
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ederim. 03.06.2020  

 

                                    Alpay Antmen 

         Mersin Milletvekili 

 

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nın resmi sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamaya göre; 

eşinin şiddeti nedeniyle sığınma evinde kalan bir kadının bilgileri aynı karakolda görev yapan 

ve evli olduğu erkeğin de arkadaşı olan komiser tarafından saldırgan kişiye verilmiştir.  

Oysa Sığınma evleri, erkek şiddetinden kaçan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, 

şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki 

destekleri alabilecekleri yerlerdir. Sığınma evlerinin adresleri gizli tutulmaktadır ve 

paylaşılması suç kapsamındadır.  

Kadınlar için hayati öneme sahip olan 6284 sayılı kanunun 8’inci maddesine göre; gerekli 

bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile 

bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile 

korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli 

tutulmaktadır.  Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmekte ve bu bilgileri 

hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.  

Bu bağlamda; 

1 - 6284 sayılı yasa ve Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının tüm genelgelerine rağmen 

böyle bir suçu işleyen polisle ilgili hangi idari ve hukuki soruşturma süreci başlatılmıştır?  

2 – Eşine şiddet uygulayan bir polis, hukuku ve vatandaşların can güvenliğini nasıl 

koruyacaktır? Kadına şiddet gösteren bir kişinin silah kullanma yetkisine sahip bir memur 

olması tehlikeli değil midir? 

3 – Kadınları koruyan ve ülkemizin de imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesine yapılan 

saldırılarla ilgili neden gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilmemektedir? Bazı basın yayın 

medya organları ile gazetecilerin son dönemde sık sık İstanbul Sözleşmesine karşı çıkan yazılar 

yayınladıkları ortadayken bu kişi ve kuruluşlarla ilgili neden hukuki süreçler 

başlatılmamaktadır? Bu gazete ve yazarları kim ya da kimler korumaktadır?  

4 – 2015 Ocak ila 2020 Haziran ayları arasındaki sürede kolluk kuvvetlerine mensup kaç memur 

eşine ve kadına karşı şiddet nedeniyle soruşturma geçirmiş ve davalık olmuştur? Yine aynı 

tarihler arasında kolluk kuvvetlerine mensup kaç memurun eşi, şiddet nedeniyle kadın sığınma 

evlerine başvuruda bulunmuştur?  

5 - 2015 Ocak ila 2020 Haziran ayları arasındaki sürede kolluk kuvvetlerine mensup kaç memur 

eşini silahla vurmuş, yaralamış veya öldürmüştür?  

6 – Kolluk kuvvetlerine bağlı memurlara; kadına karşı şiddetle ilgili ne tür eğitimler ve 

destekler verilmektedir? Bunların yapılma sıklığı nedir?  


