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Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi 

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Üzerine 19 Numaralı Genel 

Tavsiyeyi Güncelleyen 35 Numaralı Genel Tavsiye 

Önsöz 

Komite, sayısı yüzden fazla olan sivil toplum örgütü ve kadın örgütünün, Taraf Devletlerin ve 

akademi dünyasının, BM oluşumlarının ve diğer paydaşların bu genel tavsiyenin 

geliştirilmesindeki görüş ve değerlendirmelerinin sağladığı değerli katkıya teşekkür  eder. 

Komite, ayrıca, Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün, bu çalışmanın nedenlerine ve 

sonuçlarına ve mevcut belgeye katkısına minnettarlıkla teşekkür eder.1 

I. Giriş 

1. Komite’nin 1992’deki2 11. Oturumunda benimsenen Kadına yönelik şiddet üzerine 19  

Numaralı Genel tavsiye, kadına yönelik şiddeti –Sözleşme’nin 1. Maddesinde tanımlandığı 

gibi- “bir kadının sırf kadın olduğu için maruz kaldığı ve artan oranlarda bütün kadınları 

etkileyen şiddet” şeklinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti içerir biçimde  ifade eder ve bir 

insan hakkı ihlali olduğunu belirtir.  

                                                           

1  65/V ve 66/IX Numaralı Komite kararlarında üzerinde anlaşıldığı gibi. 
2  Komite, ilk olarak 1989’da 12 Numaralı Genel tavsiyede bu şiddete değinmekle birlikte, bu konu hakkında detaylı 

ve kapsamlı bir değerlendirme 19 Numaralı Genel tavsiye ile sağlanmış ve bu, Komite’nin bu mesele üzerine takip eden 

çalışmalarına bir temel teşkil etmiştir.  



2. 25 yıldır Taraf Devletlerin uygulamaları Komite’nin yorumunu desteklemiştir. Opinio juris 

(bunun bir hukuki zorunluluk oluşturduğu kanaati) ve devlet uygulamaları, kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yasaklanmasını uluslararası teamül hukukunun bir ilkesine 

dönüştürmüştür. 19 Numaralı Genel tavsiye bu sürecin katalizörü olmuştur.3 

3. Komite bu gelişmeleri, aynı zamanda BM kadına yönelik şiddet üzerine Özel Raportörünün 

çalışmasını, bunun nedenleri ve sonuçlarını, insan hakları sözleşmeleri organları4 ve özel 

usulleri5 tanıyarak, 19 Numaralı Genel tavsiyenin benimsenmesinin 25. yılına, Taraf 

Devletlere kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine ivme kazandırmayı 

amaçlayan bir yönlendirme sağlayarak işaret etmeye karar vermiştir.    

4. Komite, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine öncelik veren sivil 

toplumu özellikle kadın örgütlerini tanımaktadır, onların faaliyetlerinin, kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir insan hakkı ihlali olarak tanınması ve buna işaret eden 

yasalar ve politikaların benimsenmesine katkı sağlamalarıyla derin toplumsal ve siyasi etkileri 

olmuştur.  

5. Komitenin nihai gözlemleri6 ve takip eden usuller, genel tavsiyeler, Sözleşmeye ait Zorunlu 

Olmayan Protokolün altındaki temas7 ve soruşturmaları8 izleyen rapor ve görüşler ile 

                                                           

3  19 Numaralı Genel tavsiyenin benimsenmesinden sonraki yıllarda Taraf Devletler, kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetin farklı türlerini ele alan kendi yasal ve politik tedbirlerini geliştirmiştir. Bkz., Pekin Bildirges i ve 
Eylem Platformunun inceleme ve değerlendirmeleri ile Genel Kurul’un yirmi üçüncü özel oturumunun sonuçları, Genel 

Sekreter Raporu, E/CN.6/2015/3, 120-139. paragraflar. Taraf olmayan ülkeler olan İran, Palau Somali, Sudan, Tonga ve 

ABD’nin kadına yönelik şiddete ilişkin iç yasal düzenlemelerinin kanıt oluşturur (örn. ABD’de 1994’de; Somali’de 

2012’de); Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü tarafından geliştirilen ve kabul edilen çağrılar (örn. ABD’ye 1998 ve 
2011’de, Somali’ye 2011’de, Sudan’a 2015’de yapılan ziyaretler); BM İnsan Hakları Konseyi’nin Evrensel Periyodik 

İnceleme süreci vasıtasıyla kadınların şiddetten korunmasının güçlendirilmesi için geliştirilen çeşitli tavsiyelerin kabulü ve 

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi hakkında benimsenen kilit kararların onaylanması 

(örn. Resolution A/HRC/RES/32/19 (2016)). Devletlerin uygulamaları da, uluslararası forumlarda benimsenen siyasi 
belgelere ve bölgesel anlaşmalara bir nişane olarak yansımıştır, 1993 Viyana Bildirgesi ve Eylem Programı; 1993 Kadına 

Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi; Pekin Bildirgesi ve Eylem Planı’nın benimsenmesi (1995) ve onun beş 

yıllık incelemeleri ile bölgesel anlaşmalar ve eylem planları (1994 tarihli Amerikalar Arası Kadına Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında Anlaşma (Belém do Pará Anlaşması), Afrika İnsan ve 
Halkların Hakları Şartı’nın 2003 tarihli Afrika’da Kadın Hakları Hakkında Protokolü (Maputo Protokolü) ve 2011 tarihli 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 

Sözleşmesi). Diğer uluslararası araçlar ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 

Kaldırılması ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi, Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye Dair Arap 
Stratejisi (2011-2030) ve Kadının Statüsü ve Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Bütün Türlerinin Ortadan 

Kaldırılması Komisyonu’nun 57. Oturumunun Kararlaştırılmış Sonuçları (2013). Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma 

Tüzüğü ile Güvenlik Konseyi’nin 1325 Numaralı Kararı (2000) ve kadın, barış ve güvenlik üzerine takip eden kararlar, 

bunun yanı sıra İnsan Hakları Konseyi’nin pek çok kararı (örn. Resolution A/HRC/32/L.28/Rev.1 (2016) , kadına yönelik 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında özel hükümler içerir. Uluslararası mahkemeler tarafından alınan yargı kararları; 

bunlar uluslararası teamül hukukunun belirlenmesinin tamamlayıcı araçlarıdır (ILC Taslak Sonuçlar 13 [14]), söz konusu 

gelişmeyi de gösterirler. Örneğin Opuz Türkiye’ye karşı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Application No 33401/02, 

judgment of 9 June 2009) ve Gonzalez Meksika’ya karşı (Amerikalar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, Judgment of 16 
November 2009). Opuz Türkiye’ye karşı davasında AİHM, kadına yönelik şiddet hakkında bir dizi uluslararası ve 

karşılaştırmalı materyal üzerinden “uluslararası hukukta normların ve ilkelerin gelişmesi” (164. paragraf) olarak adlandırılan 

gelişmelerden etkilenmiştir. 
4  Bkz. diğerlerinin yanında İnsan Hakları Komitesi’nin kadın erkek hak eşitliği üzerine 28 Numaralı Genel Yorumu 
(2000), İşkenceye Karşı Komite’nin 2 Numaralı Genel Yorumu (2008), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 

cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı üzerine 22 Numaralı Genel Yorumu (2016) ile Engelli Hakları Komitesi’nin Engelli 

Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerine 3 Numaralı Genel Yorumu (2016).  
5  Özellikle, Hukukta ve Uygulamada Kadına Yönelik Ayrımcılık Üzerine Çalışma Grubu ve İşkence Özel 
Raportörü. 
6  Komite 19 Numaralı Genel tavsiyenin benimsenmesinden sonra yaklaşık altı yüz adet nihai gözlemi kabul etmiştir, 

bunların çoğu açık bir biçimde kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddete atıfta bulunur. 



tavsiyeler, her nerede olursa olsun bütün türleriyle kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddeti mahkum eder. Ayrıca, bunlar sözü geçen şiddetin önlenmesine ilişkin standartlara ve 

Taraf Devletlerin ilgili yükümlülüklerine açıklık kazandırır.  

6. Devletler, hükümetler arası örgütler ya da özel kişileri ve silahlı grupları9 da içerecek 

şekilde hükümet dışı örgütler tarafından taahhüt edilen bütün bu ilerlemelere rağmen, 

kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, dünyanın bütün ülkelerinde yüksek düzeyde 

cezasız kalarak yaygınlık göstermektedir. Bu, çağdaş küreselleşmiş dünyada ulusal sınırları 

aşarak, teknoloji dolayımlı ortamları10 da kapsayacak biçimde özelden kamusala bir dizi 

ortamda, çoklu, birbiriyle ilişkili ve tekrar eden süreçlerde açığa çıkmaktadır. 

7. Pek çok ülkede kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele alan yasalar hiç 

olmamıştır, yetersizdir ya da zayıf bir biçimde uygulanmaktadır. Üstelik toplumsal cinsiyete 

dayalı ayrımcılığın ya da şiddetin önlenmesine dönük yasal ve siyasi çerçevelerin gelenek, 

kültür, din ya da köktenci ideolojiler adına  meşrulaştırılarak erozyona uğratılması ve 

ekonomik ve mali krizleri takiben uygulanan “tasarruf tedbirlerinin” bir parçası olarak ilgili 

kamu harcamalarının azalması, devlet müdahalesini zayıflatmaktadır. Daralan demokratik 

alan ve onunla birlikte hukukun üstünlüğü ilkesindeki kötüye gidiş, bütün bu faktörler kadına 

yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığına izin vermekte ve bir cezasızlık 

kültürüne yol açmaktadır. 

II. Kapsam  

8. Bu belge, 19 Numaralı Genel tavsiyede yer alan ve Taraf Devletlere yol gösteren maddeleri 

tamamlar ve günceller; o belgeyle ilişkili bir biçimde okunmalıdır. 

9. “Kadına yönelik şiddet”in toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olduğu 19 Numaralı Genel 

tavsiye ve diğer uluslararası araç ve belgelerde vurgulanmıştır. Dolayısıyla, bu belgede 

“kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” ifadesi, şiddetin cinsiyet temelli 

nedenlerini ve etkilerini açık hale getiren daha kesin bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu 

ifade, söz konusu şiddetin özel olayları, bireysel suçluları, mağdurları/geride kalanları aşan bir 

biçimde kapsamlı müdahaleler gerektiren -bireysel olmaktan çok- toplumsal bir sorun 

olduğuna dair anlayışı güçlendirmektedir.  

                                                                                                                                                                                     

7  Özellikle A. T. Macaristan’a Karşı (case No. 2/2003), Fatma Yıldırım Avusturya’ya karşı (case No. 6/2005), 

Şahide Göekçe Avusturya’ya karşı (case No. 5/2005), Karen Vertido Filipinler’e karşı (case No. 18/2008), V. K. 

Bulgaristan’a karşı (case No. 20/2008), Inga Abramova Belarus’a karşı (case No. 23/2009), S. V. P. Bulgaristan’a karşı (case 

No. 31/2011), Isatou Jallow  Bulgaristan’a karşı (case No. 32/2011), R. P. B. Filipinler’e karşı (case No. 34/2011), Angela 
González Carreño İspanya’ya karşı (case No. 47/2012), X. ve Y. Gürcistan’a karşı (case No. 29/2009), Belouosova 

Kazakistan’a karşı (case No. 45/2012), A. S. Macaristan’a karşı (No. 4/2004), Kell Kanada’ya karşı (No. 19/2008), M. W. 

Danimarka’ya karşı (No. 46/2012) ve L. R. Moldova Cumhuriyeti’ne karşı (com. No. 58/2013).  
8  Meksika (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 2005), Kanada (CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 2015) ve Filipinler 
(CEDAW/C/OP.8/PHL/1, 2015).  
9  Bu, bütün silahlı grup türlerini içerir, örneğin isyancı güçler, çeteler, paramiliter gruplar vb.  
10  Bkz. Evrensel Olarak Tanınmış İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Teşvik Edilmesi ve Korunmasında 

Kişilerin, Grupların ve Toplumsal Organların Hak ve Sorumlukları Üzerine Bildirgenin Teşviki: Kadın insan hakları 
savunucularının korunması hakkında BM Genel Kurul Kararı, 30 Ocak 2014,  A/RES/68/181; UNDP, UN Women, 

Broadband Komisyonu: Cyber Violence against Women and Girls: A world-wide wake-up call, Ekim 2015; Kadının Statüsü 

Komisyonu’nun 57. Oturumunda benimsenen sonuçlar (E/2013/27). 



10. Komite, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, kadınların erkeklere göre 

ikincil olma durumunu ve kalıplaşmış rollerini sürekli kılan temel toplumsal, siyasi ve 

ekonomik vasıtalardan biri olduğunu dikkate almaktadır. Bu çalışma boyunca, Komite, 

kadınlar ve erkekler arasında gerçek eşitliğin sağlanması ve aynı zamanda kadınların 

Sözleşme’de yüceltilen insan hakları ve temel özgürlükleri kullanması için başarı 

sağlanmasının önünde şiddetin ciddi bir engel olduğunu açıklığa kavuşturmuştur.  

11. 28 Numaralı Genel tavsiyenin (2010), Sözleşme’nin 2. Maddesi hakkındaki Taraf 

Devletlerin esas yükümlülükleri kısmına göre, ayrımcılık olmayacak şekilde kadınların 

haklarına ve yasal ve fiili eşitlikten11 yararlanmalarına saygı gösterme, koruma ve gerekeni 

yapma yükümlülükler arasındadır. Bu yükümlülükler kapsamında belli bağlamlarda ortaya 

çıkan kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili olarak, 28 Numaralı Genel 

tavsiye ve göçmen işçi kadınlar üzerine 26 Numaralı (2008), yaşlı kadınlar üzerine 27 

Numaralı (2010), çatışmayı önleme, çatışma ve çatışma sonrası koşullarda kadınlar üzerine 

30 Numaralı (2013), zarar verici uygulamalar üzerine 31 Numaralı (2014) ve kadınların 

mültecilik statüsü, sığınmacılık, tabiiyet ve tabiiyetsizlik koşullarının cinsiyetle ilgili boyutları 

üzerine 32 Numaralı (2014), kadınların adalete erişimi üzerine  33 Numaralı (2015) ve kırsal 

alandaki kadınların hakları üzerine 34 Numaralı (2016)  olanları içerecek şekilde diğer genel 

tavsiyeler işaret edilmektedir. Mevcut belge, tekrar etmeksizin, bu genel tavsiyelerin ilgili 

unsurlarına göndermeler yapmaktadır.  

12. Sözleşmenin 2. Maddesi hakkında Taraf Devletlerin esas yükümlülükleri üzerine 28 

Numaralı Genel tavsiye ve aynı zamanda kadınların adalet erişimi üzerine 33 Numaralı Genel 

tavsiye, kadınlara karşı ayrımcılığın onların hayatlarını etkileyen diğer faktör lerle kopmaz bir 

şekilde bağlı olduğunu onaylamaktadır. Komite’nin içtihatları bunların etnisite/ırk, yerli veya 

azınlık statüsü, ten rengi, sosyo-ekonomik statü ve/veya kast, dil, din ya da inanç, siyasi 

görüş, ulusal köken, medeni durum ve/veya ebeveyn olup olmama, yaş, kırsal/kentsel alanda 

yaşama, sağlık durumu, engellilik, mülkiyet sahipliği, lezbiyen, biseksüel, trans ya da interseks 

olma, okuma yazma bilme, kadın ticareti, silahlı çatışma, sığınmacı olma, mülteci olma, ülke 

içinde yerinden edilme, tabiiyetsizlik, göç, hane reisi olma, dul olma, HİV/AİDS ile yaşama, 

özgürlükten mahrum olma, seks işçisi olma, coğrafi uzaklık ve insan hakları savunucularını 

içerecek şekilde hakları için mücadele ederken damgalanma gibi durumları 

kapsayabileceğinin altını çizmektedir.12 Dolayısıyla kadınlar, ayrımcılığın ağırlaştırıcı olumsuz 

bir etkisi olan çoklu ve kesişen türlerini tecrübe ettikleri için, Komite toplumsal cinsiyete 

                                                           

11  28 Numaralı Genel tavsiye, 9. paragraf. Diğer BM insan hakları sözleşmeleri organları da bu tipolojiyi kullanır, 
örn.  CESCR, 12 Numaralı Genel Yorum (1999). 
12  33 Numaralı Genel tavsiye, 8 ve 9. Paragraflar. Kesişimli ayrımcılığa dair diğer genel tavsiyeler kadın ve AİDS 

üzerine 15 Numaralı, engelli kadınlar üzerine 18 Numaralı, evlilikte ve aile ilişkilerinde eşitlik üzerine 21 Numaralı, kadın ve 

sağlık üzerine 24 Numaralı, göçmen işçi kadınlar üzerine 26 Numaralı, yaşlı kadınlar ve onların insan haklarının korunması 
üzerine 27 Numaralı, çatışma önleme, çatışma ve çatışma sonrası koşullarda kadınlar üzerine 30 Numaralı, zarar verici 

uygulamalar üzerine 31 Numaralı, kadınların mültecilik statüsü, sığınmacılık, tabiiyet ve tabiiyetsizlik koşullarının cinsiyetle 

ilgili boyutları üzerine 32 Numaralı ve kırsal alanda yaşayan kadınların hakları üzerine 34 Numaralı genel tavsiyelerdir. 

Komite’nin kesişimli ayrımcılık üzerine temas halinde olduğu görüşler (Jallow Bulgaristan’a karşı, 2012; S.V.P. 
Bulgaristan’a karşı, 2012; Kell Kanada’ya karşı, 2012; A. S. Macaristan’a karşı, 2006; R. P. B. Filipinler’e karşı, 2014; M.W. 

Danimarka’ya karşı, 2016, diğerleri arasında) ve araştırmaları da (özellikle, Meksika (2005) ve Kanada (2015)) işaret 

etmiştir. 



dayalı şiddetin bazı kadınları farklı derecelerde ya da farklı yollarla etkileyebileceğini , bu 

nedenle uygun yasal ve politikalara ihtiyaç duyulduğunu kabul etmektedir.13     

13. Komite, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi dışında ulusal 

yasalarda ve uluslararası anlaşmalardaki kadın erkek eşitliğinin başarılmasına ilişkin  herhangi 

bir hükmün daha yol açıcı olduğuna dair Sözleşme’nin 23. Maddesinin, Sözleşme’de belirtilen 

yükümlülüklerden ve benzer şekilde bu belgedeki tavsiyelerden etkili olacağını hatırlatır. 

Komite, ayrıca Taraf Devletlerin kadına yönelik şiddete ilişkin eylemlerinin Sözleşme’yi 

izlemekteki çekincelerinden etkilendiğine işaret eder. Bunun da ötesinde bir insan hakları 

sözleşmesi organı olarak, Komite Taraf Devletler tarafından ifade edilen çekincelere14 izin 

verilip verilmeyeceğini değerlendirebilir ve çekincelere ilişkin 16. Maddenin 2. Maddesinde15 

yer alan görüşünü yineler, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için 

çabalarda, Sözleşme’nin amacı ve konusu ile uyumsuz olduğunda ve 28. Maddenin 2. 

Fıkrasına göre çekince yasağı olduğunda buna riayet edilmesi özellikle önemlidir.16 

14. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet kadınları hayatları boyunca 17 etkiler, bu belgede 

kadınlar denildiğinde kız çocukları da dahil edilmektedir. Bu şiddet çeşitli biçimler alabilir, 

kasıtlı veya sebebiyet vererek ölüme neden olma veya ölümle sonuçlanma şeklindeki 

eylemler veya ihmaller18 ya da kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olarak zarar 

verme veya eziyet, bu tür eylemlerle tehdit, taciz, baskı ve keyfi özgürlükten mahrum 

bırakmayı19 içerir. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet diğerlerinin yanı sıra 

yerinden edilme, göç, küresel arz zincirleri, madencilik ve dış kaynak kullanımını içerir şekilde 

ekonomik faaliyetlerin artan küreselleşmesi, militarizasyon, yabancı bir gücün işgali, si lahlı 

çatışma, şiddetli aşırılıkçılık ve terörizm olgularında açığa çıktığı gibi kültürel, ekonomik, 

ideolojik, teknolojik, politik, dinsel, toplumsal ve çevresel etmenlerden etkilenir ve sıklıkla 

bunlarla ağırlaşır. Toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddet aynı zamanda siyasi, 

ekonomik ve toplumsal krizlerden, iç kargaşadan, insan kaynaklı olağanüstü durumlar, doğal 

afetler, doğal kaynakların tahribatı ve bozulmasından etkilenir. Kadın haklarını savunan insan 

hakları savunucuları, siyasetçiler,20 aktivistler ve gazetecilere karşı yapılan zarar verici filler21 

                                                           

13  28 Numaralı Genel tavsiye, 18. paragraf, Kanada Araştırması,197. paragraf. 
14  Bkz. Guide to Practice on Reservations to Treaties, Uluslararası Hukuk Komisyonu, 2011, A/65/10, 3.1.10. 

paragrafı. 
15  Çekinceler hakkında CEDAW Beyanı, On Dokuzuncu Oturum Raporu (1998) UN DocA/53/38/Rev.1, 12. 

paragraf; ayrıca bkz. 29 Numaralı Genel tavsiye, 54-55. paragraf. Taraf Devletlerin raporları üzerine Nihai gözlemler 2,7, 9 
ve 16. Maddeler üzerine çekinceleri gösterir, bunlar ve aynı zamanda genel çekinceler Sözleşme’nin amaç ve konusuyla 

uyumsuz değildir.   
16  28 Numaralı Genel tavsiye, 41 and 42. paragraflar. 
17  Yaşlı kadınlar ve onların insan haklarının korunmasına dair 27 Numaralı ve Zarar verici uygulamalara dair 31 
Numaralı Genel tavsiyeler. 
18  Bu ölümler, diğerlerinin yanı sıra, “namus” gerekçesiyle gerçekleşen cinayet ve katliamları ve baskı ile 

gerçekleşen intiharları kapsamaktadır. Bkz. Meksika (2005) ve Kanada (2015) araştırmaları, ayrıca Guatemala 2009; Güney 

Afrika, 2011; Meksika, 2012; Şili, 2012; Pakistan, 2013; Irak, 2014; Finlandiya, 2014; Namibya, 2015; Türkiye, 2016, 
Honduras, 2016; Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, 2016 Nihai Gözlemleri; diğerlerinin arasında.  
19  19 Numaralı Genel tavsiye, 6. paragraf and 28 Numaralı Genel tavsiye, 19. paragraf. 
20  Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin 31 Numaralı Genel tavsiyesi ve Zarar Verici 

Uygulamalar Dair Çocuk Hakları Komitesi’nin 18 Numaralı Genel Yorumu hakkında birleştirilmiş yorum. 
21  Şu rapora bkz. Inter-Parliamentary Union (IPU), Sexism, harassment and violence against women parliamentarians 

(Ekim 2016) 

 



ve suçlar da bu kültürel, ideolojik ve siyasi etmenlerden etkilenen kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetin türlerindendir.       

15. Kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten uzak bir hayat hakkı kişinin yaşam, sağlık, 

özgürlük ve güvenlik hakları, aile içinde eşitlik ve eşit bir şekilde korunma hakkı, işkence, 

zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele karşısında özgürlük, ifade, dolaşım, katılma, 

toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini içerecek şekilde diğer insan hakları ile birbirine bağlı 

ve bölünemez haldedir.    

16. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, belli durumlarda diğerlerinin22 yanı sıra 

tecavüz, aile içi şiddet veya zarar verici fiilleri içerir şekilde işkence ya da zalimane, insanlık 

dışı veya onur kırıcı muameleye kadar varabilir. Bazı durumlarda, kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetin belli türleri uluslararası suç oluşturabilir.23   

17. Komite işkence ya da zalimane, insanlık dışı veya onur  kırıcı muameleye kadar varan bir 

durumun belirlenmesinde diğer insan hakları sözleşmeleri organlarının görüş açısının ve özel 

usullerinin yetkilendirilmesini,24 kadınlar tarafından deneyimlenen eziyetin ve acının 

düzeyinin anlaşılması için cinsiyet duyarlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu,25 eylemler ve 

ihmaller cinsiyete özgü olduğunda veya bir kişiye karşı cinsiyeti temelinde bir suç 

işlendiğinde, işkencenin niyet ve gayesinin tamamlanmış sayılacağını onaylar.26      

18. Kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarına dair olarak örneğin zorla 

kısırlaştırma, zorla kürtaj, zorla gebelik, kürtajın suç kapsamına sokulması, güvenli kürtaj ve 

kürtaj sonrası bakımın sağlanamaması ya da geç kalınması, gebeliğin zorla sürdürülmesi, 

cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında bilgi, mal ve hizmet edinmeye çalışan kadınlar ve kız 

çocuklarının istismar ya da kötü muameleye uğraması gibi ihlaller toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet türleridir ve koşullara bağlı olarak işkence ya da zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı 

muameleye varabilir.27 

                                                           

22  İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleler Özel Raportörü, A/HRC/31/57 (2016); İşkence 

Hakkında SR Raporu, 15 Ocak 2008, A/HRC/7/3, 36. paragraf; İşkenceye Karşı Komite’nin Meksika, CAT/C/MEX/CO/4; 
Guyana, CAT/C/GUY/CO/1; Togo, CAT/C/TGO/CO/1; Burundi, CAT/C/BDI/CO/1; Peru, CAT/C/PER/CO/5-6; Tacikistan, 

CAT/C/TJK/CO/2; Senegal, CAT/C/SEN/CO/3 hakkında Nihai Gözlemleri; İnsan Hakları Komitesi (HRC), 3. Madde 

Hakkında (Kadın erkek hak eşitliği) 28 Numaralı Genel Yorum (2000); HRC’nin Slovakya, CCPR/CO/78/SVK; Japonya, 

CCPR/C/79/Add.102; ve Peru, CCPR/CO/70/PER hakkında Nihai Gözlemleri, diğerleri arasında. 
23  Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Tüzüğü’nün 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii) ve 8(2)(e)(vi) maddelerine göre 

tecavüz, seks köleliği, zorla fuhuş, zorla hamilelik, zorla sterilizasyon veya kıyaslanabilir diğer cinsel şiddet türleri gibi 

insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını içerir. 
24  İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleler Özel Raportörü, A/HRC/31/57 (2016),  11. 
paragraf. 
25  Örneğin, “fiziksel yaralanma ve rahatsızlığa dair bir kanıt olmadığında bile, tecavüz mağdurunun şiddetli acısı 

esastır (…) Tecavüz mağduru kadınlar psikolojik ve toplumsal bir yapıya ait karmaşık sonuçları da yaşarlar” ifadesini 

anlamak.  IACtHR, Fernandez Ortega et al. v Mexico (2010) Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, 
Judgment of 30 Ağustos 2010, Series C No. 215, 124. paragrafta. Ayrıca bkz. SR İşkence Raporu, 5 Ocak 2016, 

A/HRC/31/57, 8. paragraf; SR İşkence Raporu, 15 Ocak 2008, A/HRC/7/3, 36. paragraf. 
26  CAT Committee, V. L. İsviçre’ye karşı, CAT/C/37/D/262/2005 (2007); SR İşkence Raporu, 5 Ocak 2016, 

A/HRC/31/57, 8. paragraf ve 15 Ocak 2008 A/HRC/7/3. 
27  SR İşkence Raporu, 5 Ocak 2016, A/HRC/31/57; CEDAW Komitesi,  L.C. Peru’ya Karşı, 

CEDAW/C/50/D/22/2009,  8.18 paragraf; İnsan Hakları Komitesi, Whelan İrlanda’ya karşı, CCPR/C/119/D/2425/2014 

(2017); Mellet İrlanda’ya karşı, CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016), paragraf 7.4. 



19. Komite kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin örneğin erkeklerin kadınlar 

üzerinde hakkı ve imtiyazı olduğuna dair ideoloji, erkekliği gözeten toplumsal normlar, erkek 

kontrolü ve iktidarını ileri sürme ihtiyacı, toplumsal cinsiyet rollerini vurgulama ya da kadın 

davranışı olarak kabul edilemez sayılan şeyleri engelleme, yıldırma veya cezalandırma gibi 

toplumsal cinsiyetle ilgili etmenlerden kaynaklandığını kabul eder. Bu etmenler, halen özel 

bir mesele addedilen ve yaygın bir şekilde cezasız kalan kadına yönelik toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddetin, açık ya da örtük bir biçimde toplumsal olarak kabulüne katkı sağlar.     

20. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kamusal ya da özel, insan etkileşiminin 

olduğu bütün mekân ve alanlarda meydana gelir. Bunlar aile, cemaat, kamusal mekânlar, 

işyeri, boş zamanlar, siyaset, spor, sağlık hizmetleri, eğitim ortamları ve bunların yeniden 

tanımlandığı örneğin şiddetin güncel türlerinin ortaya çıktığı internet ve dijital ortamlar gibi 

teknoloji dolayımlı ortamları28 içerir. Bütün bu ortamlarda, kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet, ülke içinde ya da devletlerin tekil veya uluslararası veya hükümetler 

arası örgütler veya koalisyonların29 üyeleri olarak sınır ötesi askeri faaliyetleri ya da özel 

şirketlerin ulus ötesi faaliyetleri30 dahil olmak üzere sınır ötesi hareket eden devlet ya da 

devlet dışı aktörlerin eylemlerinden ve ihmallerinden kaynaklanabilir. 

II. Sözleşme’ye göre Taraf Devletlerin kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle 

ilgili genel yükümlülükleri 

21. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, 1. Maddeye göre kadına yönelik 

ayrımcılık anlamına gelir ve dolayısıyla Sözleşme’nin bütün maddeleri ile ilgilidir. 2 . Madde, 

Taraf Devletlerin, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil kadına yönelik 

ayrımcılığın önlenmesi politikasını gecikmeksizin ve bütün uygun yollarla izlemesi şeklindeki 

kapsayıcı yükümlülüğünü belirler. Bu maddenin acil bir niteliği vardır; gecikme ekonomik, 

kültürel ve dinsel dayanaklar dahil hiçbir zeminde meşrulaştırılamaz. 19 Numaralı Genel 

tavsiye, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili olarak bu yükümlülüğe göre 

devletlerin sorumluluğunun iki boyutlu olduğunu gösterir: (a) Taraf devlet veya onun 

yetkilileri ile (b) devlet dışı aktörlerin eylem ve ihmallerinden kaynaklanan şiddet türleri 

bakımından. 

Devlet yetkililerinin eylem ve ihmalleri hakkında sorumluluk  

22. Sözleşme ve uluslararası hukuk hükümleri altında, bir Taraf Devlet, organlarının ve 

temsilcilerinin kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet oluşturan eylem ve 

ihmallerinden sorumludur.31 Bu yürütme, yasama ve yargı alanlarındaki yetkililerin eylem ve 

ihmallerini içerir. Sözleşmenin 2 (d) maddesi Taraf Devletler ve onların organlarının ve 

yetkililerinin, kadına yönelik doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık oluşturan herhangi bir eylem 

                                                           

28  Bkz. In-depth study on all forms of violence against women. Genel Sekreter Raporu (2006) A/61/122/Add.1 
29  Örneğin, uluslararası barış kuvvetlerinin bir parçası olarak. Bkz. çatışma önleme, çatışma ve çatışma sonrası 

koşullarda kadınlar hakkında GT 30, 9. paragraf. 
30  CEDAW, İsviçre Nihai Gözlem, 2016 (CEDAW/C/CHE/CO/4-5); Almanya, 2017 (CEDAW/C/DEU/CO/7-8). 
31   Bkz. Uluslararası Hukuk Komisyonu (ILC), Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts. Art. 4 (Conduct of organs of a State). Bkz. Cenova Sözleşmesi Ek Protokolü (Protokol I), 91. Madde. 

 



ya da uygulamadan sakınmasını ve kamu yetkililerinin ve kurumlarının bu yükümlülüğe 

uygun bir biçimde hareket etmesini gerektirir. Kadına yönelik ayrımcılık yapmayan yasa, 

politika, program ve usulleri sağlamanın yanı sıra, Madde 2(c) ve (g)’ye göre Taraf 

Devletlerin, ülke içinde veya dışında devlet temsilcileri tarafından gösterilen kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerini ele alacak etkin ve erişilebilir, yürürlükte 

bir yasa ve hizmet çerçevesi olmalıdır.   

23. Taraf Devletler, kendi organları ve temsilcileri tarafından yapılan bu eylemler ve ihmalleri 

önlemekten ve –eğitim ve tanıma, yasal hükümlerin uygulanması ve izlenmesi, yönetsel 

düzenlemeler ve tüzükler yoluyla–araştırmak, kovuşturmak ve uygun yasal ve disiplinle ilgili 

yaptırımları uygulamaktan, ilaveten uluslararası suç oluşturan, kamu yetkililerinin 

başarısızlığı, tedbirsizliği veya ihmali gibi durumları da içerir şekilde kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerinde zararı tazmin etmekten sorumludur.32 Bunu 

yaparken kadınların farklılıklarını ve bundan kaynaklanabilecek kesişimli ayrımcılık risklerini 

dikkate almalıdır. 

Devlet dışı aktörlerin eylem ve ihmalleri hakkında sorumluluk  

24. Genel uluslararası hukuka, bunun yanı sıra uluslararası sözleşmelere göre, bir özel 

aktörün eylem ve ihmalleri, belli durumlarda Devletin uluslararası sorumluluğu ile ilişkili 

olabilir. Bu durumlar şunlardır:  

(a) Devlet dışı aktörlerin Devlete atfolunabilir eylem ve ihmalleri. Sağlık hizmetleri ve eğitim 

ya da tutukevleri inşa etme gibi kamu hizmetlerinin sağlanması için özel kurumları içerir 

şekilde, devlet otoritesinin unsurlarının yerine getirilmesine ilişkin olarak Devletin hukuku 

tarafından izin verilen özel aktörlerin eylem ve ihmalleri, Devletin kendisine atfolunabilir 

eylemler33 olarak ele alınmalıdır, ilaveten Devletin yönlendirmesi veya denetimi34 altında ya 

da talimatlarına uygun şekilde ülke dışında iş yapan özel temsilcilerin eylem ve ihmalleri de 

bu kapsamdadır.   

(b) Devlet dışı aktörlerin eylem ve ihmalleri için gerekli özen yükümlülüğü. Sözleşmenin 2(e) 

maddesi, herhangi bir kişi, örgüt ya da şirketin kadına yönelik ayrımcılığını önlemek için 

Devletin bütün uygun tedbirleri alması gerektiğini açık bir biçimde ifade eder.35 Bu 

yükümlülük çoğunlukla gerekli özen yükümlülüğü şeklinde anılarak bir bütün olarak 

Sözleşme’de desteklenir,36 buna göre Taraf Devletler, devlet dışı aktörlerin kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle sonuçlanan eylem ve ihmallerini önlemek için bütün 

uygun tedbirleri almakta ve ilaveten bunları araştırmak, kovuşturmak, cezalandırmak ve 

zararı karşılamakta başarısız olurlarsa sorumlu sayılacaklardır.37 Bu ülke dışında iş yapan 

şirketlerin eylemlerini de kapsar. Özellikle, Taraf Devletlerin şirketler tarafından ülke dışında 

                                                           

32  Bkz. yukarıda 6. dipnot ve 33 Numaralı Genel tavsiye. 
33  Uluslararası Hukuk Komisyonu (yukarıda 29. dipnot), 5. Madde (Conduct of persons or entities exercising 

elements of governmental authority). 
34  Ibidem. 8. Madde (Conduct directed or controlled by a State). 
35  28 Numaralı Genel tavsiye, 36. paragraf. 
36  28 Numaralı Genel tavsiye, 13. paragraf. 
37  19 Numaralı Genel tavsiye,  9. paragraf. 



gerçekleştirilebilecek insan hakları ihlallerini önlemek için etki yaratabilecek şekilde38 ya 

düzenleyici tedbirlerle ya da ekonomik teşvikler39 de dahil teşviklerin kullanılmasıyla, gerekli 

adımları atması gerekir. Gerekli özen yükümlülüğüne göre, Taraf Devletler devlet dışı 

aktörlerin işlediği kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için 

farklı tedbirleri tanımalı ve uygulamalıdır. Bu tür bir şiddeti yerinde bir şekilde ele almak için 

yasaları, kurumları ve bir sisteminin olması gerekmektedir. Taraf Devletler, aynı zamanda bu 

işlevin uygulamada etkin olmasını ve bunun Devletin bütün temsilcileri ve yetkilileri 

tarafından desteklenmesini ve özen ve sebatla yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.40 Bir 

Taraf Devletin, yetkilileri tarafından şiddet tehlikesi bilindiği ya da bilinmesi gerektiği sırada 

kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti engellemek için bütün uygun tedbirlerin 

alınmasında başarısız olması ya da bu tür eylemlerin araştırılması, kovuşturulması, 

cezalandırılması ve bu eylemlerin mağdurlarının/geride kalanlarının zararlarının 

karşılanmasında başarısız olması, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

eylemlerine örtük bir şekilde izin verilmesine ya da bunların teşvik edilmesine zemin sağlar. 41 

Bu başarısızlıklar ve ihmaller insan hakkı ihlalleri oluşturur.       

25. Ayrıca, hem uluslararası insani hukuk hem de insan hakları hukuku, belli durumlarda 

silahlı çatışmaların tarafları da dahil olmak üzere devlet dışı aktörlerin doğrudan 

yükümlülüklerini kabul etmiştir. Bu, uluslararası teamül hukukunun bir parçası olarak işkence 

yasağını içerir ve bir üstün hukuk normu (jus cogens) haline gelmiştir.42    

26. Yukarıdaki paragraflarda açıklanan genel yükümlülükler, devlet faaliyetinin yasama, 

yürütme ve yargı kollarını ve federal, ulusal, bölgesel, yerel ve ademi merkezi düzeylerini, 

ilaveten özel hizmetleri içerecek şekilde bütün alanlarını kapsar. Bu, devlet ya da devlet dışı 

aktörler tarafından uygulanan kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün 

türlerinin önlenmesini hedefleyen, anayasal düzey dahil olmak üzere yasal normların 

oluşturulmasını, kamu politikalarının, programlarının, uluslararası çerçevelerin ve izleme 

mekanizmalarının tasarlanmasını gerektirir. Aynı zamanda Sözleşme’nin 2(f) ve 5(a) 

maddeleriyle uyumlu bir şekilde, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin temel 

nedenleri olan önyargıların, klişelerin ve uygulamaların kökünün kurutulmasını sağlayacak 

tedbirlerin benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Genel terimlerle ve aşağıdaki 

kısımda belirtilen özel tavsiyelere ilişkin olarak önyargısız bir biçimde, bu yükümlülükler 

şunlardır:  

a) Yasama düzeyinde, 2(b), (c), (e), (f) ve (g) ve 5(a) maddelerine göre, Devletlerin kadınlara 

                                                           

38  Bkz. CRC/C/GC/16 (Çocuk hakları alanında Devletin özel sektör bakımından yükümlülükleri üzerine16 Numaralı 

Genel Yorum (2013)), 43-44. paragraflar ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar alanında Devletlerin ülke dışı 

yükümlülüklerine dair Maastricht İlkeleri. 
39  Bkz. örn. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 14 Numaralı Genel Yorum (2000), En yüksek düzeyde 

sağlığa erişme hakkı (Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesi), E/C.12/2000/4 (2000),  

39. paragraf. 
40 Göekçe Avusturya’ya karşı, 2007 paragraf 12.1.2; V. K.  Bulgaristan’a karşı, 2011, paragraf 9.4. 
41  19 Numaralı Genel tavsiye,  9. paragraf. 
42  30 Numaralı Genel tavsiye. 

 



ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerini yasaklayan 

yasaları kabul etmesi ve iç hukuku Sözleşme ile bağdaştırması gerekmektedir. Bu yasa lar, 

mağdurları/geride kalan kadınları hak sahipleri olarak dikkate almalı, yaş ve cinsiyete duyarlı 

hükümler ile bu tür şiddet durumları için, yaptırımları ve tazminatları içerir şekilde etkin yasal 

koruma içermelidir. Sözleşme ayrıca, mevcut dinsel, geleneksel, yerli ve topluluğa ait adalet 

sisteminin normlarının Sözleşme’nin standartları ile bağdaştırılmasını, ilaveten toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddete neden olan, teşvik eden ya da onu meşrulaştıran veya bu eylemlerin 

cezasız kalmasının devam ettirilmesini sağlayanlar dahil olmak üzere kadına yönelik 

ayrımcılık teşkil eden bütün yasaların yürürlükten kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu normlar 

örneğin kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddete izin veren ya da bu bağlamda 

kararın hafiflemesini sağlayan ayrımcı ve klişelere dayanan tutum ve uygulamalara dayanan 

hükümler olarak meşru hukukun, örfi hukukun, dinsel hukukun, topluluk ya da teamül 

hukukunun, anayasal hukukun, medeni hukukun, aile hukukunun, ceza hukukunun ya da 

idare hukukunun, delillere dayanan hukukun ve usul hukukunun parçası olabilir.      

b) Yürütme düzeyinde,  2 (c), (d) ve (f) ile 5 (a) maddelerine göre, Devletler ilgili devlet 

birimlerinin eşgüdümlü çalışmasıyla farklı kurumsal önlemleri benimsemek ve yeterli bir 

biçimde bütçeden pay ayırmakla yükümlüdür. Bu, meseleye odaklanmış kamu politikalarının 

tasarlanmasını, izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını ve yetkin ulusal 

mahkemelerin oluşturulmasını ve/veya kaynak sağlanmasını kapsar. Taraf Devletler kadınları 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korumak, bunların tekrarlamasını engellemek ve bütün 

mağdurlarının/geride kalanlarının zararlarını karşılamak üzere kaynak ayrılmasını sağlamak 

için erişilebilir, makul ve yeterli hizmetleri sunmalıdır.43 Taraf Devletler kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet teşkil eden veya bu şiddeti hoş gören ve beli bir bağlamda 

bir tepkinin olmamasını ya da kusurlu olmasını sağlayan kurumsal uygulamaları ve kişisel 

idare ve tavırları ortadan kaldırmalıdır. Bu, şiddetin kaydedilmesi, engellenmesi ve 

araştırılmasından veya mağdurlara/geride kalanlara hizmet sağlamaktan sorumlu olan kamu 

yetkililerinin yetersizliğinin, suç ortaklılığının ve ihmalkârlığının da araştırılmasını ve bunlara 

karşı yaptırımları içermektedir. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı  şiddeti 

meşrulaştırıcı veya teşvik edici olanları içermek üzere kadına yönelik ayrımcılık teşkil eden 

gelenekler ve uygulamaların değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması da bu düzeyde ele 

alınmalıdır.44   

c) Yargı düzeyinde, 2 (d), (f) ve 5(a) maddelerine göre, bütün yargı organlarının herhangi bir 

ayrımcılık veya kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet uygulamasından sakınması ve 

bu şiddeti cezalandırmak için bütün ceza hukuku hükümlerini kesin bir biçimde uygulaması, 

kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet iddialarının olduğu vakalarda bütün yasal 

işlemlerin tarafsız, adil olmasını ve uluslararası hukuku da içerir şekilde yasal hükümlerin 

ayrımcı yorumlarından ve cinsiyete dair klişelerden etkilenmemiş olmasını sağlaması 

                                                           

43  Bkz. yukarıda 6. Dipnot ve 33 Numaralı Genel tavsiye. 
44  Bkz. 31 Numaralı Genel tavsiye. 



gerekmektedir.45 Kadının bu tür bir şiddete tepkisinin olması gerektiği ve bu şiddetin gerçek 

olduğunun kanıtlanması için kanıt standartlarının olması gerektiği gibi kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet teşkil eden önyargılı ve klişeleşmiş bir anlayışın 

uygulanması, kadınların yasa önünde eşitlik, adil yargılanma ve Sözleşme’nin 2.  ve 15. 

Maddelerinde belirtilen etkin bir çözüme başvurma hakkından yararlanmasına etki edebilir.46     

IV. Tavsiyeler  

27. 19 Numaralı Genel tavsiyenin oluşturulması ve kabulünden itibaren Komite’nin 

faaliyetlerinde, Taraf Devletlerin, kendi topraklarında ya da dışında, kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetle ilgili yükümlülüklerinin uygulamasını güçlendirmesi teşvik 

edilmektedir. Komite, Taraf Devletlere Sözleşme’yle ilgili Tercihe Bağlı Protokol’ü 

onaylamaları ve Sözleşme’ye koydukları çekincelerini geri çekmeye dönük bir bakış açısıyla 

yeniden gözden geçirmeleri yönündeki çağrısını yineler.     

28. Komite, aynı zamanda Taraf Devletler tarafından kadına yönelik toplumsal c insiyete 

dayalı şiddetin ortadan kaldırılmasının hızlandırılması için önleme, koruma, cezalandırma ve 

onarma; veri toplama, izleme ve uluslararası işbirliği alanlarında önlemler alınmasını tavsiye 

eder. Bütün bu önlemler, mağdur/geride kalan merkezli bir yaklaşımla, kadınları hak özneleri 

olarak tanıyarak, kız çocuklarının çocukluktan ergenliğe gelişme kapasitelerini de kapsayan 

şekilde kadınların özne olmalarını ve özerkliğini teşvik ederek uygulanmalıdır. Aynı zamanda, 

bütün bu önlemler kadınların katılımıyla ve ayrımcılığın kesişimli türlerinden etkilenen 

kadınların durumları göz önüne alınarak tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir.      

Genel Yasal Önlemler 

29. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin fiziksel, cinsel ve psikolojik bütünlüğün 

ihlal edilmesine kadar varan bütün türlerinin suç kapsamına alınmasını ve gecikmeksizin 

tanınmasını ya da mahkemenin belirlediği yasal çözümlerin yanı sıra suçun ağırlığı ile orantılı 

yasal yaptırımların güçlendirilmesini sağlamak.47     

30. Çoğulcu yasal sistemler de dahil olmak üzere bütün yasal sistemleri sağlamak, kadına 

yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mağdurlarını/geride kalanlarını korumak ve 

onların adalete erişiminin olmasını ve Komite’nin 33 Numaralı Genel tavsiyesinin (2015) 

sağladığı yol göstericilik ile uyumlu bir şekilde etkin çözüme erişimini sağlamak.    

31. Kadına yönelik ayrımcılık uygulayan, dolayısıyla kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

ayrımcılığın herhangi bir türünü yüceltici, teşvik edici, meşrulaştırıcı veya hoş gören  

nitelikteki örfi hukuk, dinsel hukuk ve topluluk hukuku da dahil olmak üzere bütün yasal 

hükümleri kaldırmak.48 Özellikle şunları kaldırmak:  

                                                           

45  Karen Tayag Vertido Filipinler’e karşı, 2010, paragraf 8.9 (b); R. P. B. Filipinler’e karşı (case No. 34/2011), 

paragraf 8.3; 33 Numaralı Genel tavsiye, 18 (e), 26 and 29. paragraflar. 
46  Bkz. 33 Numaralı Genel tavsiye. 
47  Bkz. yukarıda 6. dipnot. 
48  33 Numaralı Genel tavsiyede sunulan yol göstericilik. 



a) Çocuklar49 dahil olmak üzere kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerine izin 

veren, hoş gören ya da göz yuman hükümler, zorla evlilik ve diğer zarar verici uygulamalar, 

bilgilendirilmiş rızası olmaksızın engelli kadınlar üzerinde tıbbi işlemlere izin veren yasal 

hükümler, ilaveten kürtajın suç kapsamında olmasını sağlayan yasalar,50 kadınları, ölüm 

cezasının kadınlara uygulanması gibi ayrımcı bir uygulamayla sebebiyet vermesi dahil, 

orantısız bir şekilde etkileyen lezbiyen, biseksüel veya trans olmaya, fuhuşa, zinaya ilişkin 

yasalar ya da diğer ceza hükümleri.51 

b) Kadınları şiddetten korumak için özgürlükten mahrum edilmesine izin veren usuller dahil 

olmak üzere delile dayanan, ayrımcı kural ve usuller, “bakireliğe” odaklanan uygulamalar ve 

“namusu koruma” gibi kültüre, dine ya da erkeklerin imtiyazlı olmasına dayanan yasal 

savunmalar ya da hafifletici faktörler, geleneksel aflar, mağdurun/geride kalanın ailesinin 

affetmesi ya da cinsel saldırı mağdurunun/geride kalanın suçu işleyenle evlendirilmesi,  

çoğunlukla kadınlara dönük olmak üzere taşlama, kırbaçlama ve öldürmeyi içerir şekilde sert 

cezalarla sonuçlanan usuller, bunlara ek olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tarihini 

yok sayan kadın sanıkların zararına sonuç doğuran adli uygulamalar.52   

c) Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti bildirmesini engelleyen ya da caydıran, 

örneğin kadınları kanuni ehliyetten mahrum eden ya da engelli kadınların mahkemede tanıklı 

etmesini sınırlandıran vasilik yasaları gibi yasaların tümü; “ihtiyati tutuklama” denilen 

uygulama; göçmen ev işçileri de dahil kadınları şiddeti bildirmekten alıkoyan sınırlandırıcı göç 

yasaları, buna ek olarak aile içi şiddet vakalarında çift tutuklamaya ya da suçu işleyen 

diğerleri arasından aklandığında kadının kovuşturulmasına izin veren yasalar. 

32. Cinsiyet ayrımı gözetmeyen yasaları ve politikaları eşitsizlik yaratmamalarını  ya da 

mevcut eşitsizlikleri sürdürmemelerini sağlayacak şekilde gözden geçirmek ve eğer buna yol 

açıyorlarsa kaldırmak ya da değiştirmek.53   

33. Tecavüz dahil cinsel saldırının kadın haklarına ve kadının fiziksel, cinsel ve psikolojik 

bütünlüğüne karşı bir suç olarak nitelendirilmesini sağlamak.54 Özgürce verilmiş rıza 

olmayışının ve baskıya dayanan durumların göz önüne alındığı, evlilik içi veya tanıdık/sevgili 

tecavüzleri dahil olmak üzere cinsel suçların tanımını sağlamak.55 Zaman sınırı olmaksızın, 

oldukları yerde mağdurların/geride kalanların yararına öncelik vermek ve uğradıkları şiddetle 

ilişkin olarak uygun hizmetlere ve yetkililere bildirim yapma kapasitelerine mani olan 

                                                           

49  CEDAW, 16. Madde, 2. Paragraf ve 31 Numaralı Genel tavsiye, 42. paragraf. Ayrıca bkz.  31 Numaralı Genel 

tavsiye 55 f paragrafı) 18 yaşından küçüklerin evlenmesine istisnai durumlarda izin verilmesi hakkında. 
50  Bkz. CEDAW, Filipinler Araştırması (2015); T. P. F. Peru’ya karşı (com. 22/2009); Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Komitesi, 22 Numaralı Genel Yorum: Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları (Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve 

Kütürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. maddesi), UN Doc. E/C.12/GC/22, 4 Mart 2016. 
51  Komite 62/149 Numaralı Genel Kurul kararını ve izleyen kararları (63/168 ; 65/206 ;67/176 ; 69/186 ; 71/187) 

hatırlatır, bu halen ölüm cezası uygulayan bütün devletleri bu cezayı tamamen kaldırmaya dönük bir bakış açısıyla ilgili 
kararları ertelemeleri yönünde bir çağrıdır; 
52  Bkz. diğerleri arasında, Papua Yeni Gine, 2010; Güney Afrika, 2011; Afganistan, 2013; Ürdün, 2017 hakkında 

Nihai Gözlemler ve kasıtlı olmayan cinayetlere dair cinsiyete duyarlı bir yaklaşım içinde hukuk dışı, acele ve keyfi 

uygulamalar üzerine Özel Raportör Raporu, A/HRC/35/23. 
53  28 Numaralı Genel tavsiye, 16. paragraf. 
54  Karen Tayag Vertido Filipinler’e karşı, 2010. 
55  Karen Tayag Vertido Filipinler’a karşı, 2010; R. P. B. Filipinler’e karşı (case No. 34/2011).  



durumları göz önünde tutmak.56     

Önleme 

34. Ataerkil tutum ve klişeler, aile içindeki eşitsizlikler, kadınların yurttaşlık haklarının, siyasi, 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının ihmal ya da inkâr edilmesi de dahil olmak üzere 

kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin altında yatan nedenleri ele almak için etkin 

yasal tedbirleri ve diğer uygun önleyici tedbirleri benimsemek ve uygulamak, buna ek olarak 

kadınların güçlendirilmesini, özne olmalarını ve kendilerini ifade etmelerini teşvik etmek.  

35. İlgili paydaşların, örneğin kadın örgütlerinin ve ötekileştirilmiş kadınları ve kız çocuklarını 

temsil eden örgütlerin katılımıyla, Sözleşme’nin 5. Maddesinde şart koşulduğu gibi kadına 

yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddete göz yuman veya teşvik eden ve kadınların erkekler 

karşısındaki yapısal eşitsizliğine dayanak oluşturan klişeleri, önyargıları, gelenekleri ve 

uygulamaları ele almak ve ortadan kaldırmak üzere etkin tedbirler geliştirmek ve uygulamak. 

Bu tedbirler şunları içermelidir:      

a) Erken çocukluk döneminden itibaren, eğitimin özel ve kamusal bütün aşamalarında 

müfredata cinsiyet eşitliği içeriğinin yedirilmesi ve bunun eğitim programlarında insan hakları 

yaklaşımıyla yapılması; burada klişeleşmiş cinsiyet rolleri hedef alınmalı ve şiddete 

başvurmayan erkeklik hallerini de içerir şekilde cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yapmamaya dair 

değerler teşvik edilmeli, buna ek olarak kız ve erkek çocuklarına yaşlarına uygun, kanıtlara 

dayalı ve bilimsel olarak doğru ve kapsamlı cinsellik eğitiminin verilmesi;  

b) (1) kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kabul edilemez ve zarar verici 

olduğunun kavranmasını destekleyen ve bu şiddete karşı bildirim yapmayı ve görgü 

tanıklarının müdahalesini teşvik edecek uygun yasal dayanaklar hakkında bilgilendiren; (2) bu 

tür bir şiddete uğrayan mağdurların/geride kalanların deneyimlediği damgalanmayı ele alan; 

(3) kadınların kendi güvenliklerinden ve uğradıkları şiddetten sorumlu olduğunu var sayan 

mağduru suçlayıcı ortak kabul görmüş inanışları kıran, farkındalık artırıcı programlar. Bu 

programlar şunları hedef almalıdır: (a) toplumun bütün katmanlarından kadınlar ve erkekler; 

(b) yerel düzeyi de katacak biçimde önleme ve koruma müdahalelerine dahil olan eğitim, 

sağlık, sosyal hizmetler ve adli hizmetlerde çalışan personel ve diğer profesyoneller ve 

kuruluşlar; (c) geleneksel ve dinsel liderler; (d) suçun tekerrürünü engellemek amacıyla 

herhangi bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türünü uygulamış olanlar.    

36. Kamusal alanları güvenli ve bütün kadınlar ve kız çocukları için erişilebilir kılmak için, 

kadın gruplarının katılımıyla benimsenen toplum temelli tedbirler de dahil olmak üzere etkin 

tedbirler geliştirmek ve uygulamak. Bu tedbirler, kentsel ve kırsal ortamlarda özellikle 

okulların içinde ve etrafında olmak üzere ışıklandırma dahil yeterli fiziksel altyapının 

sağlanmasını içermelidir.  

                                                           

56  Bkz. L. R. Moldova Cumhuriyeti’ne karşı (com. No. 58/2013) CEDAW/C/66/D/58/2013 ve 33 Numaralı Genel 

tavsiye, paragraf 51 (b). Özellikle, cinsel şiddetin kız çocuğu mağdurlarının/geride kalanlarının durumlarını göz önüne alarak.  

 



37. Reklamcılık, bilgilendirme ve iletişim teknolojilerini içerecek şekilde bütün medya 

faaliyetlerinde, kadınların ya da belli gruplardaki kadınların örneğin insan hakları 

savunucuları olan kadınların zararlı ve klişeleşmiş biçimde resmedilmesi de dahil olmak üzere 

kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için etkin tedbirleri benimsemek ve uygulamak. 

Bu tedbirler şunları içermelidir:  

a) Kadınlar ve erkeklerle ya da belli gruplardaki kadınlarla ilgili cinsiyet klişelerinin ortadan 

kaldırılması ve medya hizmetleri ve platformlarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddetin ele alınması amacıyla çevrimiçi ya da sosyal medya da dahil olmak üzere medyanın 

kendi düzenleme mekanizmalarını oluşturmasını ve güçlendirmesini teşvik etmek,   

b) Medyanın kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti uygun bir içerikle ele alması 

için yönlendirici ilkeler, 

c) Kadınları küçük düşüren veya nesneleştiren ya da şiddete başvuran erkeklik hallerini 

destekleyen ve cinsiyet ayrımcılığı gösteren imgeleri ve içerikleri sergileyen herhangi bir 

medya ile ilgili şikayetlerin izlenmesi ya da değerlendirilmesi için ulusal insan hakları  

enstitüleri oluşturmak ve/veya güçlendirmek.57 

38. Yargı mensuplarına, avukatlara, kolluk görevlilerine, adli tıp personeline, yasama meclisi 

üyelerine, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HİV’in önlenmesi ve tedavisi hizmetlerinde 

olduğu gibi cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında çalışanları içerecek şekilde sağlık 

çalışanlarına,58  kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti yetkin bir biçimde 

engellemeleri ve ele almaları için onları donatmak amacıyla bakımevi, sığınma evi ve cezaevi 

gibi kurumlarda59 kadınlarla birlikte çalışanlar da dahil olmak üzere bütün eğitim, sosyal 

hizmet ve sosyal yardım çalışanlarına dönük olarak zorunlu, tekrarlanan ve etkin bir kapasite 

geliştirme eğitimi ve çalışması sağlamak. Bu eğitim ve çalışmalar şunları kapsamalıdır:  

a) Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önünü açan toplumsal cinsiyete ilişkin 

klişelerin ve önyargıların ve bunlara ilişkin yetersiz müdahalelerin etkisi;60  

b) Travmanın ve etkilerinin, aile içi şiddeti nitelendiren iktidar dinamikler inin, toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddetin farklı türlerini yaşayan kadınların değişen durumlarının kavranması; 

belli kadın gruplarını etkileyen kesişimli ayrımcılığı, buna ek olarak kadınları tekrar mağdur 

edecek ve devlet kurumlarına ve temsilcilerine olan güvenlerini zayıflatacak faktörlerin 

ortadan kaldırılmasının ve kadınlara hitap etmenin uygun yollarını içermelidir;61 

c) Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık hakkında iç hukuk hükümleri ve 

                                                           

57  Hırvatistan Nihai Gözlemi, 2015. 
58  Bkz. yukarıda 6. dipnot ve Dünya Sağlık Örgütü, Responding to intimate partner violence and sexual violence 

against women: WHO clinical and policy guidelines (2013). 
59  Bkz. Inga Abramova Belarus’a karşı (case No. 23/2009), A. Danimarka’ya karşı (com. No. 53/2013) and Kadın 

Tutuklulara ve Kadın Suçlular İçin Hapis Cezası İçermeyen Önlemlere Dair BM Kuralları (“Bangkok Rules”) 

A/RES/65/229. 
60  Bkz. Diğerleri arasında, Belouosova Kazakistan’a karşı (com. No. 45/2012), R. P. B. Filipinler’e karşı (com.No. 
34/2011); Isatou Jallow Bulgaristan’a karşı (com. No. 32/2011), L. R. Moldova Cumhuriyet’ine karşı (com. No. 58/2013).  
61  Bkz. M.W. Danimarka’ya karşı (com No. 46/2012) 22 Şubat 2016’da kabul edilen görüş; R. P. B. Filipinler’e karşı 

(com. No. 34/2011); Isatou Jallow Bulgaristan’a karşı(case No. 32/2011); Kell Kanada’ya karşı (com. No. 19/2008).  



kurumları, mağdurların/geride kalanların yasal hakları, uluslararası standartlar, bunlarla ilgili 

mekanizmalar ve bu bağlamdaki sorumlulukları; bu kadınların mahremiyetine, güvenliğine ve 

mağdurun/geride kalanın bilgilendirilmiş rızasına saygı göstererek, şiddetin yeterli bir 

biçimde belgelenmesi için farklı organlar arasında gerekli eşgüdümü ve sevki içermelidir.        

39. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerinin ortadan kaldırılmasına 

ve özel sektörün faaliyetlerinin kapsamı içinde bu tür bir şiddete ilişkin olarak 

sorumluluğunun iyileştirilmesine dönük çabalarda, teşviklerin ve şirket sorumluluğu 

modellerinin kullanılmasını ve işletmeleri ve ulus ötesi şirketleri kapsayacak şekilde özel 

sektörün de sorumluluk almasını desteklemek.62 Bu, işyerinde olabilecek ve kadın çalışanları 

etkileyebilecek toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerini ele alan, kolluk yetkililerine 

başvuruyu dışlamadan etkin ve erişilebilir iç şikayet usullerini de içerecek şekilde, protokol ve 

usuller gerektirmektedir. Aynı zamanda, bu tür bir şiddetin kadın mağdurları/geride kalanları 

için işyerinin sağlayacağı hakları da ele almalıdır.  

Koruma   

40. Yasal süreçler öncesinde, sırasında ve sonrasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 

kadın müştekileri ve tanıklarının korunması ve desteklenmesi için etkin tedbirleri 

benimsemek ve uygulamak, şunları içerecek şekilde:  

a) 33 Numaralı Genel tavsiye ile uygun bir şekilde, mağdurun/geride kalanın, tanıkların ve 

sanığın hukuk kuralları gereğince hakları olduğunu göz önünde tutarak,  cinsiyete duyarlı 

mahkeme usulleri ve tedbirlerini de içerir şekilde mahremiyetlerini ve güvenliklerini 

sağlamak.  

b) Engelli mağdurların karşılaştığı iletişime dair manilerin giderilmesi de dahil olmak üzere 

mağdurun/geride kalanın yasal işlemleri başlatması ön şartını aramaksızın, ileride olabilecek 

ve potansiyel şiddete engel olmak için uygun ve erişilebilir koruma mekanizmaları 

sağlamak.63 Buna, acil risk değerlendirmesini ve geniş bir aralıkta etkin tedbirlerden oluşan 

korumayı, uygun olduğunda, itaatsizlik durumuna karşı uygun yaptırımları da içerecek 

şekilde, suçlu olduğu iddia edilen faillere karşı tahliye, koruma, kısıtlama veya acil durum 

kısıtlama emirlerinin çıkarılması ve takibi dahil edilmelidir. Koruma tedbirleri kadın 

mağdurlara/geride kalanlara usulsüz bir mali, bürokratik ve kişisel külfet yüklenmesini 

önlemelidir. Yargı süreçleri sırasında ve sonrasında, suçun faillerinin ya da suçlu olduğu iddia 

edilenlerin mülkiyet, mahremiyet, çocuğun velayeti, erişim, ilişki kurma ve ziyaretleri de 

kapsar şekilde hakları ve talepleri, kadınların ve çocukların yaşam ve fiziksel, cinsel ve 

                                                           

62  28 Numaralı Genel tavsiye, 28. paragraf ve bkz. İnsan hakları ve ulusötesi şirketler ve diğer özel sektör kurumları 

konusunda yetkili Genel Sekreter tarafından geliştirilen "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing 
the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework", (A/HRC/17/31). 
63  Örn. Bazı ülkelerdeki FGM Koruma Talimatları, FGM riski altında bulunduğuna inanılan kişilerin seyahat 

etmesini yasaklamaktadır. 



psikolojik bütünlüğe ilişkin insan haklarının ışığında ve çocuğun yüksek yararı ilkesinin yol 

göstericiliğinde belirlenmelidir.64      

c) Kadın mağdurlar/geride kalanlar ve onların aile üyeleri için mali yardım, ücretsiz ya da 

düşük maliyetli hukuki yardım,65 tıbbi, psikososyal ve rehberlik hizmetleri,66 eğitim, ekonomik 

konut, arazi, çocuk bakımı, staj ve istihdam olanaklarına erişim sağlamak. Sağlık hizmetleri 

travmaya yanıt vermeli ve acil kontrasepsiyon ve HİV temas sonrası profilaksi (PEP) de dahil 

olmak üzere, zamanında ve kapsamlı akıl sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini 67 

içermelidir. Devletler kadınlara örneğin 24 saat açık, ücretsiz yardım hatları, yeterli sayıda 

yeterli düzeyde donatılmış kriz, destek ve başvuru merkezleri, ilaveten kadınlar, çocukları ve 

gerektiğinde diğer aile üyeleri için uygun barınaklar gibi uzman destek hizmetleri 

sağlamalıdır.68  

d) Yatılı bakımevleri, iltica merkezleri, özgürlükten mahrum bırakılan yerler de dahil 

kurumlarda kalan kadınlara ilişkin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili olarak koruma ve 

destek tedbirleri sağlamak;69  

e) Geride kalan kadınların kapsamlı hizmetlere etkin bir şekilde erişimini sağlamak üzere 

uygun, çok sektörlü başvuru mekanizmaları kurmak ve uygulamak, kadın sivil toplum 

örgütlerinin tam katılımını ve işbirliğini temin etmek.  

41) Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili kadın mağdurların/geride kalanların 

özerkliklerine saygı ve güçlendirme için bütün yasal süreçleri, koruma ve destek tedbirlerini 

ve hizmetlerini temin etmek. Bunlar, özellikle ayrımcılığın kesişimli türlerinden etkilenenler 

olmak üzere bütün kadınlar için erişilebilir olmalı ve çocuklarının ve onlara bağımlı kişilerin 

özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.70 Taraf Devletin bütün topraklarında ulaşılabilir olmalı ve 

kadının oturma statüsü, suçlu olduğu iddia edilen kişiye karşı süreçlerde işbirliği yapma 

becerisi ve gönüllülüğü dikkate alınmaksızın temin edilmelidir.71 Devletler, sınır dışı etmeme 

ilkesine de riayet etmelidir.72     

42. Kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ağır türlerine maruz kalma riskini yükselten, 

                                                           

64  Fatma Yıldırım Avusturya’ya karşı, No. 6/2005, Şahide Göekçe Avusturya’ya karşı, No. 5/2005; Angela González 

Carreño İspanya’ya karşı, No. 47/2012; M. W. Danimarka’ya karşı No. 46/2012; Isatou Jallow Bulgaristan’a karşı (case No. 

32/2011). 
65  33 Numaralı Genel tavsiye, 37 paragraf ve 28 Numaralı Genel tavsiye, 34. paragraf; Kell Kanada’ya karşı, 2012; 

Karen Tayag Vertido Filipinler’e karşı, 2010, S. V. P. Bulgaristan’a karşı (No. 31/2001), L. R. Moldova Cumhuriyeti’ne 

karşı (com. No. 58/2013), diğerlerinin arasında. 
66  33 Numaralı Genel tavsiye, 16. paragraf 
67  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 22 Numaralı Genel Yorum (2016). 
68  Bkz. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Komitesi 31 Numaralı Genel tavsiye ve Zarar Verici Uygulamalarda 

Çocuk Hakları Komitesi 18  Numaralı Genel Yorumlardan Birleştirilmiş Tavsiye. 
69  Bkz. yukarıda 55. dipnot. 
70  R. P. B. Filipinler’e karşı (com. No. 34/2011); Isatou Jallow Bulgaristan’a karşı (com. No. 32/2011); V. K. 

Bulgaristan’a karşı (com. No. 20/2008). 
71  CEDAW, 33 Numaralı Genel tavsiye, 10. paragraf. 
72  1951 tarihli Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi ve 1984 tarihli İşkenceye Karşı Sözleşme ile ilgili uyumlu bir şekilde. 
Ayrıca bkz. Kadınların mültecilik statüsü, sığınmacılık, tabiiyet ve tabiiyetsizlik koşullarında toplumsal cinsiyete ilişkin 

boyutlar üzerine 32 Numaralı Genel tavsiye ve CEDAW, Views on Communication No. 53/2013, A. Danimarka’ya karşı 

(CEDAW/C/62/D/53/2013). 



örneğin ihracatı da dahil ateşli silahların erişilebilir ve kullanılabilir olması,73 silahlı çatışma ya 

da yüksek güvensizlik ile artan yüksek suç oranları ve cezasızlığın yaygın olması gibi faktörleri 

değerlendirmek.74 Kadınlara saldırı için kullanılan asitlerin ve diğer maddelerin 

erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini denetlemek için gayret gösterilmelidir.  

43. Özellikle ayrımcılığın kesişimli türlerinden etkilenenler, örneğin engelli olanlar, okuma 

yazması olmayanlar, ülkenin resmi dillerini bilmeyenler ya da az bilenler ve kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mağdurları/geride kalanları için erişilebilir olan, muht elif 

ve erişilebilir medya ve toplumsal diyalog vesilesiyle onarmayı da içerecek şekilde yasal ve 

sosyal kaynaklar hakkında bilgisi olmayanlar ya da çok az bilgisi olanlar olmak üzere kadınları 

hedefleyen erişilebilir bilgileri geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

Kovuşturma ve cezalandırma 

44. Mağdurların mahkemelere ve yargı makamlarına erişimin sağlamak; ceza hukukunun 

uygulanması ve yerinde bir resmi kovuşturma ile suçlu olduğu iddia edilenlerin adil, tarafsız, 

vaktinde ve hızlı bir biçimde yargılanması ve uygun cezanın uygulanmasını75 da içerir şekilde 

kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili bütün vakalara yetkililerin yeterli bir 

şekilde müdahale etmesini sağlamak.76  

45. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, zorunlu olarak arabuluculuk ve 

uzlaşma da dahil alternatif uyuşmazlık çözümü usullerine havale edilmemesini sağlamak. 77 

Bu usullerin kullanımı sıkı bir biçimde düzenlenmeli ve ancak durumdan etkilenen 

mağdur/geride kalanın özgür ve bilgilendirilmiş rızası olduğunun ve kendisi ve aile üyeleri için 

ileride başka riskler olabileceğine dair hiçbir gösterge olmadığının uzmanlaşmış bir ekip 

tarafından yapılan bir ön değerlendirme ile sağlama alınmasıyla kullanımına izin verilmelidir. 

Sözü geçen usuller kadın mağdur/geride kalanı güçlendirmeli ve kadına yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddeti kavrayabilecek ve yeterli bir biçimde müdahale edecek şekilde özel 

bir eğitim almış profesyoneller tarafından, kadının ve çocukların haklarının yeterli bir biçimde 

korunması ve buna ek olarak hiçbir klişeleştirmenin olmadığı ve kadının yeniden mağdur 

edilmediği bir müdahale şeklinde olması sağlanarak yapılmalıdır. Bu alternatif usuller, 

kadının resmi yargı yoluna erişimine bir engel teşkil etmemelidir.   

Tazminatlar     

46. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına/geride kalanlarına etkin bir 

tazminat sunmak. Tazminat, örneğin maddi tazminat, tam bir iyileşme ve memnuniyet için 

                                                           

73  Bkz. Silah Ticareti Anlaşması, Madde 7 (4). Ayrıca bkz. CEDAW, Pakistan, 2013 (CEDAW/C/PAK/CO/4);  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2013 (CEDAW/C/COD/CO/6-7); Fransa, 2016 (CEDAW/C/FRA/CO/7-8); İsviçre, 2016 

(CEDAW/C/CHE/CO/4-5); Almanya, 2017 (CEDAW/C/DEU/CO/7-8) hakkında Nihai Gözlemler; İnsan Hakları Komitesi, 

35 Numaralı Genel Yorum, 9. madde (Kişi özgürlüğü ve güveliği). Komite’nin 112. oturumunda kanul edilmiştir (7–31 Ekim 
2014). CCPR/C/GC/35 9. paragraf. 
74  Çatışma önleme, çatışma ve çatışma sonrası koşullarda kadınlar hakkında 30 Numaralı Genel tavsiye (2013). 

 
75  Bkz. Diğerleri arasında, Karen Tayag Vertido Filipinler’e karşı, 2010; S. V. P.  Bulgaristan’a karşı (No. 31/2001); 
L. R. Moldova Cumhuriyeti’ne karşı (com. No. 58/2013). 
76  33 Numaralı Genel tavsiye, paragraf 17 (a). 
77  33 Numaralı Genel tavsiye, paragraf 58 (c)’de belirtildiği gibi. 



cinsel sağlık, üreme sağlığı ve akıl sağlığı hizmetlerini içerir şekilde yasal, sosyal ve sağlık 

hizmetlerinin karşılanması ve 28, 30 ve 33 Numaralı Genel tavsiyelere uygun bir şekilde 

şiddetin tekrarlanmamasının güvenceye alınması gibi farklı tedbirleri kapsamalıdır. Bu 

tazminatlar yeterli, gecikmeksizin verilmiş, bütüncül ve uğranan zararın ağırlığıyla orantılı 

olmalıdır.78      

47. Taraf Devletler belli tazminat fonları oluşturmalı ya da geçiş dönemi adalet 

mekanizmalarına dahil bir şekilde kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet için 

mevcut fonlar içinde kaynak ayırmalıdır. Taraf Devletler mağdurun/geride kalanın hukuksal 

çözümler aramaya dair haklarına ilişkin bir önyargı olmaksızın, yönetsel tazminat şemaları 

uygulamalıdır. Devletler bireysel, kurumsal ve yapısal yönlerini göz önüne alarak, altta yatan 

ayrımcılığın ve önemli ölçüde ihlallere neden olan ya da hizmet eden dezavantajların ele 

alınmasına katkı sağlayan dönüştürücü tazminat programları tasarlamalıdır. Öncelik 

mağdurun/geride kalanın özne olmasına, isteklerine ve kararlarına, güvenliğine, haysiyet ve 

bütünlüğüne verilmelidir.   

Eşgüdüm, izleme ve veri toplama 

48. Bütün yasal düzenlemeleri, politikaları ve programları sivil toplum örgütlerine özellikle de 

ayrımcılığın kesişimli türlerini yaşayan kadınları temsil eden örgütleri içerir şekilde kadın 

örgütlerine danışarak geliştirmek ve değerlendirmek. Taraf Devletler, yargı sisteminin bütün 

kısımlarında ve bütün düzeyleri içinde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın 

mağdurlarını/geride kalanlarını korumak ve desteklemek için çalışan örgütlerle işbirliğini ve 

bunların görüşlerini ve uzmanlıklarını dikkate almayı teşvik etmelidir.79 Taraf Devletler insan 

hakları ve kadın örgütlerinin çalışmalarını desteklemelidir.80  

49. Teknoloji dolayımlı şiddet dahil olmak üzere kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddetin bütün türleri, çıkarılan koruma kararlarının sayısı ve türü, şikayetlerin reddedilme ve 

geri çekilme oranları, kovuşturma ve mahkumiyet oranları ve ek olarak vakaların ortadan 

kalkması için ayrılan süre hakkında düzenli bir biçimde bilgi toplamak, analiz etmek ve şikayet 

sayıları ile ilgili istatistiki veriler yayınlamak için bir sistem kurmak. Bu sistem faillere 

uygulanan hükümler ve mağdurlar/geride kalanlar için sağlanan tazminatı da içerir şekilde 

bütün tazminatlar hakkında bilgi içermelidir. Bütün veriler şiddetin tipi, mağdur/geride kalan 

ile fail arasındaki ilişki, ilaveten olayın kadına yönelik ayrımcılığın kesişen türleriyle ilişkisi ve 

mağdurun yaşı da dahil olmak üzere diğer sosyo-demografik özelliklere göre kısımlara 

ayrılmalıdır. Verilerin analizi, koruma sürecindeki başarısızlıkların tespitini olanaklı kılmalı ve 

daha ileri önleyici tedbirlerin geliştirilmesine hizmet etmelidir. Eğer gerekiyorsa, bu, “kadın 

cinayeti” ya da “kadın katliamı” olarak anılan, kadınların cinsiyete dayalı olarak öldürüldüğü 

cinayetler ve cinayet teşebbüsleri hakkında yönetsel veriler toplamak için, kadınların 

toplumsal cinsiyete dayalı öldürülmeleri üzerine bir gözlemevinin kurulması veya 

                                                           

78  Bkz. yukarıda 6. dipnot ve 33 Numaralı Genel tavsiye, 19. paragraf. 
79  Fatma Yıldırım Avusturya’ya karşı, No. 6/2005 and Şahide Göekçe Avusturya’ya karşı, No. 5/2005, her ikisi de 6 

Ağustos 2007’de kabul edilmiştir. 
80  28 Numaralı Genel tavsiye, 36. paragraf. 



tasarlanmasını içermelidir.   

50. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında, başka pek çok şeyin yanında 

kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığını ve bu tür bir şiddeti artıran 

ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini biçimlendiren toplumsal ve kültürel inançları değerlendirmek 

için araştırmalar yürütmek ve desteklemek. Bu çalışmalar ve araştırmalarda, kendi kimliğini 

belirleme ilkesi temelinde ayrımcılığın kesişen türleri hesaba katılmalıdır.  

51. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında veri toplama ve saklama 

işlemlerinin verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere belirlenmiş 

uluslararası standartlar81 ve güvencelerle uyumlu olmasını sağlamak. İstatistiklerin 

toplanması ve kullanımı, insan hakları ve temel özgürlükler ile etik ilkeleri korumak için 

uluslararası alanda kabul edilmiş normlara uymalıdır. 

52. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bütün türlerinin önlenmesi ve ortadan 

kaldırılması için bu belgede, ilaveten ilgili bölgesel ve uluslararası standartlar ve kılavuzlarda 

tavsiye edilenleri içerecek şekilde ulusal, bölgesel ve yerel uygulamaları ve tedbirlerin 

etkinliğini düzenli bir biçimde eşgüdümlemek, izlemek ve değerlendirmek için bir mekanizma 

veya birim oluşturmak ya da mevcut bir mekanizmaya veya birime görev vermek.  

53. Kadın örgütlerinin desteklenmesi de dahil kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddetin bütün türlerinin önlenmesi, mağdurların/geride kalanların korunması ve 

desteklenmesi, olayın araştırılması, kovuşturulması, mağdurlara/geride kalanlara ilgili 

tazminatların verilmesi için yasaların ve politikaların ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde 

etkin bir biçimde uygulanması amacıyla uygun insan kaynağı ve mali kaynakları tahsis etmek.  

Uluslararası işbirliği 

54. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılması ve müdahale 

edilmesi için gereken bütün uygun tedbirlerin tasarlanması ve uygulanması yoluyla insan 

hakları yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekiyorsa dış kaynaklardan örneğin BM’nin 

uzmanlaşmış birimlerinden, uluslararası topluluktan ve sivil toplumdan destek araştırmak.82 

Bu, özelde teknoloji dolayımlı ortamları ve devlet dışı diğer örgütlerin sınır  aşan faaliyetlerini 

içerir biçimde, bu şiddetin giderek artan ulus aşırı yapısını ve gelişen küresel bağlamlarını 

dikkate almalıdır.83 Taraf Devletler, sınırları içinde iş yaptıkları Devletleri destekleyerek 

etkileme durumunda olan iş dünyasının aktörlerini,  kadının şiddetten uzak olma hakkının 

bütünüyle hayat geçirilmesi için girişimlerinde teşvik etmelidir.  

55. İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, özelde cinsiyet eşitliği ve bütün kadınların ve 

kız çocuklarının güçlendirilmesi hakkındaki Hedef 5’in ve sürdürülebilir kalkınma için barışçıl 

ve içerilme sağlayan toplumların teşvik edilmesi, adalete erişimin sağlanması ve bütün 

düzeylerde etkin, hesap verebilir ve içerilme sağlayan kurumların oluşturulmasına ilişkin 

                                                           

81  Resmi İstatistiklerin Temel İlkeleri A/RES/68/261. 
82  28 Numaralı Genel tavsiye, 29. paragraf; 33 Numaralı Genel tavsiye, 38 ve 39. paragraflar. 
83  34 Numaralı Genel tavsiye, 13. paragraf. 



Hedef 16’nın uygulanmasına öncelik vermek. BM Kadının Statüsü Komisyonunun 60. 

Toplantısında ortaya çıkan Sonuç Belgesi ile uyumlu bir halde, sivil toplumun ve kadın 

örgütlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ve izleyen süreçlere anlamlı 

katılımını olanaklı kılarak, bilgi paylaşımı ve etkin ve hedefe odaklı bir kapasite geliştirmek 

üzere uluslararası destek ve işbirliğini artırarak,  bütün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 

cinsiyete duyarlı bir biçimde uygulanması için ulusal planları desteklemek.84    

 

 

                                                           

84  A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 


