
RWVABB – VARSAYIMSAL OLAY METNİ 

OCAK 2017 

1- Nahide Paşalı, 43 yaşında, İstanbul’da yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir 

kadındır. 
2- Paşalı, kendisine yıllarca şiddet uygulayan ve onu öldürmeye teşebbüs eden eşinden 

boşandıktan sonra can güvenliği ve maddi durumu olmadığı için kadın hakları 

örgütlerine ait bir kadın sığınma evinde kalmaya başlamıştır. Eski eşinin tahliye 

edilmesi nedeniyle Paşalı hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 

Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında koruyucu ve önleyici bazı tedbir 
kararlarına hükmedilmiştir. 

3- 13 Haziran 2016 tarihinde Başbakan, 17 Ocak 2017 tarihinde ülkede genel seçim 

yapılacağını açıklamıştır. 
4- Bu haberin üzerine Paşalı, kadın örgütleriyle iletişime geçerek sığınma evinde kaldığı 

süre boyunca yapılan genel ve yerel seçimlere katılamadığını ancak bu seçimde oy 

kullanmak istediğini dile getirmiştir. 
5- Nahide Paşalı gibi Türkiye’de 130’un üzerinde sığınma evinde kalan üç bine yakın 

kadının genel seçimlerde oy kullanabilmesi için kadın örgütleri harekete geçmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne bilgi edinme başvurusu, (milletvekilleri aracılığıyla) soru önergesi ve 

kanun teklifi sunan kadın örgütleri, sığınma evlerinde kalan kadınların Anayasa, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle ilgili 

İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini 
kullanabilmeleri için Devletin pozitif yükümlülüğü olduğunun altını çizmiştir. Kadın 

hakları örgütlerine göre Devlet, Avrupa Konseyi üyesi diğer devletlerdeki 
uygulamalarda olduğu gibi, sığınma evlerinde kalan kadınların kaldıkları sığınma 

evlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği bir yerde, posta yoluyla 

ya da internet üzerinden; seçim günü ya da yurtdışı seçmenleri gibi seçim gününden 
önceki bir tarihte; kaldıkları ve oy kullandıkları adresler ortaya çıkmayacak, kimlikleri 
ifşa edilmeyecek ve can güvenlikleri sağlanacak şekilde oy kullanabilmelerini 

sağlamakla yükümlüdür. 
6- Verilen kanun teklifi Meclis tarafından reddedilmiş, soru önergesi ve bilgi edinme 

başvurularına Yüksek Seçim Kurulu ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

“bu konuda bir çalışma yürütülmemektedir” cevabı verilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı ise bir gazeteye yaptığı açıklamada “Sığınma evlerinde kalan kadınlar, can 

güvenlikleri nedeniyle adres bilgileri gizli ya da karartılmış kişiler oldukları için 

onların herhangi bir sandığa kayıtlarının yapılması, yerlerinin ifşa edilmesi anlamına 

geleceği için onları ne yazık ki herhangi bir sandığa kaydettiremiyoruz. Bu durumdaki 

arkadaşlarımızın oy kullanması ne yazık ki bu seçimde mümkün olmayacak.” cevabını 

vermiştir. 
7- Nahide Paşalı, can güvenliği sağlanamadığı için 17 Ocak 2017 günü yapılan genel 

seçimde oy kullanamamıştır. 


