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25 KASIM 

DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME GÜNÜ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, zarar veren, 
fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma ihtimali bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona 
baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfî olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak 
tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetin esas olarak ‘toplumsal cinsiyet temelli’ olduğu da kabul 
edilmektedir.1 Kadınlar ve kızlar dünya nüfusunun yarısını temsil etmekte ve bu nedenle toplam 
potansiyelin yarısını oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, temel bir insan hakkı olmanın yanı sıra, 
tam insan potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma ile barışçıl toplumlara ulaşmak için de gereklidir. 
Ayrıca, kadınların güçlenmesiyle ekonomik büyümenin de gerçekleştiği gösterilmiştir. 2 
 
Kadınlara yönelik şiddet, kadınların ve kızların insan haklarının ihlalidir; maddi ve manevi bütünlük 
hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma hakkı gibi birçok hak 
ihlallerine yol açmaktadır. Bu nedenle kadına yönelik her türlü şiddet, suçtur.3   
 
Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 87 ülkenin 2005-2016 verilerine göre, 15-49 yaşlarındaki kadınların 
yüzde 19'u son bir yıl içinde eşinden fiziksel veya cinsel şiddet görmüştür ve bu şiddet vakalarının 
bazıları ölümle sonuçlanmıştır. Ayrıca 2012 yılında, tüm dünyada kasıtlı cinayet kurbanı olan kadınların 
neredeyse yarısı, eş ya da partneri veya aile üyesi tarafından öldürülmüştür.4 Ayrıca Türkiye’de yapılan 
ulusal araştırmalar her üç kadından birinin evlilikleri boyunca en az bir kez eşlerinden fiziksel şiddet 
gördüğünü göstermektedir. Bu durum ülke genelinde kadına yönelik şiddetin engellenemediğinin 
ifadesidir. Ancak aynı çalışma eğitim düzeyinin artmasının fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma 
olasılığını azalttığının gösterilmesi kadının güçlenmesinin şiddetin önlenmesindeki anahtar 
stratejilerden olduğunu açığa çıkarmaktadır.5  
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması 
İçin Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir. Bu çerçevede, her 25 Kasım’da tüm ülkelerde çeşitli 
etkinlikler düzenlenmekte, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve 
farkındalık yaratılması sağlanmaya çalışılmaktadır.6 Ayrıca Birleşmiş Milletler, kadına yönelik şiddete 
ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı ve toplumları harekete geçirmeyi teşvik etmek amacıyla 
“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Gün” süreci etkinliğine de öncülük etmektedir. Bu 16 gün, 

                                                        
1 [internet]  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1993, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Deklarasyon 
Erişim:15.11.2018.  
2 [internet] http://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/index.html Erişim:15.11.2018.  
3 [internet] http://www.kayseribarosu.org.tr/Print.aspx?ID=37644&Tip=Haber Erişim:15.11.2018.  
4 [internet] http://www.un.org/en/events/endviolenceday/ Erişim:15.11.2018.  
5 [internet] http://www.un.org.tr/turkiye-kadina-yonelik-siddete-karsi-turuncuya-burunuyor/ Erişim:15.11.2018.  
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Bu doküman, Dr. Tuğçe Mehlika Şanver ve Dr. Şeyma Aliye Kara tarafından Doç. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar danışmanlığında 15.11.2018 tarihinde hazırlanmıştır. 
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25 Kasım'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne dek süren dönemi kapsamaktadır. Bu etkinliğin 
2018 yılı teması ‘Beni de Duy, Kadına ve Kızlara yönelik şiddeti sona erdirin’ şeklindedir.7  

Sonuç olarak kadına yönelik şiddet önlenebilir. Ancak bunun için toplumun ve devletin bu konuda 
kararlı olması, kadının güçlenmesinin önünün açılması gerekmektedir.8 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
7 [internet] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism 
Erişim:15.11.2018.  
8 [internet] http://dergipark.gov.tr/download/article-file/210969 Erişim:15.11.2018.  
 

DÜNYAYI TURUNCUYA BÜRÜNDÜRÜN! 

BENİ DE DUY: 

KADINLARA VE KIZLARA YÖNELİK ŞİDDETİ SONA 
ERDİRİN. 
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