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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RAPORU 

28 NİSAN-25 MAYIS 2021 

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı verilen tek adam kararıyla “çıktık” 

denilmesinin üzerinden 2 ay 5 gün gün geçti 

28 Nisan tarihinde açıkladığımız birinci Ay raporumuzda; 20 Mart-27 Nisan tarihleri 

arasında sadece basına yansıyan 32 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, bu 

kadınlardan 10’unun haklarında uzaklaştırma kararı verilen erkekler tarafından 

katledildiği, LGBTİ+’ların hedef haline getirildiği yer almıştı. 

Yine şiddete uğrayan kadınların şikayet için gittikleri Karakollardan geri çevrildiklerini, 

haklarıyla ilgili eksik bilgilendirme, şiddete dair delil istenmesi ve başka bir kuruma 

yönlendirilme gibi görev ihmalleriyle karşılaştığını belirtmiştik. Ve sonuç olarak 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının, sözleşmeyi kaldırmasına gözünü diken 

şiddet faili erkekleri ve şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu merkezleri (kolluk, 

yargı vs) bir şey yapmaması yönünde güçlendirdiğini ifade etmiştik.  

28 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında sadece basına yansıyan 22 kadın daha erkekler 

tarafından öldürüldü. 

LGBTİ+’lar hedef haline getirilmeye devam edildi. 

Yani İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararından bugüne kadar 54 kadın erkekler 

tarafından katledildi. 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı alındığı bir iklimde kurulan Meclis, Kadına 

Yönelik Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonuna gelerek sunum yapan Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Kadına yönelik şiddet için ‘tolere edilebilir’ 

dedi.  

Türk Dil Kurumu’na göre Tolere etmek; ‘hoşgörmek, katlanmak, tahammül etmek' 

demektir. Görevi kadınları korumak olan bir bakanın; kadınların fiziksel, cinsel şiddete 

uğramasını, öldürülmesini hoşgörün, katlanın, tahammül edin demesi asla kabul 

edilemez. 
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Bakan Yanık şiddetin “tolere edilebilir” olduğu açıklamalarını yaptığı sırada acaba kaç 

kadın evinde, sokağında, iş yerinde şiddete maruz kalmıştır? Bunu duyan kaç erkek, 

almış olduğu güven ile eşi, eski eşi, sevgilisi, kardeşi, annesi bir kadına şiddet 

uygulamıştır bakan Yanık’a soruyorum!  

Bakan Yanık’ın açıklamalarından saatler sonra 22 Mayıs gecesinde, Ankara’nın Mamak 

ilçesi Gülveren Mahallesi TOKİ konutlarında bir erkek dakikalarca bir kadına şiddet 

uyguladı. Ne oldu kadın öldürüldü mü? Sakat mı kaldı haberiniz var mı?  

Yine 22 Mayıs günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Sibel Zilkaya, 

tedbir kararı aldırdıktan 4 gün sonra, boşandığı Sezgin Zilkaya tarafından vurularak 

öldürüldü.  

Aynı gün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Ç. evinde bıçaklanarak 

öldürülmüş olarak bulundu.  

Bir Bakan’ın görevi  kadına yönelik şiddeti, şiddet faili erkekleri “tolere etmek” değil, 

mağdur kadınları koruyacak politikalar üretmek ve gerekli tedbirleri almaktır. 

Mayıs ayı boyunca; İktidarın kadın düşmanı, erkek egemen yüzü kontrgerilla-mafya 

ifşaatlarıyla yeniden gözler önüne serildi.  

Birbirini “erkekçe tartışmaya” çağırmalar, namus, kadın, “karısının iç çamaşırı” sözleri.. 

Hesaplaşmanın taraflarının, tarafların destekçilerinin açıklama yapma biçimi; 

söylemlerinin toksik erkeklik pompalaması olması tesadüf değil. 

Aslında bir suç örgütü açığa çıkıyor ve bu suç örgütünün kilit noktalarından biri kadın 

düşmanlığı. O nedenle tarafların; İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanların, Kadınlara karşı 

işlenen suçların, alınmayan tedbirlerin, uygulama zorunluluğu taşıyıp İstanbul 

Sözleşmesini uygulamayanların da sorumluları olması tesadüf değildir. 

Ölümünden bu yana etkin soruşturulma yürütülmediği için “şüpheli ölüm” denilerek 

dosyası kapatılan tüm kadınlar için soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz: Nadira 

Kadirova'ya, Gülistan Doku'ya, İpek Er'e, Yeldana Kaharman'a ne oldu?   

Biz kadınlar; Şüpheli bırakılan birçok ölümde, tarafların organize suç örgütleriyle ya da 

iktidardan güç alan kesimlerle ilişkilerinin açığa çıkışını tesadüf olarak görmüyoruz. 
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Erkek üstünlüğü ve kadının ikincilliğinin; kadının hayatı, bedeni ve emeğinin 

denetiminde erkeklerin karar hakkının “dinsel” dayanaklarla meşrulaştırılması, 

toplumun erkek yarısına kadınları ezme hakkının doğrudan iktidar tarafından sunulması 

ve “erkek desteğinin” bu yolla alınması İktidarın siyasetinin kurucu bir unsurudur. 

Ve bu şiddet faili erkekler tarafından gayet iyi bilinmektedir. Ahmet Kural’ı hatırlıyor 

musunuz?  Uyanık Ahmet Kural, mahkemede kendini savunurken işte tam da bu bu 

yüzden Sıla için “İnancıma hakaret etti” demişti. 

Şule Çet davasını hatırlatırım. Para ve güç sahibi adamların korunmasında kolluk-

bilirkişi-yargı ilişkisini ve bir kadın cinayetinin kadınların mücadelesi ile nasıl ortaya 

çıkarıldığının örneğidir Şule Çet davası! 

Kadın cinayetleri silahlı suç örgütlerinin ve şaibeli kişilerin ifadelerine göre değil 

Kadınların mücadelesi ile açığa çıkarılır. 

 İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma 

yürütülmesi işte bu yüzden şarttır.  

Kadın cinayetlerinin artık bir kadın kırımına dönüştüğü bir dönemde İstanbul 

Sözleşmesi’nden “tek taraflı çıktık” diyen iktidara “Biz haklarımızdan da 

hayatlarımızdan da birbirimizden de İstanbul Sözleşmesi’nden de asla vazgeçmiyoruz!” 

diyen tüm kadınlar adına bir kez daha bu yükümlülükleri buradan hatırlatıyoruz: 

İstanbul Sözleşmesi; Şiddetin kaynağını eşitsizlik olarak tanımlar ve eşitsizliği 

kaldırmayı hedefler.  Kadına yönelik şiddete karşı taraf devletlere; 

• Kadına yönelik şiddetin önlenmesi

• Şiddet mağdurlarının korunması

• Suçluların kovuşturulması, cezalandırılması

• Kadına şiddetle mücadelede bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren

politikaların hayata geçirilmesi için ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel

alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edilmesi

Yani ulusal ve uluslararası kadın örgütleriyle birlikte erkek şiddetini önleyecek

bütünlüklü politikalar geliştirme yükümlülüğü verir.
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İstanbul Sözleşmesine taraf olan ülkelerin verdikleri taahhütler bağımsız uzmanlar 

grubu Grevio tarafından denetlenir. 

28 Nisan  tarihinde birincisini açıkladığımız raporun ikincisini de yine Sözleşmenin 

“şiddeti önlemek” için taraf devletlere yüklediği bu 4 önemli yükümlülük çerçevesinde 

hazırladık. 

Çünkü bu yükümlülükler bir sözleşme maddesinden ibaret değil, şiddeti engellemek 

üzere belirlenmiş yükümlülükler ve biz kadınlar için yaşamsal! 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME KARARININ ALINDIĞI 

TARİHTEN İTİBAREN NE OLDU? 

(28 NİSAN 2021 -25 MAYIS 2021) 

I. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar, şiddet vakalarının 

azaldığına ilişkin açıklamalar yaparken, Sözleşmeden çıkma kararıyla birlikte 

kadınların korunma taleplerinin, karakollara yaptıkları başvuruların reddedilmeye 

başlanması; şiddete maruz kalan kadınlara başvuru kanallarının kapatmak ve şiddeti 

görünmez kılmak demektir.  

Devletin görevi şiddeti görünmez kılmak değil, önlemektir. 

ŞÖNİM’ler yetersiz, Tecavüz Kriz Merkezleri ve Cinsel Şiddet Kriz 

Merkezleri’nin kurulmasına dair en küçük bir adım atılmadı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddeti önlemek üzere kurduğu 

Şiddet Önleme Merkezleri ise 81 ilde her ilde bir kurum olacak şekilde Bakanlık 

bünyesinde hizmet vermektedir.  

Bir kadının şiddete, tacize maruz kaldığında başvuracağı ilk kurumlardan biri olacak 

ŞÖNİM’lerin illerin nüfusuna oranla bu kadar az sayıda olması ve ŞÖNİM’lere ilişkin 

bilgilendirmenin yaygın olarak yapılmaması bu kurumun işlevli olarak çalışmasını 

imkansız kılıyor. Örneğin yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da tek bir 

ŞÖNİM olması bu şehirde şiddete maruz kalan kadınların bu kuruma ulaşması ve diğer 
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taraftan bu kurumun başvurucu tüm kadınlara koruma ve çözüm yolları sağlaması 

mümkün değildir.  

Kadınlar her gün sokaklarda taciz ve tecavüz tehdidi ile de yüz yüze yaşamak zorunda 

kalıyor. Taciz ve tecavüzün yarattığı tramvanın ve sağalma sürecinin bir kadın açısından 

ağır ve zor bir süreç olduğu da su götürmez bir gerçektir. Travma sonrası sürecin 

profesyonel destek ile giderilmesi ise yine kadınların hayatları açısından oldukça kritik 

bir noktadadır. Uzun yıllardır kadın örgütlerinin taleplerinden biri olan Tecavüz Kriz 

Merkezleri ve Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri olarak hizmet verecek olan kurumlar 

ülkemizde yoktur. Devlet bu merkezleri kurmadığı gibi, bu merkezleri kurmak isteyen 

kadın örgütlerine de destek olmuyor. 

Kadınları her türlü şiddete karşı koruma kalkanı işlevi gören İstanbul Sözleşmesinden 

çıkma kararının 2. ayınında;  

• 28 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında sadece basına yansıyan 22 kadın erkekler

tarafından öldürüldü.

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, öğrencilerin

etkinlikler ile ilgili haberleştiği gruba LGBT+ ile ilgili etkinlik mesajı atılmasının

üzerine öğrenciler uyarıldı. (12 Mayıs)

• Trans güzellik kraliçesi ve oyuncu Çağla Akalın katıldığı bir program sonrasında,

yayını yapan kuruluşa RTÜK tarafından para cezası verildi ve program yayından

kaldırıldı. (15 Mayıs)

• Yeni Akit Gazetesi sosyal medyada İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını

protesto eden kadınların erkeklere yönelik kin ve nefreti beslediğini söyleyerek

“feminist kaşarlar yargılansın” başlıklı haber yayınladı. (16 Mayıs)

• Antalya'da Elif Ülkü Eroğlu komşusu, Mahsun Tatar tarafından şort giyerek çöp

dökmeye gidemezsin denilerek darp edildi. Saldırı sonrasında Tatar ifadesi

alındıktan sonra serbest bırakıldı. (17 Mayıs)

• Kanada Carleton Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan ve şu anda Ankara

Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan LGBTİ+ aktivisti ve akademisyen Cihan

Erdal’e Sincan F2 No’lu Cezaevi idaresi, bianet’te yayımlamak amacıyla

gönderilen söyleşi sorularını ‘sakıncalı’ bularak kendisine vermedi. (17 Mayıs)
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• Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek

iktidarı eleştiren Sümeyya Avcı isimli kadın gözaltına alındı. (20 Mayıs)

• Dersim'de Cumhuriyet Caddesi'nde kimlik kontrolü esnasında iki uzman çavuş

bir kadını "şüpheli" sıfatıyla yere yatırıp darp edildi. Darp edilen kadın

sonrasında gözaltına alındı.( 20 Mayıs)

• Tokat Üniversite Kadın Meclisleri’nin kurulmasına yönelik, Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin rektörü tarafından bir açıklama yapılarak  “bazı

siyasi parti ve marjinal grupların desteklediği illegal bir oluşum” ifadeleri

kullanılarak engellendi.

II. Şiddet mağdurlarının korunması

İstanbul Sözleşmesi’ne göre devletler; “kadınları başka şiddet eylemlerine karşı 

korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri almak ve uygulamak”la yükümlüdür. 

Sözleşmeden çekilme kararının ardından kadınlar korunma ve uzaklaştırma kararlarına 

rağmen sokak ortasında öldürülmeye ve saldırıya uğramaya devam ediyor. 

İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararından sonra; 

• Samsun’da Ayşe Cenikli adlı bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı ve aile içi

şiddet ile ilgili 5 ayrı dosyası olan Bülent Cenikli, tarafından apartman girişinde

öldürüldü. (28 Nisan)

• Cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Ramazan Menek, evini ayıran ve 8 aylık

hamile olan Tuba Menek’i evine gelerek öldürdü. (2 Mayıs)

• İzmir Karşıyaka'da Berk Ö. adındaki erkek beyzbol sopasıyla Zeynep Ç.’yi darp

ederek çocuğunun düşmesine neden oldu. Yargılanan Berk Ö."silahla tehdit",

"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat etti, "hakaret" ve "kasten

yaralama" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

• İstanbul’da bir gün önce karakola giderek eski eşi için koruma talebinde bulunan

N.U. adlı kadın, boşandığı erkek M.A tarafından sokağında silahla vuruldu.  ( 21

Mayıs)
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• Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Sibel Zilkaya, tedbir kararı

aldırdıktan 4 gün sonra, boşandığı Sezgin Zilkaya tarafından vurularak

öldürüldü. (22 Mayıs)

• İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan Refik Y. ve Nazlı U. boşanma kararı aldı.

Ancak; Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 yaşındaki Y.’nin geçici velayetini

raporlarla belgelenmiş olmasına rağmen çocuğu istismar eden babaya verildi. (10

Mayıs)

• Alanya’nın Konaklı ilçesinde 3 gün önce kaybolan ve evli olduğu erkek

tarafından kayıp başvurusu yapılan Aslı Öztürk’ün evli olduğu Mesut Öztürk

tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mesut Öztürk, Aslı Öztürk’ü planlayarak

öldürdüğünü ardından halıya sararak kepçe yardımı ile gömdüğünü itiraf etti. (23

Mayıs)

III. Suçluların kovuşturulması, cezalandırılması

İstanbul Sözleşmesi’ne göre devletler; etkin kovuşturmanın yapılmasını ve 

yaşanan her türlü şiddet olayı ile ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin tüm 

safhalarında mağdurun hakları dikkate alınarak, gereksiz bir gecikme olmaksızın 

sürdürülmesini temin etmek üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri almakla 

yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi’ne göre şiddet uygulayan fail cezalandırılacak 

ve alacağı ceza bu suçun bir daha işlenmemesi için caydırıcı olacaktır.  

Sözleşmeden çıkma kararı alındıktan sonra şiddet faili erkekler yerine anayasal 

haklarını kullanan kadınlar soruşturma ve yargılamaya maruz kaldı. 

• Kadınlara karşı yapılan şiddet olayları değil, Belediyelerin şiddete uğrayan

kadınlara avukat desteği sağlama çabası engellendi. Esenyurt Belediyesi ile

İstanbul Barosu arasında şiddet gören kadınlara avukat desteği vermek üzere

imzalanacak işbirliği protokolü, ilçe meclisinde çoğunlukta olan AKP-MHP

grubunun oyları ile reddedildi.

• İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı’nda

açıklama yapmak isteyen 3 kadın gözaltına alındı. (11 Mayıs)

• İzmir’in Torbalı ilçesinde 2018 yılında cinsel anneannesinin eşi 72 yaşındaki

Mehmet Ali B. tarafından cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuğun
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davasında, suçluya 12 yıl 6 ay ceza veren mahkeme, sanığın “yaşı ve sağlık 

durumu”nu göz önünde bulundurarak “yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol” 

uygulamasıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (22 Mayıs) 

• 15 Mayıs tarihinde göçmen bir kadına şiddet uygulayan İsmail Beker statüsünü,

yaşını ve olayın sonundan kırpılmış görüntüleri kullanarak yargılama yeni

başlamışken aklandığını ifade etti. Göçmen bir kadının yardım talebine karşılık

verdiği için ise Ebru Zerey hedef gösterildi ve şiddet mağduru kadın çalışma izni

olmadığı için sınır dışı edildi. (21 Mayıs)

• TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 60 gün mahkumiyet cezası verilen

ve kadına şiddet davası devam eden Efe Mehmet Aydın’a kadın liginde “En İyi

Teknik Direktör” ödülü verildi.

IV. Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül, eş güdümlü ve etkili

işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi

İstanbul Sözleşmesi’ne göre devletlerin; Kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek 

ve bununla mücadele etmek için tüm tedbirleri kapsayacak şekilde, devlet çapında 

etkili, kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların benimsenmesi ve uygulaması için gerekli 

yasal ve diğer tedbirlerin alınması ve kadına yönelik şiddete karşı bütünsel bir 

mücadele yürütülmesi yükümlülüğü vardır.   

Ulusal ve uluslararası kadın örgütleriyle birlikte erkek şiddetini önleyecek 

bütünlüklü politikalar geliştirmek ve uygulamak devletlerin görevidir. 

Türkiye’de, İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olduğu bu 10 yıllık süreçte şiddete dair 

verilerin olmadığı bizzat Bakan Yanık tarafından söylendi. Kadına yönelik şiddeti, 

ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini engellemesi gereken bir Bakan kadın cinayeti 

rakamlarının tolere edilebilir olduğunu söyleyebildi. Kadın örgütleri şiddet önleme 

merkezleri, tecavüz kriz merkezleri, sığınaklar gibi konularda desteklenmezken 

Diyanet sığınakların danışma merkezleri haline getirildi, getiriliyor.  

İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararı aldıktan sonra; 
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• Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş,  Ülke genelinde 2 bin 321

personelle çocuk evi, kadın konukevi ve huzurevi sakinlerine yönelik

çevrim içi manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verildiğini,

Huzurevi sakinlerine ayda bir defa çevrim içi olarak içerisinde Kur’an-ı

Kerim Tilaveti, Tasavvuf Musikisi dinletisi, sohbet ve duanı yer aldığı

“Manevi Destek Programı düzenlendiğini açıkladı. ( 18 Mayıs)

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in eşi Özge Peker ve çocuklarına

silah doğrultulduğu iddialarına yanıt olarak  "kadınları aşağılayan eril bir

dil” kullanarak  "Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" ifadesini

kullandı. (20 Mayıs)

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik

Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda yapmış

olduğu sunumda,  pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın

“tolere edilebilir (hoş görülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde

olduğunu, Nisan 2020’de düşüş gösteren sayının tekrar arttığını ifade

ederek şunları söyledi: “Nisanda ilk elde pandemiyle karşılaşmanın

getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası,

‘Survive’ duygusu devam ederken sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi

bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı

veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz.”

dedi.   (22 Mayıs)

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2014 yılından bu yana

şiddet araştırması olmadığını “Araştırma olmadığı için şu anda görmek ve

yorumlamak çok mümkün değil fakat ben de bu artış nedenlerini merak

ediyorum” dedi. Artvin, Erzincan ve Sinop’un da aralarında olduğu 20

kentte 2020 yılında kadın cinayeti yaşanmamasına ise Yanık, “Bu da

bizim için bir teselli sebebi” yorumunu yaptı. (22 Mayıs)

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada;

dünyada son 12 aylık dönemde eşi veya birlikte yaşadığı kişi tarafından

fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranında Türkiye, yüzde 8 ile 13.
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sırada yer alırken, yine aynı süreçte cinsel şiddete maruz kalan kadınların 

oranında yüzde 5 ile 4. sırada yer aldığını söyledi. (22 Mayıs) 

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 11–23 Mart tarihleri arasında

bakanlığa bağlı konuk evlerinde kalan 450 kadının katılımıyla yapılan

araştırmaya göre şiddetin azaldığına yönelik açıklamasına karşı kadın

örgütleri, pandemi döneminin ve salgın tedbirleri kapsamında 17 gün

süren 'tam kapanma'nın ev içi şiddeti ciddi oranda artırdığına dikkat çekti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun bildirimlerine bakanlıktan

dönüş alınamadığı özellikle tam kapanma sürecinde şiddete maruz kalan

kadınların sığınma evlerine kabul edilmediği ve onlardan test istendiği

ifade edildi. Ayrıca Ankara Barosuna bağlı 7 gün 24 saat hizmet veren

Gelincik Merkezi 17 günlük kapanmada günde 8 ile 15 arasında ev içi

şiddet başvurusu aldıklarını belirtti. (24 Mayıs)

• Erken evlilikle mücadele konusunda bir karışıklık yaşandığına işaret eden

Yanık, erken evliliğin 16 yaşın altındaki bireyler için söz konusu

olduğunu, 16 yaş üzerindeki vatandaşların yasal olarak evlenmelerinin

mümkün olduğunu söyledi.

• TBMM’nde “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle

Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla

kurulan Araştırma Komisyonu’nda görev alan isimler arasında İstanbul

Sözleşmesi’nin feshedilmesini savunanlar da yer aldı.
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