




Dünya gelişiyor, toplum ilerliyor,
Kadınlar, topluma uyum gösteriyor; eğitim almak, 
çalışmak, mutlu değilse boşanmak, istediği gibi giy-
inmek, istediği kadar çocuk yapmak ya da yapmamak 
istiyor.
Hayatın ilerleyişinde çok büyük emeği olan kadınlar, bu 
hayattan kendilerine ait olanı almak istiyor.  
Ama Türkiye’de şu anda kadınların, canları pahasına 
kendi hayatlarını seçme mücadelesi var. Her kadının 
ölümü bu uğurda verilmiş bir mücadeledir.
Başta “yaşam hakkı” olmak üzere, hemen her gün 
kadınların temel hakları ihlal edildiği bu ortamda, ölüm-
leri durdurmadan kadınların ve ailelerinin ve toplumun 
acısı bitmeyecektir.
Biz bu acıyı, bu topraklardan silmek istiyoruz.
Hayatta kalma mücadelesi veren kadın kardeşlerimiz ve 
öldürülen kardeşlerimizin acılı aileleri ile yürüdüğümüz 
bu yolda, yanımızda bütün bir toplum var.
Ölümleri durdurursak, tek tek kardeşlerimizin ömür-
leri kurtulacağı gibi, bu toplumun geleceğinin de 
kurtulacağını bilen bir toplum var.
Bu yüzden çok haklı ve çok güçlüyüz. 
Kadınların öldürülmediği bir Türkiye mümkün, birlikte 
başaracağız.
Yolumuz açık olsun,

Gülsüm Kav
Platform Genel Temsilcisi

9 Mart 2013 Dünya 
Kadınlar Günü mitingi



Kitapçık

Hakkında

Broşürümüzün ilk bölümünde Türkiye’de kadın cinay-
etleri gerçeğini anlatmak ve platform çalışmalarını 
tanıtmak istiyoruz.
 
İkinci bölümde ise şiddetten korunma yollarını göster-
erek, ölümleri ve kadına yönelik şiddetin bütün  biçim-
lerini durdurmaya katkı sağlamak amacındayız.
 
Bunları yaparken öldürülen kadın kardeşlerimizi 
unutmadık. Onlar, gül yüzlü suretleriyle hem 
broşürümüzü hem bütün mücadelemizi aydınlatmaya 
devam ediyorlar.
 
Bu broşür ve mücadelemiz, öldürülen kadın 
kardeşlerimize ithaf edilmiştir.



Platform

Platform, başta kadınların yaşam hakkı olmak üzere, 
bütün haklarına sahip çıkmak için, kadın kardeşlerimiz 
öldürülmesin ve iyi yaşasınlar diye kuruldu.

2010 yılında Adalet Bakanlığı, son yedi yılda kadın 
cinayetleri oranında %1400’lük artış olduğunu açıkladı, 
aynı yıl Münevver Karabulut davası toplumun günde-
mine geldi. Kadın cinayetlerinin önemli bir toplumsal 
sorun haline gelebileceği öngörüsü ile siyasi partiler, 
sendikalar, dernekler, demokratik kitle örgütlerinden 
kadınların bir araya gelmesiyle Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformunu kurduk, ilk yürüyüşümüzü 
16 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirdik. 

Mücadelemiz toplumsallaştıkça, farklı ülkelerden, ill-
erden, işyerlerinden, üniversitelerden, liselerden, ma-
hallelerden kadınlar platforma dâhil oldu. 

Kadın kardeşlerimiz öldürülmesin diye hepimizin 
yapabileceği şeyler var. 

Çalışmalarımız her zaman bireysel ve kurumsal 
katılıma açıktır.  

Neden Kuruldu?

Fatma Kırbayır 25 Kasım’da 
bizlerle yürüdü.
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Kadınlar bütün haklarına kavuşarak yaşasın diye 
toplantılar yapıyoruz, düşünüyor, politika üretiyor, ortak 
kararlar alıyoruz. Mücadele ederek haklar kazanabiliriz 
ve kazanıyoruz.

• Öncelikle kadın kardeşlerimizin göz göre göre öldü-
rülmelerini durdurmak, hayat kurtarmak için, platformu-
muza başvuran, hayatta kalma mücadelesi veren kadın 
kardeşlerimizle beraber, 6284 sayılı 
koruma kanununun uygulanması için bütün gayretimizle 
çalışıyoruz. Yasanın yenilenmesini ve ilgili Yönetmeliğin 
yayınlanmasını sağladık, şimdi de etkin 
korunmanın takipçisiyiz.  

• Bir kadın kardeşimizi kaybetmiş isek;  adaletin tahsis 
edilmesi için elimizden geleni yapıyor, hem tek tek dava 
takibi yapıyor hem de genel hukuki mücadele veriyoruz. 
“Kadın cinayeti” teriminin hukukta yerini alması ve Ceza 
Kanunu’nda caydırıcı düzenleme 
yapılması için çalışma yürütüyoruz.

Platform Nasıl

Mücadele Ediyor?

9 Mart 2013  
Dünya Kadınlar 
Günü mitingi
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Eski eşinin evinin
penceresinden düşerek 
öldüğü söylenilen Gülay 
Yaşar’ın babası  
Duran Yaşar



Kadınların yaşam hakkı için yürüdüğümüz 
yolda;
• Türkiye’nin dört bir yanında öldürülen 
kadın kardeşlerimizin aileleriyle birlikte ka-
dın cinayeti davalarını takip ediyoruz. Bizim 
öneri ve teklifimizle Aile ve Sosyal Politiklar 
Bakanlığı’da davalara avukat göndermeye 
başlamıştır. Böylelikle kadın cinayeti dava-
larında devletin kadınların arkasında dur-
masını sağlıyoruz.
• Takip ettiğimiz davaların bir kısmında “müdahale hak-
kımız” tanınarak kadın cinayetlerinin gerçek zarar göreni 
olduğumuz yargı tarafından da kabul edildi, bu davalarda 
taraf sıfatını kazandık. 
• Basında dava süreçlerinin, kadınların ölümlerinin, ölüme 
sebep olan ihmallerin gündem olması ve kadın cinayetle-
rine karşı etkin bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz.
• Kadınların korunması ile ilgili 6284 sayılı yasanın yö-
netmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından uygulamadaki 
diğer eksikliklerin giderilmesi için, korunma altındaki kar-
deşlerimizin etkin korunması için mücadele ediyoruz.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
ve meclis ile yaptığımız görüşmelerde kadın cinayet-
lerinin önlenmesi için somut adımlar atılmasını sağla-
mayı hedefliyoruz. 
•Kadınların öldürüldüğü haberini alır almaz, oraya gi-
derek “Sahip Çıkıyoruz” eylemlerimizle soruşturma aşa-
masından önce de ailelerin ve kadının yanında oluyoruz. 
•Kadın cinayetleri konusundaki kayıt 
tutuyor, veri analizlerimizle durumun can yakıcılığını so-
mut analizle ortaya koymaya devam ediyoruz.
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Platform Çalışmaları

Nelerdir?
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Konya’da
Gülşah Aktürk davası

Koruma kararı
varken öldürülen 
Ferdane Çöl’ün
annesi 
Suna Maviş



• Platform olarak yürüttüğümüz, “kadınların yaşam 
hakkını alma” mücadelesindeki temel görevler, kadı-
nın etkin korunmasını sağlamak ve kadın katillerine 
haksız tahrik, iyi hal gibi nedenlerle uygulanan yüksek 
oranlardaki ceza indirimlerinin önüne geçmektir.

• Kadın cinayetlerine karşı mücadelede, önü-
müze koyduğumuz çalışma ve eylemlerin ka-
rarlarını gerçekleştirdiğimiz toplantılarda hep 
birlikte alıyoruz.

• Türkiye’nin farklı yerlerinde haftalık yürü-
yüşler gerçekleştiriyoruz. Mücadelemizdeki 
somut gündemleri bu yürüyüşlerde dile ge-
tiriyoruz.

25 Kasım 2012
Uluslararası Kadına 
Yönelik Şiddete
Hayır Günü 
yürüyüşü
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• Gerçeğin üzerini örten terminoloji bitti; artık 
“aşk, kıskançlık, cinnet cinayeti gibi sözler değil, 
“kadın cinayeti” ifadesi kullanılıyor.

• Israrlı mücadelemiz sonucu, olumlu ve olumsuz 
yanlarıyla 8 Mart 2012’de, Ailenin Korunmasına 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kabul edildi.

• 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü’nde öldü-
rülen kadınların aileleri ile birlikte Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nda ve 
meclisteydik, taleplerimizi bütün toplum duydu. 

• 6284 Sayılı Kanun’da tüm ısrarlarımıza rağmen 
kadın örgütlerine tanınmayan müdahale hakkı-
nı elde eden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
mücadelemiz sayesinde takip ettiğimiz davalara 
müdahil olarak katılmaya başladı.

Takip ettiğimiz davalarda:

• Ankara’da, Ayşe PAŞALI’nın katiline ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası verildi.
 
• İstanbul’da, Münevver KARABULUT’ un katili 
Cem GARİPOĞLU’na üst sınırdan ceza verildi.

• Eskişehir’de, Öznur  ULUİŞDEN’in katiline ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Platformun Mücadelesi 
Neleri Değiştirdi?
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• İzmir’de, Ayşe Selen Ayla, Esra Yaşar ve Azra Has 
cinayetleri davalarına müdahale talebi kabul edildi.  
06 Şubat 2013 tarihinde tasarlanmış cinayetler da-
vası davasında katile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet 
cezası verildi.

• İstanbul’da, Gülay Yaşar’ın eski eşi Muhittin ÖZ-
COŞKUN tehdit ve hakaret suçlarından en üst sınır-
dan ceza alarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gülay 
YAŞAR’ın şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruştur-
ma dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
gönderdik. 

• İzmir’de, Ferdane ÇÖL, koruma kararı ile birlikte ka-
rakola başvurduğunda, “Her gün geliyorsun, ölsen de 
kurtulsak!” diyen polis memuru hakkında idari ceza 
uygulandı.

• İstanbul’da, Zeynep Yılmaz’ın karar duruşmasında 
savcı indirim talebini kabul etmedi. Mahkeme, katile 
müebbet cezası verdi. 

• Konya’da, Dilber Keskin davasında katile müebbet 
cezası verildi.
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Dilber Keskin’in babası 
Fikret Keskin

Manisa’da
Fethiye Gökçen
davası



• Siirt’de intihar ettiği iddia edilerek kapatılan ve platfor-
mun yeniden açtırdığı Esin Güneş davasında katili Güven 
Güneş hakkında “eşini kasten öldürmekten” müebbet ha-
pis cezası verildi. 

• Adana’da Tuba Genç davasında katiline müebbet cezası 
verildi.

• Uşak’ta Nermin Şen davasında ilk duruşmada katile mü-
ebbet cezası verildi.

• Konya’da ilk kez bir Baro Başkanı dava eylemimize ka-
tıldı. Gülşah Aktürk’ün ilk duruşmasında Avukat Fevzi 
Kayacan “Gülşah’ı korumayanlar o makam koltuklarında 
oturmasınlar” dedi. Dava ağırlaştırılmış müebbet cezası ile 
sonuçlandı.

• Kurulduğumuzdan bu yana her yıl 25 Kasım 2012 Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücade-
le  Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öldürülen ka-
dın kardeşlerimizin aileleriyle ve korunma hakkı mücadele-
si veren kardeşlerimizle birlikte yürüyüşler gerçekleştirdik, 
taleplerimizi dile getirdik.

• 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönet-
melik yürürlüğe girdi. 

• Platform, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yönetme-
liği’nin anlatıldığı Eğitim Çalışmalarına İTÜ 
Taşkışla Binasında başladı. Eğitim’e, 20 
ilden canlı bağlantı ile katılım oldu.

• Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı “Acı-
masızca bir kadın cinayeti var” açıklaması 
yaptı ve cezalarda ”haksız tahrik indirimi” 
uygulamasını bozma nedeni sayacağını 
söyledi. 
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İzmir’de,
#direnhamile 
eylemi

Ankara’da
Gönül Dilekçi davası



Ankara haftalık eylem Platformun ısrarlı çağrıları sonucunda Başbakan 
çok sayıda açıklama yapmak zorunda kaldı:

“…hanım kardeşlerim de dayak, şiddete karşısında 
boyunlarını eğmeyecek, şiddeti sineye çekmeye-
cekler.”(21.02. 2013 Mardin) 

“…bu nasıl adalet? Geçenlerde bir bayanı 8 yerin-
den bıçaklıyor, sonra yargıç öbür kapıdan serbest bı-
rakılıyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu nasıl 
bir adalettir sorusunu ben de kendime soruyorum. 
Ben Adalet Bakanıma da onu söyledim. Dedim, bu 
işin üzerine nasıl gideceksek gidelim.“ (08. 03. 2013 
Balıkesir)
“Kadına elini kaldıran her vahşi, toplum tarafından 
kınanacak. Aynı zamanda hukuk çerçevesinde ceza-
sını çekecektir” (08. 03. 2013 Türk Metal Sendikası 
Kadın İşçiler 17. Kurultayı)
Başbakanın andığı 8 yerinden bıçaklanan Şirin öğ-
retmen platformumuzla birlikte mücadeleye başladı; 
Ankara Adliyesi’nde takip ettiğimiz yaralama dava-
sında üst sınırdan ceza verildi. Aynı günlerde koru-
ma talebinde bulunan,  hayatta kalma mücadelesi 
veren koruma altındaki çok sayıda kadın kardeşimiz 
platform ile mücadelelerini birleştirdi. 
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• 2013 Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 
yurt dışından destek veren kadınlar; Paris 
Yarı Maratonu’nda platform için koştular, 
Londra’da panel gerçekleştirildi, Hollan-
da’da gece yapıldı. 

• Son 5 yılda öldürülen kadın kardeşle-
rimizle ilgili kayıtları açıkladık ve her ay 
kadın cinayetleri ile ilgili gerçekleri açıkla-
maya devam ediyoruz. Bu çabamız ve Bil-
gi Edinme Hakkı Kanunu yoluyla yaptığımız başvurular 
sonucunda ASPB’da 2013’de ilk kez veri açıklamak 
zorunda kaldı. 

• Sanatçı Zeren Göktan arkadaşımızın öldürülen kadın 
kardeşlerimize ithaf ettiği Anıt Sayaç ve farklı alan-
larda yaptığı işbirliğiyle ortaya çıkan “Sayaç”sergisi 
gerçekleştirildi.

• 1 Mayıs yasaklarından hemen sonra Taksim’de her 
ay yaptığı geleneksel yürüyüşü polis tarafından engel-
lenen platform eylemini İstanbul halkı sahiplendi. Plat-
form AKP’nin kadın düşmanı politikalarına karşı Gezi 
Direnişi’nde direndi.

• Hamile kadınlara yönelik ayrımcı söyleme karşı çok 
sayıda ilde “#direnhamile” eylemi örgütledi.

• Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu ile kadınla-
rın kendi bedenleri üzerindeki hakları için, cinsel saldı-
rıya maruz kalan kadınlar için mücadele etti. 

•Kadınların mücadelesi sonucunda Adalet Bakanlığı 
cinsel saldırılarda cezada caydırıcı düzenleme yaptı. 
Platform benzer düzenlemenin kadın cinayetleri ve 
nefret cinayetlerinde de yapılması için mücadeleye 
devam ediyor.

• Birsen Y. kocasının saldırısından koruma polisi sa-
yesinde kurtuldu. Polis ilk defa kadınları korumakla 
yükümlü olan tüm kolluk kuvvetlerine örnek oldu.

• Platform, indirim verilen davalarla ilgili itiraz yoluyla 
temyiz ve Yargıtay sürecinde hukuki mücadeleye de-
vam etmektedir.

Kazayla  
uçurumdan  
düşerek öldüğü iddia 
edilen, platform  
mücadelesiyle kadın  
cinayetiyle hayatını 
kaybetiği ortaya çıkan 
öğretmen Esin Güneş’in 

annesi Fahriye Işık
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Platform,
Londra’da panelde



İTÜ’de  
gerçekleştirilen
Koruma Yönetmeliği
Eğitimi’nde EHP Genel
Başkanı Sibel Uzun ve
mücadelenin çınarı 
Sevim Belli başta olmak 
üzere dostlarımız bizleri
yalnız bırakmadı.
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• 1 Nisan 2013’de Adana’da, eşini 27 yerinden bıçak-
layarak öldüren kocaya verilen ‘tahrik indirimi’ Yargıtay 
tarafından bozuldu. 

• Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Adalet 
Arayışında Hukukçular Platformu, çalışmalara katılmak 
üzere çok sayıda avukat ve hukuk öğrencisi ile toplan-
tılara başladı. 

• Uçkaç Ailesinin desteği ile platformun genel merkezi 
Ankara’da faaliyetine başladı.

• Kanada ve İran’dan kadın yönetmenlerle beraber 
Türkiye’de kadın cinayetleri gerçeğini anlatan bel-
gesel film çalışmalarına başlandı.

• “Kadınlar Yaşasın Diye” adlı tlevizyon programı için 
hazırlıklarımız devam ediyor.

• Platform çok sayıda tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve 
üniversitede sempozyum, panel ve eğitimlere konuk 
konuşmacı olarak kadına yönelik şiddeti anlattı.Sayıla-
mayacak kadar çok sayıda yürüyüş, dava takibi, eylem, 
basın açıklaması, panel, sempozyum, eğitim yaptı ve 
halen bu çalışmalara devam ediyor. 



Çağımızda depremde bile daha az insanın ölümü 
sağlanabiliyorsa, kadın kardeşlerimizin, erkek şid-
detiyle öldürülmeleri önlenebilir. Devlet kadınları 
korumak için seferber olmalı, alarma geçmelidir. 
Bütün olanaklar devletin elindedir ve kadınların 
ödedikleri vergiler ölmelerini engellemek için el-
bette kullanılmalıdır. Görev devletindir. Platfor-
mumuz tüm Türkiye toplumuna ve dünyaya bunu 
anlatıyor, devleti görevini yapmaya çağırıyor.

• Kadın kardeşlerimizin korunmasını hedefleyen 
6284 Sayılı Kanunun ve bu kanun uyarınca hazır-
lanan yönetmeliğin uygulanmasını sağlayacağız. 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bizim 
takip ettiğimiz davalara müdahil olmalarını mü-
cadelemizle nasıl sağladıysak, tüm kadın cinaye-
ti davalarında ve şiddete uğrayan kadınlarla ilgili 
yapılacak uygulamalarda görevlerini yapmalarını 
sağlayacağız. 

Platformun Hukuk Mücadelesi

Neleri Hedefliyor?

11

Zeren Göktan’ın kadınlara ithaf ettiği “Anıt Sayaç”



• Kadınların öldürülmesinde ihmalleri bulunan idari 
görevliler, polisler, savcılar, hâkimler, bakanlık görev-
lileri ve diğer sorumlular hakkında öldürülen kadınların 
aileleriyle birlikte davalar açacağız.

• Meclis’e ve Adalet Bakanlığı’na verdiğimiz, kadın 
katillerinin cezai indirim almalarının önüne geçecek 
Türk Ceza Kanunu’na Ek Madde önerimizi meclisten 
geçirmek üzere çalışacağız.

• Kadın için çalışacak bir “Kadın Bakanlığı” kurulması 
için mücadele edeceğiz.

• Kadın cinayetlerini durdurana dek, daha 
fazla kadın kardeşimizle ve aileyle birlikte 
mücadeleye devam edeceğiz. 

• Platformumuzun çalışmalarını tüm illere, 
ilçelere, mahallelere ve dünyaya yaymak 
üzere çalışacağız.

• Kadınların bütün haklarına sahip çıkarak, 
iyi bir yaşam sürmeleri için bütün gücü-
müzle çalışacağız.
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Beyaz Bal’ın 
öldürüldüğü polis 
merkezinin
150 metre  
yakınındaki durakta 
karanfil eylemi

Adana Tuba  
Genç davası



Platform çalışmaları, bütün kadınların katı-
lımına ve kadın kardeşlerimiz öldürülmesin 
diyen erkeklerin desteğine açıktır. 

Kadın cinayetlerini durdurmak için herkesin 
her yerden yapabileceği birçok şey olmakla birlikte, 
platform içinde şimdiye kadar çeşitli komisyonlar ku-
rarak, işbölümü ve elbirliği yaptık.

Ailelerle Buluşmalar, Hukuk, Basın, Ba-
ğış ve Mali Kazanç, Sosyal Medya, Yazın, 
Eğitim gibi alanlardaki komisyon çalışma-
larımıza, eylem ve toplantılarımıza katılmak 
için web sitemizdeki butona başvurmanız 
yeterlidir. 

Platform Destek ve Bağışçıları
Platformumuz, öldürülen kadın kardeşlerimizin aileleri-
nin de kurucusu olduğu dernek tüzel kişiliğine sahiptir. 
Her tür bağış ve harcama makbuz ve fatura 
karşılığıyla yapılmaktadır. 

Genel Merkez mekanımızı sağlayan  
Uçkaç Ailesi’ne, 

Şimdiye kadar ulaşımda destek veren;  
Kamil Koç Otobüs Firması, 
Bursa Nilüfer Belediyesi, 

Platform Çalışmaları

Nasıl Katılınır?
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Nelerdir ve

Siirt Esin Güneş 
davası

Antalya Yönetmelik  
Eğitimi

İstanbul Taksim Eylemi



İstanbul Şişli Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal 
Belediyesi’ne,
Basılı materyallerde destek veren; Hedef Copy 
Center’a CHP milletvekili Sinan Aygün’e
Çok sayıda bağış yapan ve bağış toplayan gönüllü 
kadın kardeşimize, teşekkür ederiz.

Materyallerimizin (takvim, magnet, saten ko-
kart) satışını organize eden gönüllü kadın ve erkek 
kardeşlerimize teşekkür ediyor, onların tüm topluma 
örnek olmasını diliyoruz.

Parası olsun olmasın -elindeki paylaşmak ya da bağış 
toplamak için gayret göstermek gibi- herkesin plat-
form bütçesine katkı verebilmek için yapabileceği bir 
şeyler var.

Basılı materyallerin temini için web sayfamızı, bağışta 
bulunmak için de aşağıdaki hesap numarasını kulla-
nabilirsiniz. 

sayman fidan ataselim adına,
Ziraat Bankası Hesap Numarası:

İstanbul Şehremini Şubesi 
(0866) 49384853 5003

IBAN: TR920001000866493848535003

İrtibat kurmak için: 0 506 880 20 61

Ziraat Bankası ATM’lerinden havale ücreti öde-
meden paranızı yatırabilirsiniz.
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Tuba Genç
Tuba Genç Adana’da Tahsin Can Bulat  tarafından 
öldürüldü. Sanık, kürtaj olduğu için öldürdüğünü, ev-
lenmek üzere olduklarını iddia etse de ispatlayamadı. 
Belediye evlenme başvurusunun olmadığını belirtti.  
Dava ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasıyla 
sona erdi. 

Sevda Sonay
Sevda Sonay Ankara’da eşi Ali Sonay tarafından 
öldürüldü.  Sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına 
dair rapora itiraz edildi. Dava temyiz sürecindedir.

Gönül Dilekçi
Gönül şiddet gördüğü, boşanma davası açtığı  kocası 
tarafından öldürüldü.  Öldürülmeden önce bir kez 
bıçaklanmıştı. Katil Gönül’ün sığındığı aile evinde onu 
buldu, camdan girerek öldürdü.

Ayşe Acar
Şiddet gördüğü eşinden boşanmak istediği için 
çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü. Ayşe 
Acar öldürüldüğü gün boşanmak için mahkemeye 
başvurmuştu.

Serpil Topbaş
Evlenme teklifini reddettiği kişi tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü. 

Hülya Kulotoğlu 
Diyarbakır’da ayrılmak istediği kocası tara-
fından silahla vurularak öldürüldü. Davamız 
sürüyor.

Davalarımız
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Tuba Genç
30 Nisan 2012 tarihinde 
Adana’da öldürüldü.

Uşak’ta bebeğini
emzirirken  
öldürülen
Hatice Palta’nın  
ailesine ziyaret
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Gülay Yaşar 
28 yaşında eski eşinin evinin penceresinden düşmüş 
bir şekilde bulundu. Ölmeden önce eski kocası tarafın-
dan tehdit edildiği için şikayette bulunmuş, bu başvuru 
üzerine açılan davada sanık 6 yıl hapis cezası almıştı. 
Ölümüne ilişkin dosya savcılık aşamasında kapandığın-
dan dava AİHM’de sürüyor.

Zeynep Yılmaz 
Dava sona erdi. Zeynep Yılmaz İstanbul’da bir süredir 
ayrı yaşadığı eski eşi tarafından 19 bıçak darbesiyle 
öldürüldü. Sanığa hiçbir  İndirim uygulanmadı. Zeynep 
birliktelikleri boyunca pek çok kez şiddet görmüştü. 

Gülşah Sarcan 
Gülşah Sarcan iki yıl önce boşandığı eşi tarafından, ba-
rışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle  İstanbul’da 
öldürüldü. Cansız bedeni TEM otoyolunda bulundu. 
Davamız sürüyor.

Türkan Yılmaz 
Kuşadası’nda boşanmak istediği eşi tarafından 
boğularak öldürüldü. Davamız sürüyor.

Gülay Yaşar,
28 Ağustos 2011 
tarihinde  
İstanbul’da 
öldürüldü.

1 Mayıs yasaklarından 
hemen sonra Taksim’de 
her ay yaptığı  
geleneksel yürüyüşü polis 
tarafından 
engellenen platform 
eylemini İstanbul halkı 
sahiplendi.



Mehtap C. Bülbül
Mehtap Bülbül 25 yaşında boşanmak istediği için eşi 
tarafından öldürüldü. Kaçırıldığı gün polisler kendilerine 
başvuran ailesine “çok fazla arka sokaklar izliyorsunuz” 
dedi. Davamız sürüyor.

Sibel Uçkaç 
İstanbul’da hayatını kaybetti. Ölüm sebebi intihar denil-
di. Platform şüpheli ölüm iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Ferdane Çöl
Ferdane Çöl dernek olarak müdahil olduğumuz dava-
lardan. Ferdane kocası ve onun ailesi sebebiyle can 
güvenliği olmadığından koruma almıştı. Ancak kendini 
tehlikede hissettiğinde başvurduğu polisler ona; “her 
gün geliyorsun, ölsen de kurtulsak” dedi. O polisler 
başlatılan idari soruşturma neticesinde  terfi etmeme 
cezası aldı.

Ayşe Selen Ayla, Esra Yaşar, Azra
Dernek olarak müdahil olduğumuz bir dava. Üç kez  ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası ile  sona erdi. Sanık 
Hamdi Ayri İzmir’de  birkaç gün ara ile bu cinayetleri 
işledi. Neden işlediği sorulduğunda ise kesin bir cevap 
vermedi.  

Pınar Ünlüer 
İzmir’de, neredeyse hiç tanımadığı bir kişi 
tarafından reddettiği için öldürüldü. Dava-
mız sürüyor.

Vecide Bakırcı
İstanbul’da boşanmak istediği evrede 
hayatını kaybetti. Ölüm sebebi intihar 
denildi. Platform şüpheli ölüm iddiasıyla  
savcılığa başvurdu.
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Mehtap Bülbül,
19 Ocak 2013 tarihinde 
Gebze’de öldürüldü.

İstanbul’da Platform 
toplantısında
Muhterem 
Göçmen’in annesi
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Dilber Keskin 
Dilber Keskin boşanmak istediği kocası 
tarafından 11 yerinden bıçaklanarak öldü-
rüldü. Öldüğünde koruması vardı.  Dava 
ağırlaştırılmış müebbet ile sonuçlandı

Gülşah Aktürk
Gülşah Aktürk Van’da öğretmenlik yaptığı 
sırada kendisiyle birlikte olmak istemediği 

için tehdit aldığı kişi tarafından ailesini ziya-
rete gittiği Konya’da öldürüldü. Gülşah hayati tehlike-
sinin farkında olarak şikayetçi olmuştu. Görev yerinin 
değiştirilmesini talep ettiğinde Vali Yardımcısı “en azla 
ölürsün, ölüm hak” cevabını verdi. Dava ağırlaştırılmış 
müebbet ile sonuçlandı.

Emine Yayla
Emine Yayla şiddet grdüğü kocasından boşanmak is-
tediği için öldürüldü. Boşanmayı kabul etmeyen Sü-
leyman Yayla Emine’yi bir süredir kaldığı baba evinde, 
camdan girerek öldürdü. Davamız sürüyor.

Berna Özdemir
Hatay’da, ayrıldığı eski arkadaşı tarafından işten eve 
dönüşte bıçaklanarak öldürüldü. Davamız sürüyor.

Fethiye Gökçen
Manisa’da boşanmak isediği kocası tarafından bıçak-
lanarak öldürüldü. Davamız sürüyor.

Pınar Yolver
İzmir’de kocası ve kocasının ailesi tarafından işkence 
edilerek öldürüldü. Davamız sürüyor.Dilber Keskin,

20 Mayıs 2012 tarihinde 
Konya’da öldürüldü.

25 Kasım 2012
Uluslararası Kadına  
Yönelik Şiddete
Hayır Günü yürüyüşü



Esin Güneş 
Esin Güneş 24 Ağustos 2010 tarihinde Siirt ili, Til-
lo ilçesinde bulunan kayalıklardan düşerek öldü. 
Öldüğünde yanında bir süredir şiddet gördüğü eşi 
Güven Güneş ve arkadaşı Beşir Üzüm vardı. Savcılık 
taraından hazırlanan dosya takipsizlik kararı ile ka-
patılmasına rağmen ailenin avukatının ısrarlı çabaları 
sonucunda dava açıldı. Duruşmalar boyunca sanık-
lar Esin Güneş’in öldüğü güne ilişkin çelişkili ifadeler 
verdi. Tanıklar Esin’in boşanmak istemesi üzerine 
Güven’in “bizde boşanmak yoktur, ölmek vardır” 
dediğini ilişkin ifade verdiler. Olay yerine keşif ince-
lemesi sonunda bilirkişiler Esin Güneş’in kendiliğin-
den düşmüş olamayacağını, itildiğini ifade eden bir 
rapor hazırladı. Ancak sanık avukatları bunu yeterli 
görmeyerek Adli Tıp Kurumu’na başvurulmasını is-
tedi. Adli Tıp ise düşmenin kendilğnden mi itilerek 
mi olduğunun tespitinin tıbben mümkün olmadığını 
belirtti.  Bunun üzerine  ODTÜ’den bir rapor hazırlan-
ması istendi. Rapor fizik kuralları uyarınca düşmenin 
“itme” sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu. Bunun 
üzerine 2010 yılından bu yana serbest olan Güven 
Güneş müebbet cezası aldı. Beşir Üzüm’e ise adli 
kontrol uygulanmaya başlandı. 

Kader Demiroğlu
14 yaşında kendisinden 42 yaş büyük biri tarafından 
okulunun bahçesine bir kaç metre uzaklıkta pompalı 
tüfekle öldürüldü. Sanık karar duruşmasından evvel 
cezaevinde intihar ettiğinden dava düş-
müş oldu.

Nurgül Erbaş
İzmir’de tanımadığı bir kişi tarfından cin-
sel saldırıya karşı direnirken tüfkle vurula-
rak öldürüldü.

Dilek Sökmen
İstanbul’da kocası tarafından vurularak 
öldürüldü.
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Esin Güneş,
24 Ağustos 2010  
tarihinde Siirt’de 
öldürüldü.

Ankara Sevda Sonay 
davası
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Eylem Pesen
17 yaşındayken, kendisini aldattığını idddia 
eden kocası tarafından öldrüldü. Katil zan-
lısı koca, delilleri yok etmek için Eylem’in 
cansız bedeninin üzerinden iki kez arabayla 
geçti. 

Münevver Karabulut 
İstanbul’da, Cem Garipoğlu tarafından  17 

yaşındayken  testere ile bedeni parçalara ayrılarak öl-
dürüldü. Cem Garipoğlu’nun babası hakkında suçluyu 
kayırmaktan dava açılmış olsa da beraat etti. Cinayet-
ten 197 gün sonra teslim olan Cem Garioğlu suçu iş-
lediğinde 17 yaşında olduğundan indirim uygulanarak 
üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 

Ayşe Paşalı 
Ankara’da, boşanmak istediği için eski eşi tarafından 
11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.Katiline ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muhterem Göçmen 
İstanbul’da boşanmak istediği kocası tarafından çalış-
tığı kuaförde yeğeninin gözleri önünde öldürüldü.

Hatice Palta 
Uşak’ta boşanmak istediği kocası tarafından sahur 
vaktinde bebeğini emzirirken tüfekle vurularak öldü-
rüldü.

Ayten Şen 
Mardin’de özel harekat polisi olan kocasına ait silahla 
hayatını kaybetti. Ölüm sebebine intihar denildi. Plat-
form şüpheli ölüm iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Ferdane Çöl,
13 Ekim 2011 tarihinde 
İzmir’de öldürüldü.

Bursa Kadriye 
Menkeş davası



Melek Karaaslan 
24 yaşında eşinin ailesi tarafından yaraları kurtlanarak 
ölüme mahkum edildi.

Öznur Uluişden
11 yaşında tanımadığı bir kimse tarafından boğularak 
öldürüldü. Katiline ağırlaştırılmış hapis cezası verildi

Beyhan D.
Ankara’da, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldü-
rüldü. Beyhan D.’yi defalarca bıçaklayan S.D., Bey-
han’ı kurtarmak isteyen kendi babasını ve kardeşini 
de bıçakladı. Baba Bilal D., Beyhan’la birlikte yaşamını 
kaybetti. Davamız sürüyor.

Hülya Ege
Urfa’da evliliklerinin birinci haftasında kocası tarafın-
dan öldürüldü. Davamız sürüyor.

Fatma Atagün
Diyarbakır’da, kendisini red ettiği için arkadaşlık yap-
tığı kişi tarafından Nisan ayında öldürüldü. Henüz 
dava açılmadı. Davamız sürüyor.

Necla Yıldız 
Ankara’da, 40 yaşında kızının eski arkadaşı 
tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldü-
rüldü. Dava müebbetle sonuçlandı.

Nargül Türkyılmaz 
İstanbul’da boşanmak istediği evrede haya-
tını kaybetti. Ölüm sebebine intihar denildi. 
Platform şüpheli ölüm iddiasıyla savcılığa 
başvurdu.
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Münevver Karabulut,
3 Mart 2009
tarihinde İstanbul’da
öldürüldü.

İstanbul’da
Münevver Karabulut  
davası
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“Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik 
açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçla-
nan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engel-
lenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel al-
anda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 
veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” şiddet 
kapsamında sayılır.

şiDDetle karşı karşıya kalDığımDa Ne yaPmalıyım?
Şiddet uygulamak suçtur. Bu suçun soruşturulması, 
failin cezalandırılması ve bir hak kaybına uğramamanız 
için mutlaka şikayetçi olun. Bu durumda en yakınınızdaki 
karakola ya da Cumuriyet Savcılığına başvurabilirsiniz. 
Şikayetinizin tutanağa geçmesini sağlamanız önem-
lidir. Vücudunuza darp izi varsa Adli Tıp’tan rapor 
almanız gerekir.

Gülşah Sarcan,
2 Ocak 2013 
tarihinde 
İstanbul’da 
öldürüldü.

Gülşah Sarcan’ın
annesi
Badegül Sarcan

CHP milletvekili Melda Onur, TBMM’de kadın 
cinayetlerini durdurmak için konuşuyor.

Şiddet Nedir?



6284 sayılı koruma yasasıNDaN kimler yararlaNaBilir? 
kimler koruma taleP eDeBilir?
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bu-
lunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek 
taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler.

şiDDete taNıklık eDiyorsam Ne yaPaBilirim? 
Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı 
hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mer-
cilere ihbar edebilir.
Şiddetin “aile içinde” olduğu ve buna kamu görevli-
lerince müdahale edilemeyeceği doğru değildir. 

teDBiri kim taleP eDeBilir?
Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk 
görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu 
üzerine verilir. Şiddete uğradığınızda yapacağınız şi-
kayet ile birlikte koruma talep ettğinizi de mutlaka 
belirtin. 

Bu kaNuNa gore yaPılacak BaşvurularDa Harç 
öDer miyim?
Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen karar-
ların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama 
giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad al-
tında masraf alınmaz

mülkî amir tarafıNDaN verilecek koruyucu teDBir 
kararları NelerDir?
Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, 
bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barın-
ma yeri sağlanması.
Geçici maddi yardım yapılması.

Nur Sürer,  
25 Kasım
Uluslararası Kadına  
Yönelik Şiddete
Hayır Günü
yürüyüşünde
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Ayşe Paşalı,
7 Aralık 2010 tarihinde 
Ankara’da öldürüldü.
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Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehber-
lik ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Hayatî tehlikesinin 
bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen 
geçici koruma altına alınması. 
Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa 
kreş imkânının sağlanması.

aile maHkemesi Hâkimi tarafıNDaN verilecek koruyucu 
ve öNleyici teDBir kararları NelerDir?
İşyerinin değiştirilmesi, müşterek yerleşim yerinden 
ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, Müşterek konuttan 
veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve 
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,  aile 
konutu şerhi konulması, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve 
belgelerinin değiştirilmesi, Şiddet mağduruna yönelik 
olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, 
Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula 
ve işyerine yaklaşmaması. Çocuklarla ilgili daha önce 
verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel iliş-
kinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınır-
lanması ya da tümüyle kaldırılması.

TRT kanalından
hamile kadınlar için 
söylenen ayrımcı 
sözlere karşı 
#direnhamile eylemi

Gönül
Dilekçi,
14 Ocak 2013  
tarihinde Ankara’da
öldürüldü.



Korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile koruna-
nın yakınlarına, çocuklarına yaklaşmaması, Şahsi eş-
yalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, bulunduğu 
yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken yak-
laşmaması, Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair 
surette rahatsız etmemesi.

şiDDet uygulayaNıN silaHı varsa Ne yaPmalıyım?
Bu durumu mutlaka bildirin be mahkemeden talep 
edin. Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin 
verilen silahları kolluğa teslim etmesi gerekir. Silah 
taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu 
görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna 
vermek zorundadır. 

gecikmesiNDe sakıNca BuluNaN HâllerDe kolluk amiri  
koruyucu ve öNleyici teDBir kararı  var mıDır?
Acil bir durum söz konusu ise kolluk amiri de bazı koru-
ma tedbirlerine karar verebilir. 
Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, 
bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma 
yeri sağlanması.Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, 
ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına 
alınması, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet teh-
didi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren 
söz ve davranışlarda bulunmaması. Müşterek konuttan 
veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müş-
terek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. Korunan 
kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işye-
rine yaklaşmaması.
Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğ-
ramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki 
kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması.
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Beren Saat 
ve Esra 
Dermancıoğlu  
platform  eyleminde

Pınar Ünlüer,
3 Aralık 2012  
tarihinde 
İzmir’de öldürüldü.



Platform hukukçuları 
yönetmelik 
eğitiminde
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teDBir  kararıNıN süresi NeDir? uZatılaBilir mi?
Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. 
Korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlileri-
nin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin de-
ğiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen 
devam etmesine karar verilebilir.

şiDDeti Delille isPat etmem gerekir mi?
Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uy-
gulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. 

yaPılacak işlemlerle ilgili giZlilik söZ koNusu olaBilir mi?
Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep 
üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireyle-
rinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek 
bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından 
önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli 
tutulur. Bunun sağlanması için yapılacak tebligatlara 
ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. 

teDBir kararlarıNa aykırılık HaliNDe Ne olur?
Bu  kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, 
hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hap-
sine tabi tutulur. 

Emine Yayla,
12 Kasım 2012 tarihinde 
Sakarya’da öldürüldü.



1)Şiddete uğradığımızda nereye başvururuz? 
Şiddete uğradığımızda şiddet uygulayanı  şikayet ede-
bilir  ve koruma tedbirlerinden yararlanmak için  baş-
vuruda bulunabiliriz.

ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri):  
ŞÖNİM kendisine başvuran ve koruma altında bulunan 
kişinin ve gerekiyorsa çocukların Bakanlık kontrolü al-
tındaki barınma yerlerine derhal yerleştirilmesinden, 
ardından da Konukevlerine naklinden sorumludur. Bu 
süreçteki giderler ŞÖNİM tarafından karşılanır. 

Aile Mahkemeleri: Aile Mahkemesi hakimi şiddet 
gören kişinin iş yerinin değiştirilmesi, kişinin evli olma-
sı halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim 
yeri belirlenmesi, talep edilmesi halinde tapu kütü-
ğüne aile konutu şerhi konması, kimlik bilgilerinin de-
ğiştirilmesi yetkisine sahiptir. Ayrıca şiddet uygulayan 
erkeğin korunan kadının konutundan, iş yerinden ve 
okulundan uzaklaştırılması kararı çıkartabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlük-
leri: ŞÖNİM’le birlikte çalışır. 

Kolluk : Kolluk kendisine intikal eden her olayı ŞÖ-
NİM’e bildirmek zorundadır. Hayat tehlikesi bulunan 
durumlarda Kolluk amirinin barınma yerinin veya ge-
çici korumanın derhal sağlanması için yetkisi vardır. 
Kolluğun kendisine başvuran kadına “aile içi mesele, 
biz karışmayız” deme hakkı yoktur.
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Platform  
hukukçuları  
Manisa Fethiye 
Gökçen davasında

Sevda Sonay,
11 Şubat 2012 tarihinde 
Ankara’da öldürüldü.

12 Maddede

Açıklama
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Platform mücadelesi manşetlerde

Gülşah Aktürk,
6 Aralık 2012 tarihinde 
Konya’da öldürüldü.



Mülki Amir: Korunan kişiye ve gerekiyorsa çocuk-
lara bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun  
barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım ya-
pılması, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakım-
dan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesinden 
sorumludur. 

Cumhuriyet Başsavcılığı: Yapılan şikayetleri ko-
ruma tedbiri verilmesi için  Aile Mahkemesi’ne ile-
tir. Kimlik bilgilerinin değiştirilmesine dair Mahkeme 
kararı varsa durumu ivedilikle İçişleri Bakanlığı’na 
bildirir. 
Şikayette bulunduğumuzda, şikayetimizin sözlü ol-
ması halinde yazılı tutanağa geçirilmesinin zorunlu 
olduğunu bilelim. Darp izleri varsa Adli Tıp’tan rapor 
isteyelim. Bu makamlar, Adli Tıp’tan rapor alma ta-
lebimizde bize yol göstermek zorundadır.

2) “Geçici koruma’’ ne demektir?
Şiddette uğradığımızda ya da şiddete uğrama teh-
likemiz bulunduğu durumlarda ‘’geçici koruma altı-
na’’ alınma hakkımız vardır. Korumanın yerine geti-
rilmesinde kolluk kuvvetleri yetkilidir.

Korunduğumuz yer dışında başka bir yere gitmemiz 
gerektiğinde gideceğimiz yerle ilgili yetkili kolluğa 
acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise 24 saat 
öncesinden bilgi vermeliyiz. 
Eğer tedbir kararına uymazsak bu durum kolluk ami-
ri tarafından tutanak ile tespit edilir.

3) Nerelerde barınabiliriz?
Hakkımızda barınma yeri sağlanması kararı veril-
mişse çocuklarımızla beraber bakanlığa ait yerlerde 
bu hakkımızı kullanabiliriz. 

5

Platform hukukçuları  
İzmir Ferdane Çöl davasında
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Nermin Şen,
30 Ocak 2013 tarihinde 
Uşak’ta öldürüldü.
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Kadın Cinayetleri,
köşe yazılarında

Uçkaç Ailesinin desteği ile 
platformun genel merkezi 
Ankara’da faaliyetine 
başladı. 

Barınma yerinin yetersiz kaldığı durumlarda mülki 
amirin, acele hallerde ise kolluğun ya da bakanlığın 
talebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal te-
sis veya yurt gibi yerlerde güvenli naklimiz sağlanın-
caya kadar geçici olarak barıınma hakkımız vardır.

4) Uzaklaştırma: Evimde, iş yerimde güvende 
olacak mıyım?
Bir kere şiddet uygulayan kişiyle ilgili şikayette bu-
lunduktan sonra en büyük kaygımız maruz kaldığımız 
şiddetin boyutunun artma olasılığıdır. Ancak şiddetle 
birlikte yaşamak zorunda değiliz.

-Aile Mahkemesi Hakimi ve Mülki Amirler şiddet 
uygulayan kişinin korunan kişi ile oturdukları evden 

uzaklaştırılması kararını verebilir. Bu ted-
birin uygulanması uzaklaştırılan kişinin 
konutun kira, elektrik, doğalgaz, su, aidat 
ve benzeri giderlerini karşılamaya devam 
etmesine engel teşkil etmez. Aile Mah-
kemesi hakimi tarafından, şiddet uygu-
layanın korunan kişiye, konuta, okula, iş 
yerine ve korunan kişinin sürekli kullandığı 
mekanlara yaklaşmaması kararı verilebilir.



-Şiddet uygulayan kişinin, korunan kişinin yanında 
alkol veya uyuşturucu maddeye yaklaşmaması ya 
da bağımlı kişinin hastaneye yatırılması dahil tıbbi 
önlemler alınması kararı alınabilir.

-Aile konutu şerhi konularak tapu kü-
tüğünde değişiklik yapılabilir.

5) İşyerimizin değiştirilmesi için baş-
vurabiliriz
Kendimizi güvende hissetmediğimiz du-
rumlarda il içinde veya il dışında olmak 
üzere işyerimizi değiştirme talebinde bu-
lunabiliriz. 
Karar işyerimize bildirildikten sonra yetkili kurum ve 
kişi tarafından yerine getirilir.

6) Şiddet uygulayanın yaklaşamaması
Hakimin karar vermesi durumunda şiddete uğradı-
ğımız kişi iş yerimize, evimize, okulumuza dahi yak-
laşmaz. 

Ayrıca evliliğin devam etmesi halinde talebimiz söz 
konusu ise hakim ayrı bir yerleşim yeri belirleyebilir.
Bunun için nüfus müdürlüğüne müracaat etmemiz 
yeterli.

Hakim tarafından gerekli görülmesi halinde şiddet 
uygulayan, koruma altında olan kadının yakınlarına, 
şiddettin tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına 
yönelik karar verebilir. 

7) İletişim araçlarıyla ulaşamama
Şiddet uygulayan kişi bize iletişim araçlarıyla ulaşa-
rak rahatsız edemeyecek.

Pınar Ünlüer’in  
babası Zeki Ünlüer
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Gebze’de
Mehtap Bülbül
davası
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Sakarya’da
Emine Yayla davası

Zonguldak’da
Kader Demiroğlu davası

İstanbul’da
Zeynep Yılmaz davası

 8) Korunmanın bir yolu:  
 kimlik değiştirme

Gerekli görüldüğü takdirde  kimlik bilgilerimi-
zin değiştirilmesine karar verilebilir. Yönet-
melik sayesinde kimlik değiştirmenin nasıl 
yapılacağı belirlenmiştir.

-Kimlik bilgileri değişimi, Aile mahkemesi ha-
kimi tarafından korunan kişinin can güvenli-
ğinin sağlanmasıiçin diğer tedbirlerin yeterli 
olmayacağının anlaşılması üzerine verilen 
bir karardır.

-Karar hakim tarafından iletilir. Cumhuriyet Baş-
savcılığı’ndan geçerek İçişleri Bakanlığı’na ulaşır.

Kimlik bilgilerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak  
doğrudan sorumlu olan İçişleri Bakanlığı’dır.

9)Geçici maddi yardım hakkımız
6284 sayılı kanundan faydalandığımızda 
geçici maddi yardım alma hakkımız var-
dır. Geçici maddı yardımlar için yapılacak  
ödeme tutarı şiddet uygulayandan en geç  
1 ay içinde olmak üzere tahsil edilir. Bu  
yardımlar Bakanlık bütçesi tarafından  

karşılanmaktadır. 

Bu yardım günlük ödenek halinde 16 yaşından bü-
yükler için yapılır.

10)Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
Şiddet gördükten sonraki döneme ilişkin ola-
rak ‘’rehberlik ve danışmanlık’’ hizmetinden 
yararlama hakkımızda bulunmaktadır.
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Psikolojik ve sosyo-ekonomik rehberliğin yanı sıra 
hukuki rehberliğe ihtiyacımız olması halinde dava-
lara müdahil olmayı da içeren gerekli destek ve 
danışmanlık hizmeti verilir. Bu hizmetlerin yerine 
getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından 
sağlanır.

11)Koruma çocukları da kapsamaktadır
Şiddetten çocukların da korunması amacıyla ha-
kim kararıyla şiddet uygulayanın çocukları refakat-
çi eşliğinde ya da hiç görmemesini sağlama hakkı-
mız vardır. Durumun özelliğine göre çocuklarla olan 
ilişkisi sınırlandırılır.

Çocuklu ve koruma altındaki kadınlar, çocukları-
nın bakımıyla ilgili devletten destek alma hakkına 
sahiptir. Koruma altına alınan kişinin çalışmaması 
halinde 4 ay, çalışması halinde 2 ay süreyle Ba-
kanlık bütçesinden karşılanmak üzere kreş imkanı 
sağlanır.

12)Şiddet uygulayan kişinin silahına el 
koyulur
Hakim kararıyla şiddet uygulayan kişinin, silah ta-
şıması zorunlu olan bir kamu görevini gerçekleştir-
mesi gerekse bile, silahına el koyulur. Bakanlığın 
açıkladığı veriye göre 15 bin 26 olayda silaha el 
konuldu. Bunların 4 bin 825’inin ise polisler ve as-
kerler oluşturmaktadır.

Kitapçığımızın ilerleyen bölümlerinde konu ile ilgili 
başvuru yapabileceğiniz dilekçe örnekleri mevcut-
tur. Bu dilekçeleri kendiniz adına uygulayarak yu-
karıda belirttiğimiz haklarınızı kullanabilir, korunma 
talebinde bulunabilirsiniz.



CUMHURİYET SAVCILIĞINA
(Size en yakın Savcılığa başvuru yapabilirsiniz)

(Lütfen tarih bilgisini giriniz)

ŞİKAYETÇİ: (isim bilgisini ve T.C. Kimlik Numarası bilginizi giriniz)
ADRES: (adres bilgisini giriniz)
ŞİKAYET EDİLEN: (şiddet uygulayan kişinin isim bilgilerini, biliyorsanız T.C. Kimlik Nu-
marası bilgisini giriniz)
ADRES: (şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini, ulaşılabilecek yer bilgisini 
giriniz)
 
KONU: Şikayet edilen tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet 
(maruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi veriniz) nedeni ile, 6284 SAYILI AİLENİN 
KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uya-
rınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR:
1. (lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında bilgi veriniz. Örneğin; 
kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kısaca 
bilgi veriniz Eğer, “tek taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz olmadığı 
halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin olarak bilgi veriniz) 
(Çocuğunuz var mı, kaç tane, kaç yaşındalar?)
2. Şikayet edilen tarafından, şiddete maruz (şiddet görmüyor ancak şiddet görme 
tehlikeniz varsa şiddet görme tehlikesinde olduğunuzu yazınız) kalmaktayım.
A) (bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?, psikolojik şiddet mi?, 
ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin ayrıntılı bilgi veriniz)
B) (ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz)
C) (şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl uygulandığına dair bilgi ve-
rebilirsiniz)
Ç) (şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı? Örneğin, bıçak, silah vs.)
D) (maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan hangi sözleri kullan-
dı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz)
E) (çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız şiddete tanıklık 
ettiler mi?)
F) (sığınak ihtiyacınız var mı?)
G) (şiddet uygulayan kişinin silah var mı?



H) (şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı var 
mı?)

3. (6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak 
yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz var-
sa, onları da dosyanız içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psikolojik 
destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.)
  
SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda açıklananlardan dolayı,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
 
2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde yer alan evden ve 
benim bulunduğum yerlerden, (işyeri, okul vs. adreslerini ayrıca yazabilirsiniz) DERHAL 
UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
 
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına,
 
4. (aynı işyerinde çalışıyorsanız) ŞİKAYET EDİLENİN  İŞYERİNİN DEĞİŞİRİLMESİNİ,
 
5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEMESİ,
 
6. (varsa) silahının müsadere edilmesini, 

7. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM 
TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE 
İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
 
Saygılarımla,
(adınız, soyadınız ve imza)
 



NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
[size en yakın aile mahkemesinden başvuru yapabilirsiniz]

(lütfen tarih bilgisini giriniz)
(tedbir nafakası talebiniz varsa)

“TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR”
DAVACI: (isim bilgisini ve T.C. Kimlik Numarası bilginizi giriniz)
ADRES: (adres bilgisini giriniz)
DAVALI: (şiddet uygulayan kişinin isim bilgilerini, biliyorsanız T.C. Kimlik Numarası 
bilgisini giriniz)
ADRES: (şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini, ulaşılabilecek yer bilgisini 
giriniz)
KONU:  Davalı tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet [ma-
ruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi veriniz] nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 
HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın 
sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR:
1. (lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında bilgi veriniz. Örneğin; 
kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kı-
saca bilgi veriniz Eğer, “tek taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz 
olmadığı halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin olarak 
bilgi veriniz)
(Çocuğunuz var mı, kaç tane, kaç yaşındalar?)
2. Davalı tarafından, şiddete maruz (şiddet görmüyor ancak şiddet görme tehlikeniz 
varsa şiddet görme tehlikesinde olduğunuzu yazınız) kalmaktayım.
A) (bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?, psikolojik şiddet mi?, 
ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin ayrıntılı bilgi veriniz)
B) (ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz)
C) (şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl uygulandığına dair bilgi 
verebilirsiniz)
Ç) (şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı? Örneğin, bıçak, silah vs.)
D) (maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan hangi sözleri kul-
landı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz)
E) (çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız şiddete tanıklık 
ettiler mi?



F) (sığınak ihtiyacınız var mı?)
G) (şiddet uygulayan kişinin silah var mı?)
H) (şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı var 
mı?)
3. (6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak 
yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz 
varsa, onları da dosyanız içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psi-
kolojik destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.)
4.(şayet şiddet uygulayan kişi evin geçimi için ekonomik katkıda bulunan kişi ise, 
tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayan kişinin malvarlığı ile ilgili bilgi ve-
rebiliyorsanız, üzerine kayıtlı ev, maaşı bilgisi, araba vs. gibi dilekçenin içeriğinde bu 
bilgilere de yer vermeniz, nafaka miktarının belirlenmesinde faydalı olacaktır)

SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde yer alan evden ve 
benim bulunduğum yerlerden, (işyeri, okul vs. adreslerini ayrıca yazabilirsiniz) DER-
HAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına,
4. (aynı işyerinde çalışıyorsanız) DAVALI’NIN İŞYERİNİN DEĞİŞİRİLMESİNİ,
5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEMESİ,
6. (varsa) silahının müsadere edilmesini,
7. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda 
bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKME-
DİLMESİNE
 8.     Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ 
TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY 
SÜRE İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
 
               Saygılarımla,
      (adınız, soyadınız ve imza)
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Şiddete uğradığınızda ya da 
şiddetle karşılaşma ihtimaliniz 
olduğunda, koruma almak için  
bulunduğunuz yere en yakın 
yerdeki kolluk görevlilerine, 
savcıya, aile mahkemesine, 
valiliğe veya kaymakamlığa 
başvurunuz. 

Koruma kararı, beraberinizdeki 
çocuklarla birlikte “Barınma 
yeri” sağlanmasını da kapsa-
maktadır. 

Hayati tehlikenizin bulunduğu 
durumlarda “Geçici koruma” 
altına alınırsınız. Bu durumda, 
korumanın yerine getirilmesin-
de kolluk kuvvetleri görevli ve 
yetkilidir.

Yaşadığınız evde ve o ev ile 
ilgili güvenlik sağlanır. Şiddet 
uygulayan evden “uzaklaştırı-
lır” ya da eve “yaklaştırılmaz”. 

Korunmak isteyen kişinin iş 
yeri değiştirilebilir. Kendinizi 
güvende hissetmek için 
gerekli gördüğünüz takdirde 
mutlaka ısrarla talep ediniz.    

Şiddet uygulayan Size “yakla-
şamaz”. Yaklaşamama durumu 
iş yerine, eve, okula, bulundu-
ğunuz tahmin edilen herhangi 
bir yere yaklaşamamaktır.

Şiddet uygulayan size Sadece 
yaklaşamamakla kalmaz aynı 
zamanda hiçbir iletişim aracıy-
la  ulaşamaz. Ne telefonla ne 
de internet yoluyla sizi tehdit 
edemez, aşağılayamaz, hakaret 
içeren bir ifade kullanamaz.

Gizlilik korumanın en önemli 
unsurlarından biri olduğundan 
kimlik bilgilerinin değiştirilme-
si mümkündür. 

Koruma kararı istemekten 
maddi kaygılar ile uzak durma-
yın. Geçici maddi yardım 
isteme hakkını elde edersiniz. 

11 22 33

44 55 66

77 88 99

1010 1111 1212

Şiddet gördükten sonraki 
döneme ilişkin olarak “Rehber-
lik ve danışmanlık hizmetin-
den” yararlanma hakkı elde 
edersiniz.

Koruma sadece şiddet göreni 
değil, varsa şiddet görenin 
çocuklarını da kapsar. 

Koruma kararına şiddet uygu-
layan ile ilgili durumlar da 
girer. Bir kamu görevi sebebiyle 
bulunduruyor olsa da silahına 
el konacaktır. 

0536 698 93 97     @KadinCinayeti     /kadincinayetlerinidurduracagiz     www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net



Bize ulaşmak

İçin

Siz, kadın kardeşlerimiz öldürülmesin diye bir adım 
attığınızda, biz sizinle hemen buluşacak ve birlikte neler 
yapabileceğimizi konuşacağız.

telefon:         0 506 698 93 97

facebook:     /kadincinayetlerinidurduracagiz

twitter:        @kadincinayeti

e-mail:          kadincinayetlerinidurduracagiz@gmail.com

Web:             www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net




