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 ○ CİSÜ Hakkında 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı (CSÜS) hizmetleri ve hakları konusunda ırk, etnisite, dil, inanç, sağlık 
statüsü, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim vb. farklar gözetilmeksizin Türkiye’de 
yaşayan tüm bireylerin eşit ölçüde bilgi sahibi olmaları ve bu hizmet ve haklara 
eşit ölçüde erişebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu amaçla Platform,

 ● veri ve kanıta dayalı savunuculuk, izleme ve farkındalık artırma çalışmaları 
yürütür,

 ● hizmetlerin türü, kalitesi ve erişilebilirliği ile ilgili eksiklikleri ve sorunları orta-
ya koyan ve çözüm önerileri sunan yayınlar yapar,

 ● bu alanda çalışan ulusal veya uluslararası sivil kuruluş ve platformlarla or-
taklıklar ve işbirlikleri yapar,

 ● sivil toplumu ve kamuoyunu harekete geçirerek önerilerinin uygulanabil-
mesi için karar alıcılara yönelik baskı grubu oluşturur.

Platform hakkında daha ayrıntılı bilgi için cisuplatform.org.tr web adresini zi-
yaret edebilirsiniz.

Kadın+ Sağlığı Çalışma Grubu Hakkında

CİSÜ Platformu altında faaliyet gösteren Kadın+ Sağlığı Çalışma Grubu, ka-
dın+’ların yaşam döngülerine özgü CSÜS hizmetlerine erişimi ve şiddetin ka-
dın+ sağlığına etkileri konularında politik gündem oluşturmak için savunuculuk 
çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler.
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Giriş Niyetine

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu altında çalışma-
larını yürüten Kadın+ Sağlığı Çalışma Grubu olarak şiddetin kadın+ sağlı-
ğına etkileri konusunu sağlık, sivil toplum ve hukuk alanlarından aktarım-
larla ele almak istedik. Bu amaçla 9 Aralık 2022 tarihinde düzenlediğimiz 
“Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri” başlıklı etkinliğin yazılı çıktısını sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Konuşmacı sunumlarının deşifrele-
rinden oluşan bu yayınla; mevcut durumun, karşılaşılan zorlukların ve 
çözüm stratejilerinin paylaşıldığı bu üç alana dair kurumlar arası dayanış-
manın güçlenmesini hedefliyoruz.

Etkinlikte, Sağlık Hakkı Derneği’nden Hicran Okşaş’ın kolaylaştırıcılığın-
da;  24 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışan, Ankara Tabip Odası kadın 
hekimlik ve kadın sağlığı ile insan hakları komisyonunda uzun yıllardır 
çalışmakta olan Dr. Ayşe Uğurlu şiddetin kadın sağlığına etkilerine sağlık 
alanından katkı sunarken; İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avu-
katlık yapmakta olan aile hukuku, kadına yönelik şiddet ve sağlık hukuku 
alanlarında çalışmalar yürüten Av. Habibe Yılmaz Kayar yasal boyutları-
nı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü, çalışmalarını kadınlarla yürü-
tülen ruhsal destek çalışmaları ve feminist politikalar bağlamında sürdür-
mekte olan Uzm. Psk. Leyla Soydinç ise sivil toplum boyutunu aktardı.

İyi okumalar…
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Hicran Okşaş (Moderatör): İlk konuşmacımız sağlık alanında deneyim ve hak 
tanımlarını anlatmak üzere Ayşe Uğurlu olacak. Dr. Ayşe Uğurlu 24 yıldır adli 
tıp uzmanı, Ankara Tabip Odası kadın hekimlik ve kadın sağlığı ile insan hakları 
komisyonunda uzun yıllardır çalışmakta. Şimdi sözü kendisine veriyorum. 

Ayşe Uğurlu: Kadına yönelik şiddet ile ilgili görünürlüğü, yükselen kadın mü-
cadelesi, feminist mücadele, sosyalist feminist mücadele sağladı ama buna 
rağmen kadınlar hâlâ ölüyorlar, ruhsal ve bedensel olarak ne yazık ki sakat 
kalıyorlar. Sadece kadınlara da değil, aslında tüm coğrafyalarda çocuklara, er-
keklere, LGBTİ+’lara, doğaya, hayvanlara karşı şiddet ne yazık ki her mecrada, 
her yerde var. Kadına yönelik şiddet çok katmanlı bir konu, çözüm yöntemleri 
de çok katmanlı. Belki de kişisel deneyimlerim üzerinden bu katmanların birini 
açmaya bir gayret gösterebilirim diye düşündüm.

Ben adli tıp uzmanıyım. Yıllardır ağırlıkla kadın ve çocukların travmaları olmak 
üzere sürekli travmalarla uğraşıyorum. Mesleki deneyim ya da sağlık kuruluş-
ları üzerinden, saha pratikleri üzerinden konuyu anlatmaya başlarsam, kadına 
yönelik şiddette öncelikle ilk başvurular karakollara oluyor. Karakollarda çalı-
şan arkadaşlar bu konudaki duyarsızlıkları ya da sosyal, politik fikirleri, gele-
neksel değerleri nedeniyle duyarlı bir yaklaşım sergileyemiyorlar. Hatta kadın-
ların hiçbir şekilde karakola gitmemelerini beraberinde getiren nedenlerden 
birisidir bu. Dün gazetedeki haberde, bir kadının bir kere karakola gittiğini ve 
ikinci kere gittiğinde oradaki polislerin kendisiyle alay ettiğini yazıyordu. Do-
layısıyla oradaki polis ve diğer çalışanlarda da kadına yönelik şiddetle ilgili bir 
okur-yazarlık geliştirilmesi gerekiyor. 

Aynısı sağlık çalışanları için de geçerli. Bize genelde aciller üzerinden kadı-
na yönelik şiddet vakaları geliyor. Normalde, bunların öncelikle Aile Sağlığı 
Merkezleri (ASM) üzerinden gelmesini beklememiz daha doğru olurdu. 2003 
yılında hayata geçirilen ve daha önce de taşları döşenen “Sağlıkta Dönüşüm” 
diye bir proje üzerinden ne yazık ki birinci basamak ve koruyucu sağlık hiz-
metlerini ifa eden sağlık kuruluşları bir şekilde ekarte edilerek, ikinci ve üçüncü 
basamak üzerinden sağlık hizmet sunumu yapıldığı için, ASM’lere başvuranlar 
arasında tespit edilen kadına yönelik şiddet sayıları ne yazık ki çok az. Ola-
yın tabii bir de adli boyutu olduğu için, oradaki arkadaşlarımız da bu konuda 
kendilerini çok iyi hissetmiyorlar. Adli rapor vermenin kendilerini de tehlikeye 
düşüreceğini zannederek, direkt bu tip vakaları hastanelerin acil servislerine 
yönlendiriyorlar. Sağlıkta dönüşümle birlikte, aslında acil olmayan vakaların da 
acile başvurmasıyla acillerde oluşan yığılmanın yarattığı bir kaos söz konusu. 
Oradaki hekim ve diğer sağlık emekçilerinin, o çalışma koşullarında kadına yö-
nelik şiddetle ilgili duyarlı olabilmeleri ya da kadına yönelik şiddet vakalarına 
gereğince eğilebilmeleri, o koşullarda ne kadar empati gösterebilecekleri ve 
kadına yönelik şiddetle ilgili hizmeti ne kadar sunabilecekleri de kuşkulu. İlk 
etapta sadece acil üzerinde değil, tüm sağlık kuruluşlarında kadına yönelik 
şiddetle ilgili eğitimlerin artırılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın aslında böyle 
bir çalışması var ama bu kağıt üzerinde. Şiddet okur-yazarlığını sağlayan çalış-
malar gerekiyor. Şu da ironik; hepimizin bildiği gibi sağlık çalışanlarına da özel 
olarak uygulanan bir şiddet söz konusu. 
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Bu dediklerimin dışında kadınlar genelde şiddeti çok fazla ifade edemiyorlar. 
Düştüm, diyerek gelen kadınlar da oluyor. Tabii ki bunların geçici acil raporla-
rı düzenlenmediği için, daha sonraki aşamalarda mahkemeye başvurularında 
şiddete maruz kaldıklarını kabul ettiremiyorlar ve kanıtlayamıyorlar  ne yazık ki.

Çocuk İzlem Merkezleri üzerinden de birkaç cümle kurmak istiyorum. Orada 
da düzen çok iyi işliyormuş gibi görünmesine rağmen bir ekip çalışması yürü-
tülemiyor. Tek seansta ifadelerinin alınıp çocukların daha az travmatize edil-
mesi hedeflenmişken, bazen hakimlerin ikinci, üçüncü kez çocuklardan ifade 
aldığını öğreniyoruz ve çoklu travmatizasyonlar söz konusu olabiliyor.

Çocuk İzlem Merkezlerinde incelenen olayın cinsel istismar olduğunu düşün-
mek gerekiyor, doğrusu budur. Ama bizden adli makamlarca istenen bilgi, 
hymenin zarar görüp görmediği yani hymen odaklı bir muayene raporu yaz-
mamız isteniyor. Bir suçun TCK’daki karşılığına hymen zarar görmüş mü gör-
memiş mi, hymen sağlam mı değil mi şeklinde baktıkları için, bilimsel anlamda 
vereceğimiz raporları itibarsızlaştıran bir durum ortaya çıkıyor. Mümkün oldu-
ğunca hiçbir hekimin bu tip rapor vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuk 
İzlem Merkezi’nde, ne yazık ki gebe olan kız çocuklarının bile genital muaye-
nesi istenerek, kendi deyimlerince “kız olup olmadıklarına dair” bilgi almakta 
savcıların ısrarı olduğunu söyleyebilirim. Gebe kalmış bir kız çocuğunun ısrarla 
genital muayenesinin istenmesi neye sığdırılabilir? Onu ben sizlerin görüşleri-
ne bırakmak istiyorum.

Hicran Okşaş (Moderatör): Şimdi hukuk alanından deneyim aktarımları için 
sözü  Av. Habibe Yılmaz Kayar’a bırakacağız. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Habibe Yılmaz Kayar, yüksek lisansını Mer-
sin Üniversitesi kadın çalışmaları alanında yapmıştır. 2015 yılında PYD(Pozitif 
Yaşam Derneği)’de hukuk danışmanlığı yapmıştır. HIV alanında hukuk polikli-
nikleri projesinde çalışarak, Hak İhlalleri Raporu’nun yayınlanmasına katkıda 
bulunmuştur. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile yürütülen Seks İşçilerinin Ya-
sal Haklarının Güçlendirilmesi Projesi’nde hukuk danışmanlığı yapmıştır. Halen 
İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta, daha çok aile 
hukuku, kadına yönelik şiddet ve sağlık hukuku alanında çalışmaktadır. 

Habibe Yılmaz Kayar: Kadına yönelik şiddetin başlıca sebebi eşitsizlik ve bu 
eşitsizlik değişik alanlarda kendini gösterebilir. Bir gecede çekilen, geri alınan 
ve aslında usule uygun olmayan şekilde yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleş-
mesi’nin 3’üncü maddesinde şiddet özetinde tehdit, zorlama ve özgürlüğün 
rastgele biçimde kısıtlanması ölçütleri konulmuştur. Örneğin çalışmak istediği 
halde çalıştırılmama, dışarı çıkmak istediği halde çıkmanın kısıtlanması veya 
dönmenin sınırlanması da birer şiddet olmak üzere fiziksel, cinsel, psikolojik, 
ekonomik ve toplumsal anlamıyla zarar görülen her eylem bir şiddet biçimidir 
ve bu şekilde algılanmalıdır. Dolayısıyla sadece kaba şiddet tanımı bizim so-
runlarımız için yeterli bir tanım değil.

Şiddet ve eşitsizlik için ben sadece alanımla ilgili Medeni Kanun’daki eşitsizlik-
leri göstermek istedim. Çünkü bunlar açıkça bağıran eşitsizlikler. Yasada nere-
de bir kadın lafı geçiyorsa ben ürperiyorum, çünkü eşitsizlik başlıyor anlamına 
geliyor. Örneğin boşanan kadının soyadı, çocuğun soyadı ya da kadınlar için 
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300 günlük bekleme gibi… Kadınla başlayan, eş sözcüğü ile başlamayan her 
cümle bizim için bir eşitsizlik sebebi ve bunlar maalesef o 2002 değişikliğinde 
düzeltilemeyen, eski kanundan aynen aktarılan ve erkeğin üstünlüğünü hatır-
latmaya devam eden düzenlemeler. Bütün bunlar basit gibi görünse de, ka-
dının sosyal alandaki eşitsizliğini - örneğin evlenen kadının kocasının soyadını 
alması, aslında eşin bir parçası, tek başına olamayan bir birey izlenimi vermek-
te olup - şiddete doğrudan ya da dolaylı olarak yol açmaktadır. 

Medeni Kanun’daki eşitsizlikler dışında, doğrudan üreme sağlığına ve hakla-
rına ilişkin eşitsizlikler de var. 1983 yılında yayınlanmış olan Nüfus Planlama-
sı Hakkındaki Kanun’da, evli kadınların kürtaj olmak için, üremeyi sonlandıran 
operasyonlar için eşinin rızasına ihtiyacının olması, taraflar bakımından evliliğin 
medeni durum ayrımcılığına yol açmasına neden olan uygulamalardır. Bekâr 
bir kadın kürtaj olmak istediğinde kimseden izin almasına ihtiyaç yok, fakat evli 
olunca birdenbire medeni hakları sınırlanıyor, eşinizin onayına bağlı hale geli-
yor. Midenizden ameliyat olurken eşinizin rızası gerekmez, kalbinizden ameli-
yat olurken eşinizin rızası gerekmez ama o “kutsal sperm” nedeniyle gebeliğin 
sonlandırılması veya üreme organlarının sterilizasyonu aşamasında eşin rızası 
konuları tam da eşitliğe açıkça aykırı olan; özellikle o müdahalenin üzerinde 
gerçekleşecek kadının rızasına aykırı olan ve uluslararası sözleşmelerle de ça-
tışan düzenlemeler.

Kadınlar için boşanmadan sonra 300 günlük bekleme süresi, gebe olma ih-
timali bakımından 300 gün evlenme yasağı var. Kadın boşanmış ama eğer 
gebe ise eski eşin dışında 300 gün boyunca evlenemez. Bu eşitsizlik doğal 
olarak kadınların aslında üreme haklarını da açıkça tehdit eden, gebe değilse 
bile mahkemeye başvurması ve izin almasını gerektiren şarta bağlı bir hak kul-
lanımı şeklindedir ve bu anlamıyla eşitsizliğin açık bir göstergesidir. 

Her ne kadar yasal 10 haftalık süreye kadar kürtaj hakkı varmış gibi görünse 
de, aslında fiilen kürtaj hakkı özellikle kamusal hizmet sunumu açısından eri-
şilebilir, ulaşılabilir değil. Eski bir çalışmada devlet hastanelerinden yalnızca 
yüzde 7,8’inin yasal süre içindeki kürtajla ilgili uygulama yaptığını görüyoruz. 
Bu da aslında yine bir hak kısıtlaması ve yine açıkça bir ayrımcılıktır. Evli olma-
yan çiftlerin üremeye yardımcı teknikler bakımından resmi kurumlardan hiçbir 
şekilde destek alamadığını da açıklamak gerekiyor.

Diğer bir konu, üreme alanındaki bütün verilerin özel hayata ilişkin ve en has-
sas veri olmasına rağmen, yine bir gebelik haberinin kadının ailesine bildirilme-
sine ilişkin bir basın haberi. Zorla bekâret muayenesini reddeden hekimlerin, 
kadının rızasının olmaması sebebiyle bu eylemden çekilmeleri nedeniyle yar-
gılanmalarına ilişkin bir karar var. Sonucu güzel, böyle bir zorlamaya geçileme-
yeceğine yargı karar verdi ama o yargı neden böyle bir davayı açtı sorusunu 
da sormaya hakkımız var.

Yine başka bir konu; kadının sağlığıyla ilgili randevu sisteminin kadınların gü-
venliklerini tehdit edecek şekilde bir açığa sahip olması. Basından bir olay: 
“Eşimin randevusu vardı, saat kaçta olduğunu bilmiyorum; hangi hastane, saat 
kaçta?” diye sorarak bu sistemden bilgi edinen eşler, sağlık sistemine ulaşma-
ya çalışan kadınların hayatlarını tehdit edebiliyorlar.



8 ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Burada önemli bir AİHM davasını tanıtmak isterim. Ayşe Uğurlu’nun da söy-
lemiş olduğu en önemli problemlerden biri, kadına yönelik şiddet konusunda 
şiddeti değerlendirecek olan uzmanların bu alandaki yetkinliği. Tek başına ka-
dın doğum uzmanı olmak da gerekmez; kadına yönelik şiddet ve konu eğer 
cinsel şiddetse, bu alanda özel bir deneyim ve yetkinlik gerekmektedir. Aydın 
vs. Türkiye AİHM davasında Türkiye mahkûm olmuştur çünkü kadın doğuma 
gönderilmiş ve kadın doğumcu yine biraz önce bahsedildiği gibi muhtemelen 
bekâret kontrolüyle yetinmiş olmalı. Kadının cinsel organlarının dışındaki mor-
luklarla ilgili hiçbir araştırma ve kayıt yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu anlamıyla 
savcının önüne kadar gidebilmiş bir cinsel saldırı olayının etkin soruşturulma-
ması sebebiyle Türkiye mahkûm olmuştur.

Eksik incelemeyle, kadına yönelik şiddet nedeniyle uğranan zararı tespit etme 
konusunda etkin bir dava sürecinin yürütülmediğini düşünüyoruz. Sağlık siste-
minin kendisi kadınlar için ilk başvuru alanı olduğu halde, bazen bir ihlal mer-
kezi haline gelebiliyor. Örneğin “makbul mağdur/kadın” ve “makbul olmayan 
mağdur/kadın” ayrımıyla sonuçlanabilen vakalar görüyoruz. Alkollü bir şekilde 
adli tıbba, bir sürü yerden kırığı olarak gelmiş ve tanımadığı insanlar tarafından 
hastaneye bırakılmış kadın için, bir cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin 
hiçbir testin yapılmadığını, hastayı kimlerin getirdiğine ilişkin hiçbir kaydın tu-
tulmadığını ve bu kadının kırıklarından kimlerin sorumlu olduğuna ilişkin hiçbir 
adli işlem yapılmadığını gördük.

Yine aynı şekilde acil servislerde özellikle şiddete maruz kalan kadınları mu-
ayene etmekte görevli olan hekimin, o adli vakalarda Adli Tıp Uzmanı sta-
tüsünde olduğunu hatırlatmak isterim. “Nerede darp izi var?”, “Boynumda 
var”, “Tamam ben bunu yazdım” şeklindeki bir muayene eksik olacaktır. Vü-
cudun her tarafını muayene etmesi gerekmektedir. Böyle bir vaka nedeniyle 
bir şikâyet yapıldı ve hekime özensiz hizmet nedeniyle cezalandırma kararı 
verildi.

Bir başka konuda uyarmak istiyorum: Kadına yönelik şiddet sonrası hukuki sü-
reç, fiziksel, cinsel veya ruhsal zararı tespit eden devletin adli tıp kurumunun, 
ihtisas kurulunun yapısıyla da ilişkili. Bir dosyada ruhsal zararı değerlendirmek 
üzere başvurduğumuzda, iki tane uzman vardı. Örneğin bir radyolog, bir ka-
dının şiddet nedeniyle zarar gördüğü konusunda nasıl bir görüş ileri sürebilir? 
Bir uzmanlar kurulunun, uzmanlardan oluşması lazım. Radyolog, dışarıda gidip 
“Ben ruhsal muayene yapıyorum” diyebilir mi? Hayır, ehliyetine aykırı. Ürolog 
ne yapabilir? Bir kadının ruhsal değerlendirmesinde ve zarar görüp görmeme-
sinde nasıl bir yetkinliğe sahiptir? Bu bilgi, Anayasa Mahkemesi’ne bizim dos-
yamız aracılığıyla gitti. Anayasa Mahkemesi, bunu Anayasa’nın kişilerin hak 
arama özgürlüğünü zedeleyen bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. 
Fakat ben bu konuda hâlâ çalışmaya devam edeceğim. Çünkü içinde bilirkişi 
olmayan, başka konuları bilen ama kadına yönelik şiddet konusunda uzmanlığı 
olmayan kişilerin bulunduğu bu heyetin, aslında bir kişinin verdiği kararı onay-
lamak şeklinde hazırladığı raporlar hukuka açıkça aykırıdır. Bu raporlar, buna 
dayalı olan adli işlemleri sakatlamaktadır. Daha çok kişinin bu konuda ısrar 
etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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Yaşadığımız diğer bir sorun da acil servislerde, şiddet mağdurlarıyla ilk karşı-
laşan hekimlerin bildirim yükümlülüğü ile etik ilkelerin çatışması. Kadının şid-
dete uğradığı çok belli, açık, hatta fiziki darp izleri de var fakat şikâyet etmek 
istemiyor. Bu durumda ne yapacağız? Bizim gözlemlerimize göre, müvekkil-
lerimiz hep “kapıya çarptım”, “sandalyeden düştüm”, “şuraya çarptım” gibi 
nedenlerle gidiyorlar. Kadın böyle bir şikayetle geliyorsa, dışarıda bir erkek 
varsa ve bu erkek evin ekmek getireniyse, gidecek başka bir yer de yoksa, 
ne yapılabileceği konusunda acil servisteki sağlık görevlilerinden çok yüksek 
bir hassasiyet bekliyoruz. “Şikayet etmek istemeyen kadın ne yapsın?” sorusu 
bizim için kritik nokta. Özetle söyleyeyim: Eğer kadın şikâyetçi olmak istemi-
yorsa, doktorlar adli rapor düzenlemesinler diye öneride bulunuyorum. Çünkü 
adli rapor olunca özellikle evli kadınlar için resen bir soruşturma yapılmak du-
rumunda. Kadına beklemek, düşünmek için vakit tanımayan bir uygulama bu. 
Tabii ki ben her şiddet vakasının adliyeye taşınması gerektiğini düşünüyorum. 
Fakat olayın öznesi olan kadınların bu konudaki iradeleri dikkate alınmak du-
rumunda. Belki bir hafta sonra şikâyet edecek. Bu nedenle, acil servise gelen 
kadınlarda, adli rapor düzenlenmese dahi bütün bulguları dosyaya geçirmek 
bizim için çok kritik. Sonra boşanmaya karar verdiğinde veya dava açmaya 
karar verdiğinde biz bu verilerden yararlanabiliriz. İkinci bir teknik uyarı; böyle 
bir vaka söz konusu olduğunda ya da geçmişte olan vakalarda, üniversitelerin 
adli tıp anabilim dalı, hem fiziksel hem cinsel, özellikle de psikolojik zararların 
tespiti bakımından önemli bir kurum niteliğinde. 

Kadına yönelik şiddetin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ve kadın için ağır 
insan hakları ihlali olduğunu söylüyor ve bitiriyorum. 

Hicran Okşaş (Moderatör): Son olarak sözü Mor Çatı Gönüllüsü Leyla Soy-
dinç’e veriyorum.  Uzman Psikolog Leyla Soydinç, Yeditepe Üniversitesi psi-
koloji bölümünden mezun olmuş, Kocaeli Üniversitesi’nde Ruhsal Travma ve 
İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları alanında çalışmalar yapmıştır. Ata-
şehir Belediyesi’nde sosyal destek birimleri ve sığınağında psikolog olarak 
çalışmış, sonrasında Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde Toplumsal Cinsiyet 
Programını yürütmüştür. Öğrencilik yıllarında tanıştığı Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı gönüllüsü olduktan sonra, çalışmasını kadınlarla yürütülen ruhsal destek 
çalışmaları ve feminist politikalar bağlamında sürdürmektedir. Bunun yanında 
Yeditepe Üniversitesi’nde şu an yarı zamanlı ders vermektedir. 

Leyla Soydinç: İki doğrultuda aktarım yapmak istiyorum size. Birincisi, Mor 
Çatı’da şiddete maruz kalan kadınlarla hem dayanışma merkezimiz üzerinden 
hem de bağımsız yürüttüğümüz sığınağımız üzerinden feminist bir dayanışma 
kuruyoruz. Aynı zamanda da tabii ki kadınların deneyimlerini politikaya çevir-
meye çalışıyoruz. Kadına yönelik erkek şiddetinin kadınların sağlığına etkile-
rinden çok kısa bahsederek açmak istiyorum burayı. Sonrasında, ikinci olarak 
Mor Çatı’da dayanışma merkezi ve sığınağımız üzerinden aldığımız başvuru-
larda şiddete maruz kalan kadınların sağlık mekanizmalarında neler yaşadıkla-
rından bahsetmek istiyorum.

Öncelikle şunu söylemem gerekiyor; erkek şiddetinin aslında kadınların fiziksel 
ve ruhsal sağlığına çok ciddi etkisi oluyor. Mor Çatı başvurularından da, alan 
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deneyimlerimizden de, kendi hayatlarımızdaki deneyimlerimizden de çok sık-
lıkla görüyoruz bunu. Şiddetin getirdiği fiziksel sonuçlar tabii ki birden çok ola-
biliyor. Fiziksel şiddetin de doğrudan sonuçları olabiliyor; kronik hastalıkların 
yerleşmesi, kadınlarda çeşitli yeti yetimleri, uzuv kayıpları, uzun dönem tedavi 
gerektiren çeşitli sağlık problemleri yaşayabiliyor kadınlar. Fiziksel şiddetin sa-
dece fiziksel etkileri olmuyor. Kadınlar psikosomatik dediğimiz, ruhsal temelli 
fiziksel sağlık problemleri de yaşıyorlar. 

Bunun yanı sıra tabii şiddetten ruh sağlığımız da oldukça fazla etkileniyor. Şid-
detin yarattığı duygular; suçluluk, çaresizlik, utanç, yoğun endişe ve kaygı, 
özellikle uzun süre bir şiddet döngüsünün içinde kalmak bizim benliğimizi, öz 
saygımızı, kendimizle ve dünyayla kurduğumuz ilişkiyi etkiliyor. Bu da ruhsal 
sağlıklarımıza elbette doğrudan etki ediyor. Hatta psikolojik şiddetin çok yo-
ğunluklu yaşandığı durumlarda, artık kendi aklımızdan şüphe etmeye başlı-
yoruz, ruhsal dengemiz sarsılabiliyor ve o şiddetin içinden çıkmak tabii ki o 
kadar da kolay olmuyor. “Ekonomik koşullar uygun olsa bütün kadınlar şiddet 
yaşadığı ilişkiden hemen uzaklaşır” da doğru değil. Aslında bizim şiddet iliş-
kilerinden uzaklaşmamızın önünde engel olan bir takım ruhsal dinamikler de 
var. Yani şiddetin zaten kendi dinamiği bunu zorlaştırıyor. Bu nedenle, kadınlar 
olarak, hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlık sorunları yaşayabiliyoruz.

Şimdi bu genel girişten sonra Mor Çatı başvuruları özelinde biz neler görüyo-
ruz, bunlardan bahsedeyim. Önceki sunumlarda da değinildi. Aslında şiddetin 
tespiti açısından, kadınların sağlık hizmeti almak üzere başvurdukları yerlerde 
karşılaştıkları hekimler çok önemli bir roldeler. Özellikle birinci basamak diye 
tanımladığımız sağlık hizmetlerinde, kadınlar oraya “Şiddete maruz kalıyorum” 
diyerek başvurmasa bile, oradan alacakları kritik bir bilgi, cesaretlendirici bir 
yaklaşım çok önemli oluyor. Bunu o anda şikâyete çevirmek istemiyor olabi-
lirler ama o anda alacakları bir bilgiyi belki daha sonra kullanabilirler. Maalesef 
biz sağlık hizmetlerinde bunun eksikliğini görüyoruz. Kadınlar “Şiddete maruz 
kaldım” diye gittiğinde de etkin bir yaklaşıma, bir bilgiyle ulaşamayabiliyor.

Biz Mor Çatı’yı arayan kadınlara genellikle bize nereden ulaştıklarını soruyo-
ruz. Bazen gittiğim doktor, dahiliye uzmanı, aile hekimi, psikiyatrist önerdi gibi 
iyi yönlendirmeler de oluyor. Aslında bu bir iyi uygulama değil, bu olması ge-
reken uygulama. Ama biz kötü uygulamalarla o kadar mücadele ediyoruz ki, 
artık olması gerekenleri de iyi uygulama diye tanımlar olduk. Kadınların, sağlık 
hizmetlerine başvurduklarında şiddetle ilgili bilgi almalarının ve orada cesa-
retlendirici bir yaklaşımla karşılaşmalarının, sonraki süreçte diğer desteklere 
başvurmalarında ya da belki bunu hukuki bir yere taşımaları konusunda çok 
belirleyici olduğunu görüyoruz. Tabii ki şiddet tespit edildiğinde de, doğru 
bilgilendirme, yaklaşım ve doğru müdahaleler çok önemli oluyor. Tamamen 
yanlış bilgi verildiği ya da hemen şikayet etmeye zorlandığı gibi şeyleri çokça 
duyuyoruz. Av. Habibe Kayar da bahsetti zaten, biz kadınlar olarak “Hemen 
gidelim, şikayet edelim” diyemeyebiliriz ama “Bu darp raporunu yazalım” ya 
da en azından “Bu muayene bulgularını buraya kaydedelim, bunu siz ister-
seniz daha sonra kullanabilirsiniz” gibi bir bilgi çok hayat kurtarıcı oluyor. O 
noktada kadınlar ya “Ben burada, şu anda söyleyeceğim ve bu bir şikâye-
te dönüşecek” ya da “Tamamen kayıtsız bir şekilde devam edeceğim” diye 
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düşünüyor. Dolayısıyla düştüm, çarptım  gibi açıklamalar söz konusu oluyor. 
Söylememe nedeni, hem korkmak, tehdit altında olmak olabilir hem de şidde-
te maruz kaldığımızı söylediğimiz anda tüm toplum ve maalesef sağlık çalışan-
ları tarafından da mağdur suçlayıcı yaklaşım üzerimize yığılıyor. Dolayısıyla ka-
dınlar olarak, bunu ifade etme konusunda çok ciddi tereddütte kalabiliyoruz.

Mor Çatı başvuruları üzerinden de deneyimlediğimiz problemlerden bir diğeri, 
her hastanede olan ve bulunması gereken sosyal servislerin ve orada çalı-
şan sosyal çalışmacıların, sosyal hizmet uzmanlarının erişilemezliği. Bir sosyal 
hizmet uzmanı hastanede ne yapar? Tam da zaten bu meseleler için orada 
olmalıdır. Şiddete maruz kalan bir kadın, şiddete maruz kalan bir çocuk, bu-
nun gibi durumlar tespit edildiğinde hastanedeki sosyal servisin ana görevi 
ve rolüdür. Ama hiç erişilemeyebiliyor, ulaşılamayabiliyor, hastanede kenarda 
köşede hiç bulunamayacak yerlerde olabiliyorlar. Ulaştığımız zaman da yargı-
layıcı yaklaşımlarda bulunabiliyorlar. Dolayısıyla hastanelerdeki sosyal hizmet 
uzmanlarının, sosyal çalışmacıların da rolünün öneminin altını çizmek istiyoruz. 

Bir diğeri de gizlilik durumu, gizlilik kararlarıyla ilgili problem. Biliyorsunuz 6284 
Sayılı Yasa kapsamında kadınlar olarak çeşitli bilgilerimizin - varsa çocuklarımı-
zın bilgisinin - kamu sistemlerinde gizlenmesine dair bir tedbir kararı çıkarta-
biliyoruz. Fakat hâlâ, yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ, bu yasanın uygula-
masında çok ciddi problemler yaşıyoruz. Hâlâ hastanelerde gizlilik kararının ne 
olduğunu bilmeyen personeller, kadınların yerinin ifşa olması, Merkezi Hekim 
Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aramalarla kadınların bilgilerinin paylaşıl-
ması gibi durumlarla karşılaşıyoruz.

Kürtaj meselesinin burada ben de altını çizmek isterim. Biz alan deneyimimiz-
den doğru şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kamusal hizmetler açısından kürtaj 
İstanbul’da dahi - ki diğer diğer şehirlerde çok daha zorlayıcı - kesinlikle eri-
şilebilir değil. Şu an İstanbul’da 10 haftaya kadar kürtaj yapan hiçbir devlet 
hastanesi yok. Dolayısıyla bu da aslında kadınları, özel kliniklere ya da mer-
diven altı dediğimiz sağlıksız koşullara itiyor. Özel kliniklerin de maddi olarak 
çok zorlayıcı olduğunu düşünürsek, kadınların çok zorlandığını söyleyebiliriz. 
Bizler bu konuda da dayanışma gösteriyoruz kadınlarla. Eğer bir cinsel şiddet 
söz konusuysa, kürtaj hakkı 20 haftaya kadar uzayabiliyor ama bu da sav-
cılık şikâyeti gerektiriyor. 20 hafta, bir kadının cinsel şiddete maruz kaldığını 
şikâyet etmesi için yeterli olmayabiliyor, kadın kendini hazır hissetmeyebiliyor. 
Dolayısıyla kadınlar bir hayli tereddüte düşüyor. Savcılık şikâyetini yapmadık-
ları zaman cinsel şiddet sonucu yaşadıkları gebelik için kürtaj hizmetinden fay-
dalanamamış oluyorlar.

Ruhsal desteklerle ilgili de çok önemli bir parantez açmak lazım. Ruhsal des-
tekler, kadınların en çok ihtiyaç duyduğu desteklerden biri oluyor. Çünkü şid-
detin bizim ruh sağlığımız üzerinde çok karmaşık etkisi olabiliyor. Fakat devlet 
hastanelerinde psikiyatri randevuları bulmanın zorluğu, çok kısa görüşmeler, 
psikoterapi hizmetlerinin erişilebilir olmaması, yaklaşım problemleri, kadınları 
suçlayıcı yaklaşımlar gibi problemler oluyor.

Sığınaklarla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim: Sığınaklarda da psikiyatrik teda-
viye ihtiyacı olan kimi kadınlar - hepsi değil kesinlikle - toplu halde yaşamakta 
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zorlanabiliyorlar. Ruhsal durumlarının getirdiği bir zorlanma bu. Herkes tabii 
ki toplu yaşama uyum sağlamak durumunda değil, böyle bir ruhsal durumda 
da hissetmeyebilir bir kadın. Maalesef Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin 
(ŞÖNİM) ya da  Bakanlığın burada önerdiği bir ara formül olmuyor. Yani ya 
sığınak ya da bakım merkezleri seçenekleri var. Bir kadının bakım merkezine 
gidecek psikiyatrik durumu yoksa ama sığınakta da kalamayacak bir ruhsal 
durumu varsa, herhangi bir ara mekanizma bulunmuyor. Kadınlar kural ihlali 
gibi nedenlerle sığınaklardan çıkarılıyorlar. Maalesef kadınlar kendilerini diğer 
sığınaklara gitme, sürekli sığınak sığınak dolaşma, sokakta hayat sürdürmeye 
çalışma ya da başka geçici yerlerde kalma gibi şiddet anlamında daha da riskli 
hallere sokan durumlarda buluyorlar.

Bizler sıkça intihar düşünceleri olan kadınlarla karşılaşıyoruz çünkü şiddetin 
yarattığı çaresizlik bazen bunu da beraberinde getiriyor. Kadınların bu ne-
denlerle acil servislere gittiklerinde de yine suçlayıcı, yargılayıcı yaklaşımlarla 
karşılaştığını gördük. Hatta bir tanesinde biz bir dilekçeyle şikâyette bulunduk. 
Kadının bir intihar girişimi olduğunu görmezden gelip intihar girişiminin arkasını 
hiç araştırmadan sadece durumuna müdahale edip bırakmışlar. Hiçbir sosyal 
hizmet uzmanı gelip onunla konuşmamış. Halbuki kadın, şiddete maruz kalan 
bir kadın. Kriz durumlarında bir kadın acil servise gittiğinde, bunun şiddetle 
ilgili olabileceğine dair bir bakış açısı olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Son olarak, Türkiye’de cinsel şiddet kriz merkezi ya da tecavüz kriz merkezi 
gibi yapılar yok. O nedenle de cinsel şiddete maruz kaldığımızda, akut destek-
ler için gittiğimiz o acil servisin insafına kalıyoruz. Orada deliller uygun şekilde 
toplanacak mı, ben yargılanıp suçlanacak mıyım, ne kadar iyi bilgilendirilece-
ğim, nasıl bir yaklaşımla karşılaşacağım? Bunlar tamamen bir şans ve muamma 
oluyor. O nedenle her ne kadar nasıl bir model olması gerektiğiyle ilgili daha 
derinlikli tartışmamış olsak da biz bu cinsel şiddet kriz merkezlerinin ve teca-
vüz kriz merkezlerinin savunuculuğunu yapıyoruz. Ama şu anki mekanizmada 
bu birimler olmadığına göre, var olan birimlerin, adli ve sağlık birimlerinin cinsel 
şiddete maruz kalan kadınların, LGBTİ+’ların başvurabileceği bilgi ve deneyi-
me sahip olması gerekiyor. 


