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Şiddet; her coğrafyadan ve her yaşam düzeyinden kadının karşılaştığı evrensel bir sorundur. Sorunun bu özelliği, 

evrensel nitelikteki bir çözüm arayışını da beraberinde getirmiştir. Kadına karşı şiddetle mücadele pek çok 

uluslararası platformda ele alınmış ve uluslararası metinlere konu olmuştur. Evrensel nitelikli bu çalışmalar iç 

hukuk alanlarında da yansımalarını göstermiş, devletler kadına yönelik şiddetle mücadele hususunu bir görev 

olarak üstlenmişlerdir. Türkiye bakımından da durum bu şekildedir. Kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 

mevzuat incelendiğinde, pek çok idari birimin koordineli olarak yürütmekle görevli olduğu bir kamu hizmeti ağı 

örüldüğü görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin birer kamu hizmeti olarak öngörülmüş olmaları da, konunun 

idare hukuku alanı ile ilişkili hale gelmesine yol açmıştır. İdare Hukukunun, kamu hizmetinin hukuku olduğu 

düşünüldüğünde, idare hukukuna ilişkin pek çok kurum, direkt olarak kadına karşı şiddetle mücadele sürecine 

dâhil olmaktadır. Ancak hem kadına karşı şiddetle mücadele sürecinin çok çeşitli faaliyetler içermesi, hem de idare 

hukuku müesseselerinin sayıca fazla olması; konunun sınırlanması zorunluluğunu doğurmuştur. Kadına karşı 

şiddetle mücadele olgusu bu çalışmada kadın konukevleri bağlamında ele alınacaktır. Bu çerçevede hem 

konukevine erişim süreci, hem de burada konaklama sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Değerlendirme 

yapılırken konuya ilişkin bazı temel kavramlar ile hukuki çerçeveye değinildikten sonra; bahsi geçen hizmetler 

(konukevine erişim ve barınma) “kamu hizmeti” teorisi çerçevesinde incelenecektir. Sonrasında ise, kamu hizmeti 

müessesinden ve mevzuattan kaynaklanan birtakım zorunluluklar, bu zorunlulukların ihlali halinde ortaya 

çıkabilecek sonuçlar ve uygulamadaki bazı sorunlar hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.  

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Kadına yönelik şiddetle mücadele, idare hukuku, kadın konukevi, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Doç. Dr.; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi., 
dyilmaz@gazi.edu.tr. 



 

THE HOSTING PROCESS OF THE WOMEN EXPOSED TO THE VIOLENCE AND 
SOME ASSESMENTS RELATING TO WOMEN’S SHELTERS FROM THE POINT 

OF ADMINISTRATIVE LAW 

ABSTRACT 

                                                                                                                                                      Dilşat YILMAZ*   

Violence is an universal problem of women from every geography and every level of life. This character of 

problem has also brought  search for universal solutions along. The elimination of violence against women has 

been taken in hand in numerous international platforms and regulated in international texts. These universal studies 

have also been worked through in domestic regulations and the states have assumed responsibility of elimination 

of violence against women. The situation is same for Turkey. When the regulations related to prevention of 

violence against women  analysed, it is obvious  that there is a huge public service network to be performed by 

coordination of a huge number of administrative units. Qualification of these activities as public service, has 

opened road to establish relations with administrative law. Because of the fact that administrative law is 

substantially “public service law”, a lot of themes of administrative law automatically merge to the process of 

elimination of violence against women. But because of the facts that the  elimination of violence against women 

process is composed of a huge number of activities and administratine law has a vide area of study;  it is required 

to restrict the scope of the subject in this study. In this study the elimination of violence against women will be 

dealed in the context of women’s shelters. In this scope, both access process to the shelters and accommodation 

here will be analysed. While assesment, at first some fundamental concepts and legal frame relating to subject will 

be handled, then above mentioned services (access process to the shelters and accommodation here) will be 

examined within the framework of public service theory. At last, some obligations derived from public service 

concept and legislation, the results of ignoring them  and some problems in  practice will be mentioned. 
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