 TL, en üst sınırdan verilen nafaka ise 370 TL ama hükmedilen 

nafakaların yüzde 50,7’si hiç ödenmiyor.  

CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK SÜRÜYOR 

● TİHV'e göre 2020 yılında kadınlar ve LGBTİ+'lar tarafından yapılmak istenen en 

az 18 toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu en az 164 kişi 

işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 
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● Kaos GL Derneği ile Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

Çalışmaları Araştırma Merkezi, Türkiye’de kamu ve özel sektörde LGBTI+’ların 

durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. 

● Kaos GL’nin raporuna göre 2020’de basında 1476 ayrımcı söylem ve nefret 

söylemi tespit edildi. 

● Uluslararası LGBTI Birliği’nin Avrupa Teşkilatı’nın raporuna göre Avrupa ve 

Orta Asya’da basında ve resmi açıklamalarda nefret söyleminde kayda değer 

bir artış oldu. 

MEDYADA KADIN TEMSİLİ VE HABERLERİ 

● Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre, pandemi dönemiyle birlikte 

medyada kadına yönelik şiddet haberleri artarken, kadın istihdamına yönelik 

haber sayılarında azalma oldu.  

● TÜİK’e göre; Türkiye’de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yüzde 

96’sı erkek: Suç haberlerinde kadın cinayetleri ilk sırada. 

● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) kaydettiği vakalara göre bu yıl 

kadın gazetecilerin maruz kaldığı şiddet %158 arttı. Bu yıl en az 810 kadın 

gazetecinin şiddete ve tehditlere maruz kaldığını ve 11 kadın gazetecinin 

öldürüldüğünü açıkladı.   
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C- AYRIMCI VE CİNSİYETÇİ SÖYLEMLER 

2021 yılında; kadına yönelik şiddeti, nefreti, ayrımcılığı körükleyen söylemler, 

gerekçe adı altında kurumlarca yapılan açıklamalar, kadınları hedef gösteren haberler 

ve açıklamalar yıl boyuna her alanda, mekanda, mikrofona erişilen ortamlarda, 

ekranlarda, gazete sayfalarında çokça yer aldı.  

Bu ayrımcı söylemlerden bazılarını, Çatlak Zemin’in haftalık çalışmaları- 

Patriyarkada Bu Hafta, Bianet ve Kadın cinayetlerini durduracağız Platformu çeteleleri, 

medya takip izleme siteleri ve medyadan derlediğimiz “Ayrımcı ve Cinsiyetçi 

Söylemler” Bölümü’nde kimler hangi ifade ve söylemleriyle yer alıyor? 

Partili cumhurbaşkanından kadın bakana, yönetici kademesindeki kadın 

siyasetçilerden akademisyenlere, valilerden antrenörlere, katillerden faillere toplumun 

farklı kesimlerinden çok sayıda ismin yer aldığını göreceksiniz.  

Açıklamalarının “iyiniyetli” olduğuna sığınanların 2022 yılında bu ayrımcı 

söylemlerinden vazgeçmeleri için toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dışa vurumu olan 

her söyleme tanık olduğumuzda uyarmak, değişmesine, değiştirilmesine aracılık 

etmek, bizim de içselleştirdiğimiz, cinsiyetçi, türcü, ırkçı söylemlerimizden arınmak 

sorumluluğuyla hareket ederek dilden düşünceye, teoriden pratiğe eşit bir dünyayı 

kurmaya odaklanıyoruz. İşte talihsiz olduğu kadar siyasette erilliğe hizmet eden, algı 

yaratma gayesiyle ifade edilen yıl içindeki açıklamalardan bazıları: 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri 2019’a göre yüzde 21 

düştü.  

● AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kendisini eleştirenler 

için: karı gibi dedikodu yapıyorlar 

● Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk: İstanbul 

Sözleşmesi kaldırılacak 

● Diyanet İşleri Başkanlığı: Evlenme niyeti olan kişilerin birbirlerinin mahrem 

yerlerine fikir verecek ölçüde bakabileceğini” açıkladı. 
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● Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atamasıyla ilgili süren protestolarda 

öğrenciler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltına alınanlar 

hakkında “4 LGBT sapkını” dedi. Sapkın sözünde ısrar eden Süleyman Soylu 

ve “başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar” diyen Devlet Bahçeli Twitter 

tarafından kısıtlandı. 

● İstanbul Valiliği “LGBT bayrakları ele geçirildi” diye açıklama yaptı. Sosyal 

medyada LGBTİ+’lar hedef gösterildi. Üniversitenin BÜLGBTİ+ ve BÜKAK 

kulüp odalarına baskın yapıldı, BÜLGBTİ+ kapatıldı. 

● Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce “LGBT, yok böyle bir şey,” dedi; 

sonra “Bu lezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım, biz analarımıza 

bakalım” diyerek Boğaziçi’li akademisyen Prof. Dr. Ayşe Buğra için “Soros’un 

temsilcisi olan kişinin karısı” ifadelerini kullandı. 

● Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “belki bayanların bile” uzaya gidebileceğini 

söyledi.  

● TBMM AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde 

çıplak aramaya maruz bırakılan kadınlar için “O dediğiniz yerde böyle bir şey 

olmadı. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını 

beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene 

beklemez” 

● MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener için “Konuşurken ağzından tükürük saçan Müdire..." ifadelerini 

kullandı. 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Özgürlük ve hoşgörü gibi 

kavramların eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına; bu yolla 

ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı 

çıkıyoruz,”  

● AKP’li milletvekili Hülya Atçı Nergis, kadın cinayetlerinin abartıldığını söyledi: O 

kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu 
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şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist 

söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı 

konuşması beni rahatsız ediyor. 

● Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın: “Kuran ailenin yönetim hakkını 

erkeğe verir,” Sema Maraşlı, Serdar Arseven, Cengiz Alçayır gibi isimler 

Boynukalın’ı destekledi. 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklaması: Türkiye’nin İstanbul 

Sözleşmesi’nden çekilme sebebi sözleşmenin “Türkiye toplumsal ve ailevi 

değeriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim 

tarafından manipüle edilmesi”  

● İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, “Türkiye’de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi, tamamen 

yalandır”  

● Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay “Çareyi dışarılarda aramaya gerek 

yoktur çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizdedir,”  

● Yeni Akit yazarı Akif Bedir: Yeter mi? Hayır… CEDAW, Lanzarote Sözleşmeleri 

de iptal edilmelidir. Süresiz nafaka, çocuk haczi meselelerine de acil çözümler 

üretilerek toplum bu yapay dertlerden kurtulmalıdır. 

● Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı sırada sosyal medyada erkeklere 

“Boşanmak yerine ikinci eşi alın” çağrısı yapan ve “tekeşlilik zina ve fuhuş 

serbestliğidir” paylaşımları sebebiyle görevden alınan Ali Edizer, mahkeme 

kararıyla Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde tekrar göreve başladı.  

● Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 

ekonomik bunalım nedeniyle işleri yavaşlayan düğün sektörünü “kurtarmak” için 

bankaların evlenecek çiftlere “evlilik kredisi” sunması gerektiğini söyledi.  
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● Aydın’da “Fırat Delikanlı” ismini kullanan bir erkek, bir kişiye “sapık gay” 

diyerek saldırdığı görüntüleri Instagram’da yayımladı; sosyal medyada Fırat 

Delikanlı Tutuklansın kampanyası başlatıldı.  

● Ahmet Hakan: İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın 

güvende değil, sözleşme kalkınca kadın cinayetleri arttı falan türü 

lakırdılar etmek saçmalamaktır. 

● Ankara ziyaretinde yaşadığı protokol kriziyle ilgili konuşan Avrupa Komisyonu 

Başkanı Ursula von der Leyen: “Bu, kadınlara her yerde ve her zaman eşit 

şekilde davranılması için daha gidecek çok yolumuz olduğunu 

gösteriyor,” Dışişleri Bakanlığı, “Oturma düzeni tartışmasının, 

Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi’yle ve Avrupa 

Komisyonu’nun konumuyla hiçbir ilgisi yok 

● Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener’e “Bay 

Meral” ve “gelin hanım” diye hitap etti. “Memleketim Rize’de görüldüğü gibi 

gayet güzel bir ders veriliyor. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha 

dur bakalım, bunlar iyi günler,” Erdoğan, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 

da “Bayan Kemal” diye seslendi.  

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ülkede “halihazırda faili meçhul kadın 

cinayeti yok”  

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 

olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken, Nisan 2020’de ciddi 

bir düşüş gösteriyor. Sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz. 

● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK’in o dönemdeki Başkanı 

Süleyman Arslan, TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması 

Komisyonu’nda: Akran cinselliği adı altında nikâhsız birliktelikler teşvik edilirken 

ve 15 yaşında nikahsız cinsel ilişkiler yasal iken nikâhlı birlikteliklerin suç 

olması insan hakları ve eşitlik ilkesine aykırıdır. İnanç ve medeni hâl temelli 

ayrımcılıktır. Erken yaşta evlilik ile zorla evlilik birbirinden farklıdır. Zorla evlilik 
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hangi yaşta olursa olsun suçtur. Erken yaşta evlilik ise, yaşa göre hukuki 

niteliğini değiştirir. Bu nedenle, erken yaşta evlilik tanımlanmalı ve hangi yaş 

aralığını kapsadığı belirtilmelidir. Esasen, erkeğin erkeğe yönelik şiddeti ile 

erkeğin kadına yönelik şiddeti arasında insan onuru ve yaşam hakkı 

bakımından bir fark yoktur.  

● AKP Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddet “Allah’ın insana verdiği 

bir duygu”  

● Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “Üniversiteler, milletin 

kızlarını emanet ettiği, hocalarına ‘annelik, babalık yap, rehberlik yap’ diye 

emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan 

gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz,” (Haziran 2021) 

● Sanatçı Bergen’in katili Halis Serbest “Benim iznim olmadan kimse hakkında 

film çekemez,”  

● TBMM’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu’nda konuşan SADAT 

danışmanı Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan: İstanbul 

Sözleşmesi’nin sonunun “ensest ilişkiler” olduğunu öne süren Tarhan, 

“Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, 

isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda 

kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor”  

● 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar’ın, “Sen kızsın, şort giyemezsin, 

erkeklerin yanında oynayamazsın,” denilerek dışlandığını anlattığı video 

sosyal medyada gündem oldu. 

● A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı 

maçın ardından, İhsan Şenocak twitter hesabından yaptığı paylaşımla 

“kadınların yerinin oyun alanları olmadığını” buyurdu. 

● Antrenörü Cahit Süme, Olimpiyat Şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’nin 

madalyasına el koyarak kendi boynuna astı ve başarının sahibi Busenaz 
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Sürmeneli’ye söz hakkı vermeden basına görüş vererek mansplaning yaptı. 

(Ağustos 2021) 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı 

bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı bilim insanı Dr. Özlem Türeci için “Uğur 

Şahin’in eşi” dedi.  

● TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun toplantısında AKP’li Maraş 

Milletvekili İmran Kılıç, kadın milletvekillerine: “Car car konuşuyorsunuz,”  

● Sosyal medyada kadınlara hakaret eden ve görev yeri değiştirilen öğretmen 

Salih Orçan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen tarafından 

Kahramanmaraş’ta müdür yapıldı: Orçan’ın, sosyal medya paylaşımı “Bir 

öğrencim beni aradı, ‘Hocam ben evlenmek istiyorum, çalışan bir bayan mı 

alayım, çalışmayan mı?' diye sordu, ben de ‘Oğlum nasılsa kapına bir it 

alacaksın, almışken çalışan bir it al'  

● İzmir’de dansçı Eda Yön, O.C.’nin kendisine dijital taciz uygulaması üzerine 

şikayetçi oldu; savcılık “Hesabını gizleseydi bu mesajı almazdı,” diyerek 

kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirdi. 

● Muğla’da Pınar Gültekin’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı duruşmada 

Cemal Metin Avcı: “Kadınlar beni sever, bir kere ben kadın eylemine bile 

katıldım. Ben de bağırdım adalet diye”  

● Yeni Şafak yazarı: Erkek, karısının çalışmasına izin vermeyebilir.  

● Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesinin 

kadını korumak yerine geleneklere zarar verdiğini ifade ederek, “Bir sloganları 

var; ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır.’ Bu palavradır,” dedi. (Aralık 2021) 

● Kocaeli’nde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kanada’ya çalışmaya 

giden gençler için “Ne kadar gey varmış haberimiz yokmuş,”  

● Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış AKP’li Belediye Başkanı Fatma 

Şahin, katıldığı programda Muharrem Sarıkaya’nın bir muhabire şiddet 

uygulamasına sessiz kaldı. Tepkiler üzerine "Habertürk TV canlı yayını 
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esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. 

Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi 

söyledim. Sarıkaya'nın kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet 

Demir arkadaşımızdan özür diledi."diyerek tepkisizliğini gerekçelendirdi.  

● Ankara’da Reyhan Korkmaz’ı çocuklarının önünde bıçaklayarak öldüren Zeynel 

Korkmaz’ın, sosyal medya hesabında İstanbul Sözleşmesi hakkında “erkeğin 

elini kolunu bağlayıp çaresiz bırakan bir yasa” dediği paylaşımları ortaya 

çıktı. 

● Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Afganistan’da kadınlarla ilgili 

yüzlerce baskı, yasak ve sınırlamalar koyan Taliban için “Türkiye’nin 

Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize 

ihtimal veriyorum”  

● Recep Tayyip Erdoğan: Kadın STK'larına sesleniyorum; siz ne iş yapıyorsunuz? 

İlla sizin örgütlerinizden bir bayana, bir kadına küfredilirse o zaman mı ayağa 

kalkacaksınız? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan 

bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik 

ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. 
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D- ADALETİN BU MU DÜNYA?  

CEZASIZLIK POLİTİKALARINA SON 

GÜLİSTAN DOKU NEREDE?  

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili 

soruşturmada 700’ü aşkın gün geçmesine rağmen hala sonuç alınamadı. Bir yıldır 

“Gülistan Doku Nerede?” diyerek bulunması yönünde çağrı yapan kadınların, 

yürütülen kampanyaların ardından ailesi eylem başlattı. Anne Bedriye Doku ve baba 

Halit Doku, Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Anne Bedriye Doku 

"Gülistan 2 yıldır yok. Sanki buhar olup uçtu. Yetkililerden talebimiz, o katil yakalansın, 

benim kızımın kemiklerini bize verilsin.” Baba Halit Doku, "Kızımız kaybolmadı, 

kaybettiler. Tam 2 yıl oldu. 2 yıldır Gülistan nerede? Elektrik süpürgesi kırıldı diye bize 

dava açtılar. Ama Gülistan'ı bulamadılar. Gülistan'ın elektrik süpürgesi kadar değeri 

yok mu?" diyerek bir yıldır kayıp olan Gülistan için adalet arayışına herkesin sahip 

çıkmasını istediler. İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal'in Temmuz 

ayında tamamladığı bilirkişi raporuna göre Gülistan'ın atladığı iddia edilen Dinar 

Köprüsü altındaki suda söz konusu gün ve saatte "yüksekten düşmeye bağlı bir 

hareketlilik olmadığı" tespit edildi. Ailenin avukatı Ali Çimen’in basına açıklamalarında; 

bu raporla Gülistan'ın intihar ettiği tezinin çöktüğü; şüpheli Zaynal Abarakov'un 

eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı; Gülistan'ı alıkoyup tehdit ettiği; ona fiziksel 

baskıda bulunduğunun ortaya çıktığını söyleyerek şüphelinin tutuklanması gerektiğini 

savunmuş ancak bu açıklamadan sonra, devam eden soruşturmanın belgelerini 

basınla paylaştığı için hakkında da soruşturma açılmıştı.  

 

ALEYNA ÇAKIR, ESRA HANKULU ve ŞÜPHELİ ÖLÜMLER 

Ankara’da “şüpheli şekilde” öldüğü belirtilen Aleyna Çakır’ın davasında sanıklardan 

Ümitcan Uygun duruşmada “Tokat attım bayıldı,” dedi ve çelişkili ifadeler verdi. Aleyna 

Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olmasına rağmen tahliye edilen Ümitcan Uygun, Esra 

Hankulu’yu öldürdü.  Esra Hankulu, Ankara’da 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. 
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Hankulu'nun yanındaki arkadaşları D. C. ile F. G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna 

Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan 

Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, D. C. 

ve F. G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına 

alınmıştı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza 

mahkemesince tutuklanmıştı. F. G. ile D. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli 

Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda 'fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin 

çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması 

durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu' belirtilmişti. Ümitcan Uygun, kendisini 

savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet 

talebi ile tutuklandı. Ümitcan Uygun'un katlettiği Aleyna Çakır'ın otopsi sonucunun 

değiştirildiğini iddia eden baba Mehmet Esen ise kızının mezarının açılmasını ve 

davalarının Esra Hankulu'nun davasıyla birleştirilmesini istemişti. Aleyna Çakır‘ın 

ölümüyle ilgili soruşturma etkin yürütülseydi Esra Hankulu yaşayabilirdi.” Diyen kadın 

örgütleri, kamuoyunun baskısına rağmen 2 kadın, erkek fail tarafından katledildi.  

İPEK ER: FAİLE “İYİ HAL” İNDİRİMİ!  

İpek Er’e cinsel saldırıda bulunmaktan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa 

Musa Orhan’ın nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılandığı davanın dördüncü 

duruşmasında savcının tutuklama talebini mahkeme reddetmişti. İpek Er davasında 

Musa Orhan’a yapılan iyi hal indirimi, gerekçeli kararda “sanığın geleceği üzerindeki 

olası etkileri” olarak açıklandı.  

Oyuncu Ezgi Mola’ya, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu 

gerekçesiyle tutuksuz yargılanan jandarma Musa Orhan’a “sosyal medyada hakaret 

ettiği gerekçesiyle” dava açıldı.  
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ŞÜPHELİ ÖLÜMLER: DUYGU DELEN 

Gaziantep’te balkondan düşerek “şüpheli” şekilde ölen Duygu 

Delen hakkındaki davada kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve hakaret 

suçlarından yargılanan sanık Mehmet Kaplan ev hapsi şartıyla tahliye edildi ancak 

başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın 

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7’inci duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan 

tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ile Duygu 

Delen’in babası Bülent ile annesi Şenel Delen de duruşmada hazır bulundu. 

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan istenen detaylı 

raporun gelmediğini ifade etti. Balcı, dosyada bilirkişilere ait farklı görüşler olduğunu 

ve çelişkilerin devam ettiğini belirtti. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 

istenen raporun gelmemesi nedeniyle Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına 

karar verilerek ertelendi. Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada hazırlanan keşif 

raporunda; bilirkişi heyeti, genç kızın düşerken bilincinin açık olduğu kanaatine vardı. 

Heyet ayrıca, Delen’in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün 

olmadığını da tespit etti.  

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 

Azra Gülendam Haytaoğlu'a cinsel saldırıda bulunup işkenceyle öldüren Mustafa 

Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 

ilk duruşması gerçekleşti. Cinayeti detaylarıyla anlatan fail “pişman” olduğunu ifade 

etti. Dava 31 Ocak 2022’ye ertelendi. 

 

PINAR GÜLTEKİN: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DÜŞMANI FAİLLER 

Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı 

davada; Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya yardım eden kardeşi Mertcan 

Avcı Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Pınar Gültekin 

davasında mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, 
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diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dava, 24 Ocak 2022 tarihine 

ertelendi. 

ÖZSAVUNMA HAKTIR: SUSMAK ÇARE DEĞİL 

Adana’da yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürme suçlamasıyla yargılanan Fikriye 

Özbek’e suçsuzluğunu kanıtlayan tüm delillere rağmen 15 yıl 10 ay hapis cezası 

verildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ardından hapsedilen Özbek basına 

verdiği röportajda “Hak etmediğim bir ceza aldığımı düşünüyorum. Ben suçsuzum, 

haksız yere burada yatıyorum. Çok şey söylemek istedim duruşmada, ama 

söyleyemedim, sadece suçsuzum diyebildim. Başından beri beni fazla dinlemek 

istemediler. İlk duruşmada yaşadığım işkenceleri anlatmak istediğimde, “Konuyla ilgisi 

yok, olay gününü anlat” dediler. Oysa o güne gelene kadar yaşadıklarımı anlatmadan 

olay günü yaşananları anlamaları mümkün değildi. Onun akrabaları bile benim neler 

çektiğimi anlattı. Eğer o gece, o değil de ben ölmüş olsaydım, ona da aynı cezayı 

verirlerdi, ona da ağır tahrik uygularlardı. Adalet bunun neresinde? Keşke önceleri de 

susmasaydım, hep korktum, korku ile yaşadım. Kadınlar susmasınlar. Susmak çare 

değil.” mesajını iletti.  

CEZAEVİNDEN ÖZNUR’DAN MEKTUP: TÜM KADINLARA 

Adana’da kendisine şiddet uygulayan kocasını öz savunmada bulunarak öldüren ve 

tutuklanan Gülten Efeoğulları, ifadesinde, kendini savunmasaydı adamın kendisini 

öldüreceğini belirtti. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Gülizar Biçer Karaca’nın Adana Kozan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öznur 

Efeoğulları’nı ziyaretinde Öznur kadınlar için 25 Kasım mesajını, el yazısıyla Biçer 

Karaca aracılığıyla duyurdu: “Sevgili kadınlar. 47 yıl süren evliliğim boyunca dayak 

yemeden bir gün geçirmedim. Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım, korktum, 

etrafımdan utandım. Siz sakın korkmayın. Utanmayın, susmayın. Asıl utanması 

gerekenler siz değilsiniz. Utanması gerekenler, bizlere şiddeti, eziyeti yapanlardır. Ben 

bunu çok geç anladım. Tüm kadınları adalete olan inancımla selamlıyorum. Özgür 

günlerde görüşmek üzere." 

mailto:gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr
http://www.chp.org.tr/


  
 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ   

GENEL MERKEZ                                   

Gülizar BİÇER KARACA 

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  

Tel: (0312) 207 4064   Faks: (0312) 207 4066 

e-posta: gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr 
CHP Genel Merkezi Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü 06520 Ankara 

www.chp.org.tr 

MELEK İPEK’İN ÖRNEK MÜCADELESİ 

Antalya’da kendisine yıllarca şiddet uygulayan kocası Ramazan İpek’i kendi ölmemek 

için öldüren Melek İpek tutuklandı.  İpek, 107 gün tutuklu kaldıktan sonra 3'üncü 

duruşmada tahliye edildi.  

KATİLLER HER YERDE! 

Denizli’de Furkan Zıbıncı isimli erkek, Şebnem Şirin’i öldürdü. Furkan Zıbıncı, 

"tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Zıbıncı'nın cinsel 

istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunuyor. Zıbıncı 

otopsisinde ise vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında 12 bıçak darbesi olduğu, 

boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı, savcılıktaki ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyledi. 

ADLİ TIP RAPORU DİKKATE ALINMADI 

Ağrı’da cesedi bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir hakkında, sanıklar amca Y.A. 

ve B.D, H.D, M. A., M.A. A. ve A.A.’nın kasten öldürme ile yargılandığı duruşmada 

mahkeme Leyla’nın cinsel istismara uğradığına dair Adli Tıp raporunu dikkate almadı. 

NEDEN BAĞIRMADIN DİYE NASIL SORABİLİRSİNİZ! 

Mardin’de çocuğa cinsel istismardan yargılanan Osman Ç.’nin davasında mahkeme 

başkanı çocuğa “neden bağırmadın” diye sordu.  

BU NASIL BİR TALEP? 

İstanbul’da, 10 yaşındaki çocuğa sistematik bir şekilde cinsel istismarda bulunan 

Volkan Kabak’ın yargılandığı dava duruşmasına mahkeme başkanı, çocuktan cinsel 

istismarı anlatmasını istedi.  

DEVLET ÇOCUKLARI NASIL KORUYACAK? 

Uşak’ta cinsel istismara maruz bırakılan iki yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı; 

istismar sanığı öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. 

BIRAKINIZ DA FAİLLER ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞSIN! 

İstanbul’da 260 kadına pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar 

gönderen N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
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ÖLDÜRSENİZ DE BİTMEYİZ! 

Hande Buse Şeker davası 4 Nisan’a ertelendi.  

BAŞAK CENGİZ:  

Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet istendi. 

EZİDİ KIZ ÇOCUĞU: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ VE İNSAN TİCARETİ 

Ankara’da bir Ezidi çocuğun IŞİD tarafından satılmaya çalışılması gündeme geldi. 

Haklarında insan ticareti ve insanlığa karşı suçlar kapsamında da soruşturma 

yürütülmesi gereken IŞİD’lilere sadece silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 

dava açıldığı ve şüphelilerin adli kontrol dahi olmaksızın tutuksuz olarak yargılandığı 

basına yansıdı. Hukuk örgütleri, Ezidi kız çocuğunu kaçırıp satmaya çalıştıkları halde 

cezasız bırakılan IŞİD’liler hakkında suç duyurusunda bulundu. İnsanlığa karşı suç ve 

insan ticareti suçları yönünden soruşturma yürütülmesini talep etti. 

BARO’YA DAVA, NEFRETE GEÇİT 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın HIV’le yaşayanları ve LGBTİ+’ları hedef gösteren 

hutbesine karşı açıklama yapan Ankara Barosu yönetiminin yargılandığı ‘hakaret’ 

davasının ilk duruşması yapıldı. Dava, 9 Mart 2022’ye ertelendi.  

CEREN DAMAR DAVASI 

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyeni Ceren Damar’ı 2 Ocak 2019’da 

öldüren Hasan İsmail H.’ye, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 

Şubat'ta "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "ruhsatsız 

silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 3 

yıl hapis cezası Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi tarafından onandı.  

KİRPİĞİMİZ YERE DÜŞMESİN ÇİLEM! 

Yargıtay, kendisine sistematik şiddet uygulayan ve seks işçiliğine sürüklemek isteyen 

Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan hakkında verilen 15 yıl hapis cezası kararını 

onadı. Doğan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Doğan, 15 yıl hapis cezasına karşı 

meşru müdafaa talebiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.  
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NEVİN YILDIRIM’IN KIZKARDEŞLERİYİZ 

Kendisine sistematik tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider’i öldüren 

Nevin Yıldırım hakkında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.  

MEVLÜDE’YE TAHLİYE YOK 

60 yıldır şiddetine maruz kaldığı erkeği öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün tahliye 

edilmedi.  

MAĞDUR DA FAİL DE EŞİT KUSURLU: 

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, incelediği boşanma davası dosyasında evi terk eden 

kadın ile şiddet faili erkeği eşit kusurlu buldu.  

LARİN KAYATAŞ 

Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için atandığı 

hastanedeki ilk iş gününde CİMER’e şikayet edilen trans kadın doktor Larin Kayataş 

“genel ahlak’ gerekçesiyle meslekten men edildi.  

AYM’DEN EMSAL KARAR: ÇAN ÇAN ÇAN 

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İzmir’de boşandığı erkek tarafından tehdit edilen, 

hayatından endişe ettiğini defalarca emniyet ve yargıya bildiren ve 2013’te öldürülen 

akademisyen kadının babasının açtığı davada, emsal niteliğinde bir karara imza attı. 

Genel Kurul, başvurulara ve mevzuatın kadının korunması için yeterli olanakları 

sunmasına rağmen gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin 

soruşturulmamasının hak ihlali oluşturduğuna hükmetti. Kararda, İstanbul 

Sözleşmesi’nin de aralarında bulunduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata 

atıf yapılarak, kamu görevlilerinin şiddeti bu enstrümanları kullanarak 

engellememesinin ihmal anlamına geldiğini belirtti. AYM, söz konusu kamu 

görevlilerinin soruşturulması için kararı ilgili mercilere gönderdi. İddiaya göre, kadının, 

can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek yeniden şikayette bulunmak için geldiği 

adliyede, savcı, “Sen yine niye geldin? Çan çan çan bu ne çenesi? Seninle mi 

uğraşacağız?” dedi. Kararda, 25 yıllık cezanın, cezasızlık anlamına gelmediği, 

orantısız bir sonuç olarak nitelendirilemeyeceği belirtildi ancak buna karşılık koruma 
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yükümlülüğü konusunda ciddi ihmallerin bulunduğu kaydedildi. S.E.’nin yaşam 

hakkının ihlal edildiği, bu konuda koruma yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin de 

soruşturulmadığı ifade edilerek, yeniden soruşturma açılması için kararın bir örneği 

ilgili yerlere gönderildi. Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.  

MSB’DEN GENELGE 

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel 

hayatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme açıkladı. Yönetmeliğin askeri öğrenciliğe giriş 

şartlarına göre, adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor.  

 

DANIŞTAY’DAN RED KARARI / SEN DE Mİ DANIŞTAY! 

Aralarında CHP ve İYİ Parti’nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum 

kuruluşu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı 

kararına karşı Danıştay'a dava açtı. Davalarda, çekilme kararının iptali ve yürütmenin 

durdurulması talep edildi. Davalara bakan Danıştay 10'uncu Dairesi, bu talepleri 

reddetti. Dosya, itirazlar üzerine Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava 

Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, tüm itirazları oy çokluğuyla 

reddetti. Karar sonrası, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin çekilme kararının yürütmesinin 

durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Danıştay kararında, 

sözleşmenin 80'inci maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanı'na fesih 

yetkisi verdiği vurgulandı. Kararda, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre, 

uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu 

belirtilerek, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın 

onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de 

vazgeçebilecektir" denildi. 

DANSETMEK YASSAH KARDEŞİM! 

İzmir’de Las Tesis eylemine katıldıkları için kadınlar hakkında dava açıldı.  

Karar duruşması 31.03.2022’ye ertelendi.  
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MALZEME DEĞİL TRAVMA 

Sunucu Ece Üner’in programı için hazırlanan tanıtım filminde öldürülen Emine Bulut’un 

kızının çığlıklarının kullanılmasına kamuoyundan tepkiler geldi.  

TV EKRANINDA CİNAYET! 

Şarkıcı Bergen’i öldüren Halis Serbest’i sunucu Hakan Ural ile Nur Tuğba 

Namlı televizyona konuk edip cinayeti anlattırdı.  

BOYKOT: KADINA ŞİDDET UYGULAYANLARA VE ÖDÜLLENDİRENLERE 

Pantene Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü, yaşamı boyunca birçok kez kadınlara 

şiddet uygulayan İbrahim Tatlıses’e verildi. Kadın örgütleri ve kamuoyu tepkilerini her 

platformda ortaya koydu.  

SANSÜRCÜ ZİHNİYET GÖREVDE 

Anayasal görevini unutup Saray Memurluğuna soyunan ve muhalif kanallara cezalarla 

yıl boyu gündemde olan RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisindeki masaj ve jakuzi 

sahnelerine Türk aile yapısına aykırı diyerek para cezası kesti. 

 

ERKEK ADALET’İN GERÇEK “İYİ HAL” ve “TAHRİK” KARARLARI! 

İyi hal indirimi, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen failin, verilen 

cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum 

ve davranışları” gibi nedenlerle indirilmesidir. “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet” 

diyerek mahkeme salonlarında erkek faillerin kravat taktı diye, başını öne eğdi diye iyi 

hal indiriminden yararlandırılmaya devam etti. İyi hal indirimi takdiri bir indirim 

olmasına, uygulanması zorunlu olmamasına, hakimlerin takdir yetkisini hukuka ve 

hakkaniyete uygun kullanması hükmüne rağmen kadınlara yönelik suçlarda adalet 

terazisi şaştı. Kadınlar aleyhine, erkek faillerin cezasızlığı lehine kararlar, eril hukuk 

karnesinde yerini aldı.  

 

“Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla en çok satan!”lar listesinde başı çeken, her 

fırsatta kadınlara karşı ayrımcı söylemlerle eşitsizliği güçlendiren partili 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ise 

kadınlar açısından göz boyamaktan öteye gitmedi. Eylem Planı’nda “Eşe karşı işlenen 

suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde 

genişletiyoruz. Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla 

kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Tek taraflı ısrarlı 

takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat 

görevlendirilmesini sağlıyoruz.” Maddeleriyle bilinenler tekrarlandı, ideal vaatler ortaya 

kondu. Nitekim şiddete karşı sıfır tolerans söylemleriyle, eylem planlarıyla masal 

anlatan tek adam, bir geceyarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına 

imza atarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasını olduğu gibi kadınların ve toplumun farklı 

kesimlerinin itirazlarını da yok saydı. Kadınların öldürülmeye devam ettiği ülkede 

Erdoğan hukuki düzenlemelerde tercihini kadınlar aleyhine, saray dayatmasından 

yana kullandı.  

ERİL YARGI KARARLARINDAN BAZI ÖRNEKLER 

● Handan Aşkın'ı ağır yaralayan Emre Aşkın’a 'iyi hal' indirimli 23 yıl hapis cezası 

verildi. Aşkın’ın 'pişmanlığı' indirim sebebi sayıldı. 

● Konya'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi Rukiye Ay (23) ile kızı Eylül Ay'ı 

(1,5) üzerlerine kaynar su döken Ali Ay (28), iyi hal indirimi aldı. 

● Eşini 46 kez bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol iyi hal indirimi aldı. 

● Alkol aldıktan sonra kullandığı kamyonetle Busenur Ülüslar (17) ve Sedef 

Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne neden olan Aslan İsmiev, iyi hal indirimi aldı. 

● Ankara’da mahkeme, iki kadın ile bir kız çocuğunun yolunu kesip, zorla 

elbiselerini çıkarıp vücutlarına dokunan erkeklerin saldırısını “şehevi nitelik 

taşımadığı” iddiasıyla cinsel saldırı olarak değerlendirmedi ve erkeklere verdiği 

cezalarda ‘iyi hal’ indirimi uyguladı.  

● İzmir’de boşanma aşamasında olduğu kadını katleden Rahman Yalçınsoy 

hakkında yerel mahkemenin verdiği ‘iyi hal’ ve ‘tahrik’ kararı istinafta bozuldu.  
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● Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren Abdulsamed Ünal’a iyi hal indirimi!  

● Emine Bulut cinayeti davasında Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı’nın, katil 

Fedai Varan için iyi hal ve tahrik indirimi istediği ortaya çıktı.  

● Melek Aslan’ı öldüren Mustafa Aslan ve azmettiren Orhan Vatansever’in 

cezalarında mahkeme heyeti iyi hal indirimi yaptı. 

● İpek Er davasında Musa Orhan’a yapılan iyi hal indirimi, gerekçeli kararda 

“sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” olarak açıklandı.  

● Aleyna Taş’ı öldürmeye çalışan Okan Taş’a, 16 yıl hapis cezası veren mahkeme 

kararda “iyi hal indirimi” uyguladı.  

● Eşi ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk’e iyi hal indirimi. 

● Savcı, kendisini 23 kez şikayet etmiş olan Ayşe Tuba Arslan’ı öldüren eski 

kocası Yalçın Özalpay hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.  

Eskişehir’de Yalçın Özalpay kendisinden boşanan Ayşe Tuba Arslan’ı öldürdü, 

istinaf mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak haksız tahrik indirimi 

uyguladı. 

● İstanbul’da Ayşe Altuntaş’ı öldüren Mehmet Taşdelen’e mahkeme haksız tahrik 

indirimi uyguladı. 

● Denizli'de Tuba Tokbaş’ı öldüren Eray Hakver kasten öldürme suçundan 

yargılandı. Hakim heyeti Eray Hakver’in önce müebbet hapse çarptırılmasına 

ardından da iyi hali dolayısıyla 25 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Kadın 

cinayetlerindeki benzer indirimlerde görüldüğü üzere bu kez davadaki takdir 

indiriminin sebebi; katilin sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve 

suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar!  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GERİ GELECEK 

Şiddetle mücadelede bugüne kadar yapılmış en kapsamlı uluslararası sözleşme olan 

İstanbul Sözleşmesi’nden, ilk imzacı olan Türkiye, Partili Cumhurbaşkanı Recep 
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Tayyip Erdoğan’ın bir geceyarısı kararıyla çekildi. Çeşitli illerde meydanlarda, 

sokaklarda eylemler yapıldı, polis yürüyüşlere müdahale etti.  

ONUR YÜRÜYÜŞÜ: YASAKLARI YASAKLAMAK 

Beyoğlu Kaymakamlığı 19. Onur Yürüyüşü’nü yasakladı, onlarca insan yürüyüşten 

saatlerce önce gözaltına alındı, darp edildi. Eskişehir’deki yürüyüşte 20 kişi gözaltına 

alındı.  

KADIN DÜŞMANLIĞINIZA MEŞRUİYET KAZANDIRMAYACAĞIZ 

TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu’ndan CHP, İyi Parti ve 

HDP’nin de çekilmesiyle komisyonda AKP ve MHP kaldı.  

 

Yıl boyunca TBMM Genel Kurulu ve Komisyonlarda muhalefet milletvekilleri kadınlarla 

ilgili araştırma komisyonu kurulması yönünde çok sayıda önerge sundu, kanun teklifleri 

verdi ancak iktidar milletvekilleri tarafından her seferinde reddedildi. Yıl boyu süren 

protestoların parlamentodaki bir örneği de TBMM Bütçe görüşmelerinde yaşandı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı 

bütçesi üzerindeki görüşmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sunumu 

ile başladı ancak muhalefet milletvekilleri Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 

çekilmesini protesto etti.  
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E- BAŞARIYI ALKIŞLAMAK; İLHAM VEREN GELİŞMELER, 

ÖRNEKLER 

Kadınların sadece şiddet ve cinayetle anılması, mağdur, güçsüz, maruz bırakılan 

konumuna sıkıştırılarak tanımlanması erkek egemen sistemin kodlamalarından biridir. 

Hayatın her alanında yer alan kadınlar, varlıkları, mücadeleleri ve başarılarıyla anılarak 

ilham veren özneler olarak alkışlanırsa, diğer kız çocukları ve kadınlar için teşvik edici 

ve güçlendirici olacaktır. Bu nedenle çok sayıda olmasına rağmen raporumuzda temsili 

bazı başarı örneklerine yer verdik. Hayatta kalan, görünür olamayan tüm kadınlar 

adına ödül alan kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Alkışı bol bir yıl dileğiyle…  

ÖRNEK BİR KARAR: KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKKINA SALDIRI 

İstanbul’da metroda kadınları taciz eden, cinsiyetçi küfürler edip bıçakla tehdit eden 

saldırganı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eden Cumhuriyet Savcısı Fatmagül 

Yörük, tutuklama isteminde şu ifadelere yer verdi: Kent yaşamında insanların topluca 

bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve 

durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından 

daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin 

eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda 

bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve 

hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, 

güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda 

en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti 

yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız 

çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum 

yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal 

açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. 
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SPORDAN SANATA KÜLTÜRDEN BİLİME KADINLARIN BAŞARILARI 

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası 

finalinde VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü. Organizasyon tarihinde 

daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı 

müzesine götürme başarısı gösterdi. 

ÖDÜL TÖRENİ’NDE “SUS” TEPKİSİ 

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı 

ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu. Yalçın'ın konuşması sırasında 

Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden 

tavır sergiledi. Bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzattı. 

Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" 

ifadelerini kullandı. Çok sayıda kadın başta olmak üzere kamuoyu Karadağlı’yı tavrı 

nedeniyle eleştirdi, kınama yayınladı. Kadınlara yönelik benzer tavırlara toplumun 

sessiz kalmaması 2021’de benzer örneklerle birlikte ayrımcı söylemlerin tersyüz 

edilmesi açısından önem taşıyor.  

BÖYLE ÖDÜLLER DE VAR! 

Kadın Futbol Ligi’nde Fatih Vatanspor’u çalıştıran Efe Mehmet Aydın’a en iyi teknik 

direktör ödülü verildi. Efe Mehmet Aydın daha önce iki kadın sporcuya yedi saat 

boyunca şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 

KADIN MÜCADELESİNE YENİ KAZANIM: FEMİNİST AKADEMİ 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) bünyesinde ABD Ankara 

Büyükelçiliği’nin maddi katkısıyla Feminist Akademi kuruldu. Feminist Akademi ile 

toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretilerek, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi 

amaçlanıyor. 
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TEBRİKLER: KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU 

Finlandiya Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ne bu yıl Türkiye’den Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu layık görüldü. 

ÖNCÜ KADINLARDA TÜRKİYE’DEN BİR İSİM 

Türkiye kadın hareketinin öncü isimlerinden avukat Nazan Moroğlu, Uluslararası 

Üniversiteli Kadınlar Federasyonu’nun (GWI) “Dünyanın 100 öncü kadını” listesinde 

yer aldı.  

DÜNYAYA ÖRNEK BİR BİLİM KADINI: ÖZLEM TÜRECİ  

Bilim İnsanı Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD 19 salgınının 

gidişatını insanlık adına değiştirdi. COVID-19’a karşı etkisi en yüksek aşılar arasında 

yer alan BioNTech aşısı ile Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık 

görülen çifte liyakat nişanları Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla takdim edildi.  
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