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Önsöz
Kadýnlara yönelik aile içi þiddet, temel insan haklarý ve özgürlüklerinin ihlali olup,
kadýnlar ve erkekler arasýndaki eþit olmayan güç iliþkilerinin bir sonucu olarak
ortaya çýkan önemli bir sorundur. Aile içi þiddet özel alanda meydana geldiði için
çoðu zaman gizli tutulmakta, bu nedenle boyutlarýnýn tespiti son derece güç
olmaktadýr. Oysa son yýllarda uzun süreli çabalarýn sonucunda þiddete maruz
kalan kadýnlara sunulan hizmetlerin niteliðinin deðiþmesi için gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr. Bu düzenlemelerin baþýnda Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu
ve Ailenin Korunmasýna Dair Kanunda yapýlan deðiþiklikler ile 2006/17 Sayýlý
Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþbakanlýk Genelgesi ve 2007/8 tarihli
Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi gelmektedir. Uygulamanýn geliþtirilmesi için
T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM) tarafýndan Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: 2007-2010 hazýrlanmýþtýr.
Kadýna yönelik aile içi þiddet; saðlýk hizmetleri, kolluk kuvvetleri, adalet hizmetleri
ve sosyal hizmetler gibi pek çok hizmet alanýnýn ortak çabalarýyla önlenebilecek
bir sorundur. KSGM tarafýndan Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonunun teknik, Avrupa
Birliðinin mali katkýlarýyla yürütülen Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele
Projesi kapsamýnda, þiddete maruz kalan veya risk altýndaki kadýnlara sunulan
hizmetlerin güçlendirilmesi ve hizmet sunan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan
polis memurlarý, avukatlar, hakimler, savcýlar, sosyal çalýþmacýlar, saðlýk personeli
gibi çeþitli meslek gruplarýna, medya ve sivil toplum kuruluþu çalýþanlarýna hizmet
içi eðitim paketleri hazýrlanmasý amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda tüm meslek gruplarý
için Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Temel Eðitim baþlýðý altýnda 1) Toplumsal Cinsiyet
Eþitliði, 2) Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet, 3) Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili
Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler, 4) Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan
Hizmetler ve 5) Þiddete Maruz Kalan ve Þiddet Uygulayanlarla Ýletiþim ve Görüþme

konularýnýn yer aldýðý bir eðitim paketi ile þiddete maruz kalanlara hizmet sunanlarýn
kendi meslek gruplarýna yönelik, mesleki sorumluluklarýný içeren eðitim dokümanlarý
geliþtirilmiþtir. Sýnýf içi uygulamalarýn etkililiðini saðlamak üzere her bir doküman
için Eðitici Rehberi ve eðiticiler için yetiþkin eðitimi yaklaþýmlarýný ve tekniklerini
anlatan Yetiþkin Eðitimi Kýlavuzu hazýrlanmýþtýr.
Elinizdeki dokümanýn hazýrlanabilmesi için Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele
Projesi çerçevesinde 2007 yýlý Haziran ve Temmuz aylarýnda proje illerinden Ankara,
Ýstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Þanlýurfada eðitim ihtiyaç analizi çalýþmalarý
yürütülmüþ; söz konusu meslek gruplarýnýn temsilcileriyle derinlemesine görüþmeler,
grup çalýþmalarý yapýlmýþ ve sonuçlar bu dokümana yansýtýlmýþtýr. Ayrýca, dokümanýn
hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda ve deneme eðitimlerinde ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin, meslek kuruluþlarýnýn ve
akademisyenlerin görüþlerinin alýnmasýna ve katkýlarýnýn saðlanmasýna özen
gösterilmiþtir.
Elinizdeki Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal
Düzenlemeler dokümaný, Aile Mahkemesi Hakimi Eray Karýnca tarafýndan, yasa
uygulayýcýlara yönelik olarak hazýrlanan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin
Hukusal Durum ve Uygulama Örnekleri kitabýnýn diðer meslek gruplarý için
yalýnlaþtýrýlmýþ ve kýsaltýlmýþ halidir.
Proje kapsamýnda hazýrlanan bu dokümanlar, eðitim uygulamalarý sýrasýnda,
kolaylaþtýrýcý ve katýlýmcý olarak, zamanlarýný ve enerjilerini ayýracak olan meslek
elemanlarýnýn katkýlarýyla geliþecektir.
Çalýþmaya katkýda bulunan tüm kiþilere, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerine
teþekkür ederim. Bu dokümanýn kadýnlarýn insan haklarýnýn korunmasý ve
geliþtirilmesi, toplumsal yaþamda konumlarýnýn güçlendirilmesi, eþit hak, fýrsat ve
imkanlardan yararlanmalarý amacýna katký saðlamasý dileðiyle.
Esengül Civelek
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü
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Giriþ
Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet,

kurbanlarýnýn genellikle kadýnlar ve

mülkiyetin erkek egemen yapýsý deðiþ-

çocuklar olduðu vurgulanmýþtýr (TBMM

mediði için günümüz toplumlarýnda da

Genel Kurul Tutanaðý, 13 Aðustos 1997).

aynen devam etmektedir. Türkiyede
þiddetin terbiye biçimi olarak algýlanmasý,

Aile içi þiddetin en aza indirilmesi, tekra-

aile içinde ve kamusal yaþamda meþru

rýnýn önlenmesi, yaptýrýmsýz kalmamasý

görülmesi þiddetin yeniden üretilmesine

için yapýlacak þey, þiddetin kaçýnýlmaz

ve gizlenmesine yol açmaktadýr. Araþ-

olmadýðýnýn benimsenmesinin saðlan-

týrmalara göre kadýnlarýn %47si þiddet

masý, bu konudaki duyarlýlýk ve farkýndalýk

nedeniyle fiziksel zarar görmekte ve

bilincinin geliþtirilmesidir. Yapýlmasý

bunlarýn sadece dörtte biri hastane, doktor

gereken sýnýr çizmekten, yani þiddeti

ya da bir saðlýk kurumuna baþvurmaktadýr.

amacýna bakarak deðerlendirmekten

Yaralanma olaylarýnda genellikle özel

vazgeçmek ve hiçbir þekilde olumlana-

tedavi uygulanmakta ve yaþanan þiddet

mayacak þiddet biçimleri kataloðunu

gizlenmektedir (Baþbakanlýk Aile Araþtýrma

mümkün olduðunca geniþletebilmektir

Kurumu, 2000, s.27).

(Reemtsma, 1998, s.14).

4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair

Þiddetin kaynaðýnda, yani toplumun en

Kanunun görüþülmesi sýrasýnda da Meclis

küçük yapý taþý olan aile içinde önlenmesi,

Genel Kurulunda, aile içi þiddetin önemli

hakkýmýz olan daha uygar ve demokratik

bir toplumsal sorun olduðu ve þiddet

bir toplumda yaþamamýzýn önkoþuludur.

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

Hukuki Durum ve Kavramlar,
Ýç Hukuktaki Düzenlemeler
1. Hukuki Durum ve Kavramlar

özel kanunlarla da yaptýrýma baðlanmýþtýr.

Ýç hukuk ve uluslararasý hukukta kadýna

Çünkü aile içindeki þiddet, þiddetin en çok

yönelik aile içindeki þiddetin önlenmesine

rastlandýðý yerlerden birinin aile olmasýna

iliþkin metinleri irdelemeye geçmeden

karþýn, kavram olarak zihinlerde tam

önce bazý kavramlarý açýklamak yararlý

olarak yer etmediði için yeteri kadar

olacaktýr. Kadýnýn aile içi þiddetten

bilinmemektedir. Hatta kadýna yönelik

korunmasý konusunda yasal düzenle-

þiddet toplumumuzda kanýksanmýþ olup

melerde sýkça geçen bu kavramlar, yasal
düzenlemelerin doðru yorumlanmasý
yanýnda amaca uygun ve etkili biçimde
uygulanmasý açýsýndan da önemlidir. Bu
kavramlarýn baþlýcalarý, þiddet, aile ve aile
içi þiddet olarak sýralanabilir.
1.1 Þiddet ve Þiddet Biçimleri
Þiddet, insanýn maddi ve manevi varlýðýna
zarar veren her türlü davranýþtýr. Kaba
dayak atmaktan, duygusal eziyete ve

kültürümüzün bir parçasý haline gelmiþ
ve atasözlerimize de yansýmýþtýr: Kadýnýn
sýrtýndan sopayý, karnýndan sýpayý eksik
etmeyeceksin. Kýzýný dövmeyen, dizini
döver. Bunlardan sadece iki tanesidir.
Aile içi þiddeti tanýmlamadan önce þiddet
türlerini genel olarak bilmek yararlý
olacaktýr. Buna göre aile içi þiddet; fiziksel
þiddet, cinsel þiddet, duygusal (psikolojik,

parasýz býrakmaya kadar çeþitli yönleri

sözel) þiddet ve ekonomik þiddet olarak

olduðu için hukukun olduðu kadar, diðer

dört baþlýkta incelenebilir.

sosyal bilimlerin de ilgi alanýndadýr ve ceza
yasalarý veya özel yasalardaki yaptýrýmlarla

Fiziksel Þiddet

yasaklanmýþtýr.

Þiddetin en çok bilinen çeþididir. Yumruk,
tokat, tekme ya da sopa ve benzeri

Aile içi þiddet günümüzde ceza kanun-

herhangi bir araç kullanarak kaba dayak

larýndaki düzenlemelerin yanýnda bazý

atmaktan, vücutta sigara söndürmeye ve
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öldürmeye dek uzanan çok geniþ bir

birine karþý kötü muamelede bulunan

kapsama alaný vardýr.

kimse hapisle cezalandýrýlýr. Örneðin aç
býrakmak, soðukta dýþarýya atmak bu

Öldürme eylemi Türk Ceza Kanununda

kapsamdadýr. Aile hukukundan kaynak-

suç olarak düzenlenmiþtir. Kasten öldür-

lanan bakým, eðitim veya destek olma

menin yanýnda dayak ve kötü muamele

yükümlülüðünü yerine getirmeyen kiþi de

sonucu ölüme neden olmak ve ayný

þikayet üzerine cezalandýrýlýr. Yüküm-

biçimde uygulanan þiddet nedeniyle

lülüðün kapsamýnýn Türk Medeni Kanunu

kiþinin intihar etmesine sebep olmak da

uyarýnca belirlenmesi gereklidir. Terbiye

suçtur.

ve eðitim yetkisinin kötüye kullanýlmasý
da suçtur.

Ülkemizde çok rastlanan aile içi þiddet
türlerinden biri de namus cinayetleridir.

Cinsel Þiddet

Kadýn ya da genç kýzýn ailesinin isteði

En yalýn biçimiyle cinsel þiddet, eylemi

dýþýnda duygusal iliþkiye girmesi, kötü

gerçekleþtiren ister koca ister baþkasý

yola düþmesi, gayrimeþru çocuk doður-

olsun, kadýnýn isteði dýþýnda veya

masý -ki bebeðin babasý genellikle yakýn

istemediði biçimlerde cinsel iliþkiye zorlan-

akrabalardan biri olabilmektedir.- gibi

masýdýr. Bunun dýþýnda yine kadýna istemi

bahanelerle kadýnlar, kardeþleri, babalarý,

dýþýnda yöneltilen her türlü cinsel amaçlý

eþleri hatta eski eþleri tarafýndan öldürü-

sözlü veya fiziksel eylem de cinsel þiddettir.

lebilmektedir. Eski Ceza Kanunu uygu-

Evlilik içi tecavüz yanýnda, ensest iliþki de

lamasýnda faillere bu durumlarda tahrik

çok rastlanan aile içi cinsel þiddet türüdür.

hükümleri uygulanarak cezalarýndan yarý

Ensest, nikâhýn yasak olduðu yakýn

oranýnda indirim yapýlabilmekteyken, Yeni

akrabalar arasýndaki cinsel iliþki anlamýna

Ceza Kanununda bu indirim kaldýrýlmýþtýr.

gelir. Örneðin, öz ana babalarla çocuklar

Artýk namus cinayetleri, hukuksal koru-

veya kardeþler arasýndaki cinsel iliþki

madan yararlandýrýlmamaktadýr.

ensest olarak kabul edilir.

Öldürmenin dýþýnda, bedensel bütünlüðe,

Evliliðin erkeklere, eþi üzerinde cinsel

saðlýða saldýrý olarak tanýmlanan etkili

alanda mutlak anlamda kullaným hakkýna

eylemler de Ceza Kanunu açýsýndan suçtur.

sahip olduðu yolundaki geleneksel anlayýþ

Ayný konutta birlikte yaþadýðý kiþilerden

Yeni Ceza Kanunu ile terk edilmiþtir. Kesin

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

olarak belirtelim ki evlilik, eþlere diðer eþ

sine sarkýntýlýk eden kiþiye yapýlan hakaret

üzerinde onun istemi dýþýnda veya onun

bu kapsamdadýr. Tehdit ise maðduru, belli

istemediði yöntemle cinsel iliþki kurma

karar ve hareketlere zorlamak amacýyla

hakkýný vermez. Böyle bir eyleme teþebbüs
dahi suçtur. Erkeðin eþi üzerindeki her
türlü kullaným hakkýnýn olduðuna iliþkin
erkek hem sever, hem de döver þeklinde
dile getirilen inanýþ yanlýþtýr. Sevginin

yapýlýr. Tehdidin suç oluþturmasý için
korkutarak sonuç almasý, zarar vermesi
zorunlu deðildir. Maðdurda etkili olmasý
yeterlidir. Maddi ve manevi olabileceði
gibi maðdurun yakýnlarýna da yöneltilmiþ
olabilir.

sevilene zarar vermesi biçiminde gerçekleþen hastalýklý yaklaþým kabul edilemez.

Yaygýn olarak görülen bir diðer aile içi

Bu yüzden gazetelerde aþk cinayeti

psikolojik þiddet biçimi de özgürlükten

baþlýðýyla verilen, içeriðinde Aþkýna

yoksun býrakmadýr, karý koca ve çocuklar

karþýlýk vermeyen kadýný öldürdü ya da

arasýnda iþlenmesi hali cezanýn artýrýlma

yüzüne kezzap döktü. biçiminde sürdürülen mantýk terk edilmelidir.

Sözel / Duygusal / Psikolojik Þiddet

nedenidir.
Ekonomik Þiddet
Çaðdaþ toplumlarda boþanmalarda
ekonomik nedenler önemli bir yer tutar-

Hakaret ya da tehdit biçiminde kendini

ken, aile içi þiddette de ekonomik þiddet,

gösteren duygusal ya da psikolojik þiddet,

giderek artma eðilimi içindedir. Artýk

bazen fiziksel þiddetle birlikte, çoklukla

mahkeme kararlarýnda da ekonomik

baðýmsýz olarak gerçekleþen ve en çok

þiddetin boþanma veya koruma karar-

rastlanan aile içi þiddet türüdür.

larýna gerekçe oluþturduðu örneklere
rastlanmaktadýr. Bu anlamda ekonomik

Hakaret ve sövme, bir kiþinin namus, þeref
ve haysiyetine saldýrýdýr ve ceza kanunlarýnda suç olarak yer almýþtýr. Ancak,

þiddet, Bireylerin çalýþmalarýný ve gelir
saðlamalarýný engellemek, çalýþmaya
zorlamak, kiþisel kazançlarýna veya mal
varlýklarýna el koymak, bunlarý yönet-

kendine karþý þiddet kullanýlmasýndan

melerine engel olmak, þeklinde ortaya

dolayý hakaret ve sövme söz konusu ise

çýkan davranýþlar olarak tanýmlan-

bu eylem suç oluþturmaz. Örneðin kendi-

maktadýr (Erdem, 2007, s.56)
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1.2 Aile

Öyleyse aile kavramý, incelenen somut

Türk Medeni Kanunu (TMK)nun 134.

olaya göre gerektiðinde hakim tarafýndan

maddesi ve devamýnda evlenmenin þekil

somutlaþtýrýlmalýdýr.

þartlarý düzenlenmiþtir. Buna göre: Evlenme, yetkili evlendirme memuru önünde

Ýsviçre Medeni Hukukçularýndan yapýlan

yapýlmamýþsa, evlenme yoktur (Öztan,

alýntýlarda da aile ve aile yararý kavra-

2002, s.389) Buna karþýn TMK net bir aile

mýnýn belirsizliði ve tanýmlanmasýndaki

tanýmý vermemekte, ele alýnan konuya

güçlükler gözetilerek: Bu kavramýn

göre aile iliþkisini dar ya da geniþ olarak

yorumunda hakimlerin serbestisi hemen

belirlemekte ve resmi evlilikle sýnýrlamamaktadýr. Bunu, ailenin süreç içindeki
deðiþimini sezen kanun koyucunun uzak
görüþlülüðü olarak da deðerlendirmek
olanaklýdýr. Öðretide de:  aile sanki yaþayan bir canlýdýr ve kavram zaman ile
zemine göre deðiþiklik göstermektedir
denilmiþtir (Koçhisarlýoðlu, 2007, s.57) .
Medeni Kanun, Evlilik Hukuku kýsmýnda
aileyi eþler olarak algýlarken, velayete iliþkin
düzenlemelerinde ailenin ana baba ve
çocuklardan oluþtuðunu kabul etmiþtir.
Buna karþýn Ev Düzeni baþlýðý altýndaki
367. maddesinde, aile kavramýný çok geniþ

hemen tamdýr, hemen hemen diyoruz,
zira onlarýn kararlarýný gerekçelendirme
ödevleri vardýr ve bu ödevleri aracýlýðýyla
bir sýnýr ortaya çýkmaktadýr, denilmektedir
(Koçhisarlýoðlu, 2007, s. 62).
1.3 Aile Ýçi Þiddet
Aile içi þiddet, ailede bir bireyin diðerine
karþý þiddet uygulamasý halinde söz
konusu olur. Aile bireylerinin yaralanmasýna, sindirilmesine, öfkelendirilmesine
veya duygusal baský altýna alýnmasýna yol
açan fiziki veya herhangi bir þekildeki
hareket, davranýþ veya eylemler bütünüdür (Sümer, 1998, s.131). 4320 sayýlý
Kanunun gerekçesinde de benzer

olarak belirlemiþtir. Buradaki tanýma göre

biçimde, aile içinde bir bireyin diðer bir

ana baba ve çocuklar dýþýnda, onlarla kan

bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal

baðýyla veya evlilik baðýyla baðlý olan

kötü davranýþlarý olarak tanýmlanmýþtýr.

akrabalar yanýnda, iþçi, bahçývan, hizmetçi

Yukarýda deðinildiði üzere, öldürmekten,

gibi kiþiler, bir sözleþme iliþkisi içinde bun-

yaralamaya, sakatlamaya, tecavüze, ensest

larla bir arada yaþýyorlarsa aile kavramý

iliþkiye, parasýz býrakmaya, çalýþmayý

içindedir.

engellemeye, aþaðýlamaya kadar çok çeþidi
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vardýr. Aile içi þiddette, toplumsal cinsiyet

aile hukuku alanýna diðer hukuk alan-

rol kalýplarý önemli bir yer tutmaktadýr.

larýndan çok daha fazla karýþmak zorun-

Geleneksel kültürde, erkek çocuklarýnýn

dadýr. Gerçekten devlet; aile iliþkilerinin

aktif ve saldýrgan olmasý desteklenirken;
kýz çocuklarýnýn edilgen olmalarý ve itaat
etmeleri istenmektedir. Erkeklere gösterilen hoþgörü, kadýnlardan esirgenmektedir. Bu anlayýþ içinde büyüyen kýz
çocuðu evlenince de yaþadýðý eþ þiddetine

gerek meydana gelmesinde, gerek devamýnda ve sona ermesinde geniþ çapta
karýþma (müdahale) ve denetleme görev
ve yetkisiyle donatýlmýþ bulunmaktadýr
(Akýntürk, 2002, s.14).

karþý kendini savunamamakta, katlanmak
zorunda kalmaktadýr. Ancak Türkiye,

Ancak, aile iliþkilerine devletin karýþmasý,

imzaladýðý uluslararasý belgeler ve iç

bu iliþkilerin aile bireyleri ile devlet ara-

hukukundaki düzenlemeler doðrul-

sýnda kurulmasý anlamýna gelmez; iliþkiler

tusunda kadýna karþý ayrýmcýlýðýn ve
þiddetin önlenmesine iliþkin epey yol
almýþtýr.
2. Ulusal Hukuktaki Düzenlemeler

tamamen eþit durumda olan aile bireyleri
arasýndadýr. Devlet bu iliþkilere salt kamu
yararý ve kamu düzeni düþüncesiyle ve
sadece denetlemek açýsýndan karýþmak-

Özel hukuk sistemlerinin temelini oluþtu-

tadýr (Aktýntürk, 2002, s.15). Bunun önemli

ran Roma Hukukunda klasik dönem

istisnasý ilerde ayrýntýlarýyla deðineceðimiz

boyunca aile babasý, suç iþleyen aile

4320 sayýlý Ailenin Korunmasý Hakkýndaki

bireylerini yargýlama ve cezalandýrma

Kanundur. Bu Kanun ile devlet, aile içi

hakkýna sahipti. Suçlu bulduðu bireyleri

þiddetin önlenmesi konusunda taraf

dövebilir, hapsedebilir ve hatta öldürebilirdi. Aile babalarýnýn aile bireylerini
satmak, kiralamak, ailede yeni doðmuþ
çocuklarý öldürmek haklarý vardý (Karadeniz, 1986, s.160).

olduðunu açýkça göstermiþtir. Kanunnýn
gerekçesinde bildirildiði üzere bu
Kanunun amacý, þiddet maðduru olan
kadýn ve çocuklarý korumaktýr. Bu
Kanundan baþka, baþta Anayasa olmak

Günümüz toplumunda ise aile hukuku

üzere bazý temel yasalarda da kadýn ve

iliþkileri, diðer hukuki iliþkilerden çok

çocuklarý koruyan düzenlemeler bulun-

daha önemlidir. Bu itibarladýr ki devlet,

maktadýr.
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2.1 Anayasa

engelleri kaldýrmak ve maddi manevi

Ulusal hukukta Anayasa temel metindir.

varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý

Kanunlarýn Anayasaya uygun olmasý

hazýrlamaya çalýþmakla görevlidir.

gerekir. Aksi durumda o kanun maddesinin, uygulama aþamasýnda mahkemeler

Kanun önünde eþitlik baþlýklý 10. maddeye,

aracýlýðýyla ya da doðrudan Cumhurbaþ-

7.5.2004 tarihinde eklenen ikinci fýkra,

kaný ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde

pozitif ayrýmcýlýða doðru atýlan önemli bir

grubu bulunan siyasi partiler tarafýndan

adýmdýr: Kadýnlar ve erkekler eþit haklara

iptali istenebilir.

sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama
geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Buna

Aile içi þiddetin temelinde, kadýnýn eko-

karþýn eþit pozisyon ve güçte olmayanlarýn

nomik anlamda güçsüzlüðü vardýr ve

yasa önünde eþit olmalarýnýn rekabet

erkeðin yasalardan ve ataerkil gele-

ortamýnda bir yararý olmayacaðý açýktýr.

neklerden kaynaklanan aile içindeki üstün

Öyleyse, Kadýnlarýn istihdam, siyaset,

konumu, bu þiddeti besleyen en önemli

eðitim gibi çeþitli alanlarda karþýlaþtýðý

etkendir. Konumuz olan aile içi þiddetin

engellerin aþýlmasý ve toplumsal geliþme

önlenmesi açýsýndan, Türkiye Cumhuriyeti

için pozitif ayrýmcýlýk benimsenmelidir

Anayasasýnýn 5, 10, 12, 17, 19 ve 41nci

(Ýba, 2008, s97).

maddeleri, her türlü ayrýmcýlýðý reddeder
ve eþitliði düzenler. Ayrýmcýlýðýn reddi ve

Herkes, kiþiliðine baðlý, dokunulmaz,

eþitliðin saðlanmasý, ayný zamanda aile

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve

içinde kadýna yönelik þiddeti ortaya

hürriyetlere sahiptir. diyen 12. madde

çýkaran etkenlerin de kaldýrýlmasý anla-

ise, en temel hak olan þiddete uðramadan

mýna gelir.

yaþama hakkýný güvenceye almaktadýr.
17. maddenin 3. fýkrasý, þiddeti yasak-

Anayasanýn Devletin Temel Amaç ve

lamaktadýr: Kimseye iþkence ve eziyet

Görevleri baþlýklý 5. maddesine göre

yapýlamaz; kimse insan haysiyetiyle

devlet; kiþilerin ve toplumun huzur ve

baðdaþmayan bir cezaya veya muameleye

mutluluðunu saðlamak için temel hak ve

tâbi tutulamaz.

hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette

Yine kiþi hürriyeti ve güvenliði baþlýklý 19.

sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal

madde, Herkes, kiþi hürriyeti ve

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

güvenliðine sahiptir biçimindeki

deðil, aðýrlaþtýrýcý neden sayýlmasý saðlan-

düzenlemesiyle, kiþi olarak kadýnýn

mýþ; namus ve töre cinayetleri kasten

özgürlüðünü güvenceye alýr.

öldürme kapsamýna alýnmýþ ve ceza
indirimleri kaldýrýlmýþtýr.

Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý
Kanunun çýkarýlýþýnýn uluslararasý

Kasten öldürme suçu, eþe karþý iþlenmiþse

dayanaðý, Pekin Eylem Platformunun

verilecek ceza, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet

önerileri iken, ulusal ölçekteki dayanaðý

hapis cezasýdýr. Kasten yaralama suçu eþe

ise gerekçesinde de belirtildiði üzere

karþý iþlenmiþse 86. maddeye göre ceza

Anayasanýn 41. maddesidir: Devlet,
ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn
ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný
saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý
kurar.
41. maddeye 3.10.2001 tarihinde þu fýkra
eklenmiþtir: Aile Türk toplumunun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr.
Buradaki eþitliðin kanunlar önündeki
eþitlik olarak algýlanmasý doðrudur.
Nitekim bu düzenlemeden sonra çýkarýlan
Medeni Kanunda, önceki kanunda var

artmaktadýr.
Bunun dýþýnda, evlilik içi cinsel saldýrý suçu
eþe karþý iþlenmiþse eskiden suç oluþturmamaktaydý. Ancak yeni TCKnýn 102/2
maddesine göre, Cinsel saldýrý fiili vücuda
organ veya sair bir cisim sokulmasý
suretiyle eþe karþý iþlenirse, maðdur eþin
þikâyeti ile soruþturma ve kovuþturma
yapýlabilecektir. Öngörülen ceza, 7 yýldan
12 yýla kadar hapistir. Bu suç üçüncü
derece dâhil kan veya kayýn hýsýmlýðý
iliþkisi içinde bulunan bir kiþiye karþý
iþlenirse, verilen cezalar yarý oranýnda
artýrýlmaktadýr.

olan, Erkek evin reisidir. biçimindeki
düzenlemeye yer verilmemiþtir.

Ýþlenmekte olan ve iþlenmiþ bir suçun
yetkili makamlara bildirilmemesi, TCKnýn

2.2 Türk Ceza Kanunu

278. maddesinde düzenlenmiþtir. Bu

Yeni Türk Ceza Kanununda kadýna yönelik

maddeye göre suçun oluþabilmesi için

þiddete iliþkin suçlar geliþtirilmiþ, örneðin

henüz icra edilmekte olan bir suçun varlýðý

tecavüzün eþe karþý yapýlmasý da suç

gereklidir. Bir kimsenin kaçýrýlarak belli

sayýlmýþ; töre cinayetlerinin cezayý indirici

bir yerde tutulduðunun bilinmesine
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karþýn, yetkililerin durumdan bilgilen-

2.3 Türk Medeni Kanunu

dirilmemesi, iþlenmekte olan suçun

1926 tarihli Medeni Kanunla çocuk yaþta

bildirilmemesine örnektir.

evlenmeler, çok eþlilik yasaklanmýþ, resmi
nikâh sayesinde kadýn, evlenme iradesini

Kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle
veya görevlerini yaparken bir suçun
oluþtuðunu öðrendikleri halde bunu yetkili
organlara bildirmemeleri, TCK. 279.

Devletin resmi görevlisi önünde ve tanýklar
huzurunda açýklayarak eþini özgürce
seçme özgürlüðüne kavuþmuþ, eþit koþullarda boþanma ve çocuklarý üzerinde
velayet hakkýna sahip olmuþtur.

maddedeki suçu oluþturur. Bu suçun
oluþmasý için "bildirim konusu suçun

22.11.2001 tarihinde yürürlüðe giren 4721

kamu görevlisinin yürüttüðü görevle

sayýlý Türk Medeni Kanunu ise beklendiði

baðlantýlý olmasý gerekir. Ýþlenen suçun

ve olmasý gerektiði gibi aile hukukunda

görevle baðlantýlý olmamasý durumunda,
ihbara iliþkin genel kurallar geçerlidir.
Ayrýca görevlerinin özelliði gereði, meslek-

kadýn erkek eþitliðini, önceki yasadan daha
ileri bir düzeyde saðlamýþtýr. Yeni Medeni
Kanundaki kadýn erkek eþitliðini pekiþtiren bu düzenlemelerden bazýlarý
þunlardýr:

lerini yaparlarken, tabip, diþ tabibi, eczacý,
ebe, hemþire ve saðlýk hizmeti veren diðer

Kadýn soyadýný, kocasýnýnkinden önce

kiþilerin öðrendikleri suçu bildirme

gelmek üzere kullanma hakkýna sahiptir

yükümlülükleri TCK 280. maddede

(m.187).

düzenlenmiþtir. Bu yükümlülük madde

Konutu seçme hakký eþlere birlikte

metninde sayýlanlarla sýnýrlý deðildir.

tanýnmýþtýr (m.187). Eþler, evlilik birliðini

Örneðin bir týbbi tahlil labaratuvarýnda

birlikte temsil ederler (m.188).

çalýþanlar için de bu yükümlülük vardýr.

Eþler çocuklarýn velayetini birlikte kulla-

Ayrýca Ceza Muhakemeleri Kanununun

nýrlar (m.336).

100. maddesine göre de kasten öldürme,

Uygulamada yine kadýn lehine olan bir

cinsel saldýrý, çocuklarýn cinsel istismarý

düzenleme de boþanmadan sonra açýlacak

suçlarýnýn iþlendiði yönünde kuvvetli

nafaka davalarýnda nafaka alacaklýsýnýn

þüphe sebeplerinin varlýðý halinde

yerleþim yerinin yetkili kýlýnmasýdýr

tutuklama sebebi var sayýlabilecektir.

(m.177).
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Ekonomik anlamdaki en önemli düzen-

Hakim, eþleri yükümlülükleri konusunda

leme ise, edinilmiþ mal rejiminin yasal mal

uyarýr; onlarý uzlaþtýrmaya çalýþýr ve eþlerin

rejimi olarak kabul edilmesidir (m.202).

ortak rýzasý ile uzman kiþilerin yardýmýný

Böylece kadýnýn ev iþlerindeki emeði

isteyebilir.

deðerlendirilmiþ ve boþanma halinde
eþlerin birlikteyken edindikleri kiþisel

Hakim gerektiði takdirde eþlerden birinin

olmayan mallarýnýn yarýsý üzerinde

istemi üzerine Kanunda öngörülen

kadýnýn hak sahibi olmasý saðlanmýþtýr.

tedbirleri alýr.

Türk Medeni Kanununda ayrýmcýlýðýn ve
aile içi þiddetin önlenmesi amacýyla

Eþler birlikte yaþarken, eþlerden birinin

yapýlan bu düzenlemeler, evlilik birliði

istemi üzerine hakimin, ailenin geçimi

sürerken ve birlikte yaþamaya ara

için her birinin yapacaðý parasal katkýyý

verilmesi biçiminde ikiye ayrýlabilir

belirleyeceði hususu da 196. maddede yer
almýþtýr.

A. Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek
Önlemler

Ailenin ekonomik varlýðýnýn veya evlilik

Türk Medeni Kanunu uyarýnca eþler, evlilik

birliðinden doðan mali bir yükümlülüðün

birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine

yerine getirilmesi amacýyla, eþlerden

getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin

birinin istemi üzerine diðer eþin mal

önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi

varlýðýyla ilgili tasarruf yetkisinin

halinde, ayrý ayrý veya birlikte hakimin

kýsýtlanmasý da 197. ve 198. maddeler

müdahalesini isteyebilirler. Evlilik birliðini

kapsamýnda hakimden istenebilir.

korumaya yönelik bu düzenlemeler Türk
Medeni Kanununun 195. maddesinde yer

B. Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde

almýþtýr. Buna göre:

Alýnabilecek Önlemler
Medeni Kanunda yetersiz de olsa eþ

Evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin

þiddetine deðinilmektedir. Örneðin 197.

yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine

maddede, Eþlerden biri, ortak hayat

iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða

sebebiyle kiþiliði, ekonomik güvenliði veya

düþülmesi halinde, eþler ayrý ayrý veya

ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye

birlikte hakimin müdahalesini isteye-

düþtüðü sürece ayrý yaþama hakkýna

bilirler.

sahiptir denilmektedir.
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Burada da þiddete uðrayan eþin baþvurusu

2.4 Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev

gereklidir. Ancak tedbirin içeriði ve

ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun

yaptýrýmý belirlenmediði için koruma

Ülkemizde 9.1.2003 tarih ve 4787 sayýlý

yetersiz kalmaktadýr.

Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve
Yargýlama Usullerine Dair Kanun ile aile

197. maddenin sonraki fýkralarýna göre
de haklý bir sebebe dayalý olarak birlikte
yaþamaya ara verilmesi halinde, yine
eþlerden birinin istemi üzerine hakim
eþlerden birinin diðerine yapacaðý parasal
katkýyý belirler; eþlerin konut ve ev eþyasýndan yararlanma ve mallarýnýn yönetimine iliþkin önlemleri alýr; çocuklarla
ana-babasý arasýndaki iliþkiyi düzenler ve
borçlulara ait önlemleri alýr. Bu önlemler

mahkemeleri kurulmuþtur. Bu mahkemeler aile içi þiddeti önlemek ve baþta
Anayasa olmak üzere Medeni Kanunun
gerektirdiði, eþitliðe dayalý aile modelini
oluþturmak ve güçlendirmek için uzman
mahkemeler olmalarý bakýmýndan
önemlidir. Týpký Medeni Kanun gibi Aile
Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve
Yargýlama Usullerine Dair Kanun da aile

ekonomik þiddet halinde yararlý olmak-

içi þiddetin önlenmesi için yargýca önemli

tadýr.

yetkiler tanýmýþtýr.

Öte yandan, evlilik birliðini koruyucu

Örneðin, Kanunun 6. maddesinin 1. (a)

düzenlemelerin kiþilik deðerlerini

bendine göre, aile mahkemesi hakimi,

koruyucu yönü dikkate alýndýðýnda, bu

diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak

önlemlerin aile içi þiddet durumunda da

üzere görev alanýna giren konularda ve

uygulama alaný bulacaðý açýktýr. Çünkü

yetiþkinler hakkýnda evlilik birliðinden

aile içi þiddet durumunda da, eþlerin

doðan yükümlülükleri konusunda eþleri

birbirlerinin kiþilik deðerlerine saygýlý olma

uyararak gerektiðinde uzlaþtýrýr.

yükümlülüðü ihlal edilmiþ olmaktadýr. Aile
içi þiddet durumunda, 4320 sayýlý Kanunla

7. madde uyarýnca aile mahkemeleri,

saðlanan hukuki korumalarýn, Medeni

önlerine gelen dava ve iþlerin özelliklerine

Kanunda yer alan evlilik birliðini koruyucu

göre, esasa girmeden önce, aile içindeki

düzenlemelerden öncelikle yararlan-

karþýlýklý sevgi, saygý ve hoþgörünün korun-

dýrýlmasý gerekmektedir.

masý bakýmýndan eþlerin ve çocuklarýn

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

karþý karþýya olduklarý sorunlarý tespit

iddiasýnýn ciddiye alýnmayacaðý korku-

ederek bunlarýn sulh yoluyla çözümünü,

sunu taþýmasý ya da saldýrganýn cezalan-

gerektiðinde uzmanlardan da yararlanarak

dýrýlmayacaðýndan ve þiddetin bu yüzden

teþvik eder. Kanunun 5. maddesine göre

tekrarlanacaðýndan çekinmesidir. Bunda

ise bu uzmanlar psikolog, pedagog ve

polis merkezi, saðlýk, savunma ve yargý

sosyal çalýþmacýdýr; atamalarý Adalet

mensuplarýnýn kendi toplumsal deðerleri

Bakanlýðýnca yapýlýr. Bu kiþilerin bir

nedeniyle ya da Kanunu henüz yeterince

nedenle atanmamýþ olmasý halinde ya da

bilmemeleri nedeniyle Kanunu gerektiði

hakim tarafýndan gerek görüldüðünde,

gibi uygulamamalarýnýn da etkisi vardýr

baþka uzmanlardan da yararlanýlacaktýr.

(Karýnca, 2007a, s129).

3. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý

3.1 Koruma Kanununun Amacý

Kanun

Kanunun genel gerekçesine göre amacý,

Kýsaca koruma emri olarak tanýmlanan
4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair
Kanun 14 Ocak 1998 tarihinde çýkarýlmýþtýr. Þiddete uðrama olasýlýðý olan kiþiler,
en yakýn aile mahkemesine baþvurarak
Ailenin Korunmasýna Dair Kanun uyarýnca
bir koruma emri alabilirler. Aile mahkemesi baþvurunun hemen ardýndan
maðdur, saldýrgan ya da tanýk dinlemeye
gerek duymadan koruma emrini hemen
vermek zorundadýr.
Aile içi þiddete uðrayanlarýn korunmasý

aile içi þiddetten maðdur olan kadýný
koruyucu yasal tedbirlerin alýnmasýný ve
ailenin korunmasýný saðlamak ve aile
içerisinde gerçekleþen þiddetin yol açtýðý
ve açacaðý zararlarýn toplum bünyesinde
derin ve kalýcý izler býrakmasýna engel
olmaktýr. Bu amaç, 5636 sayýlý Kanunla
yapýlan deðiþiklik sýrasýnda gerekçede,
4320 sayýlý Kanunun temel amacý aile
içinde þiddeti uygulayan bireyi, ortak
yaþam alanýndan uzaklaþtýrarak ve diðer
bir takým tedbirleri uygulamaya koyarak

amacýyla kabul edilen bu Kanundan bilgi

aile içi þiddeti önlemektir, biçiminde

sahibi olanlarýn ve yararlananlarýn oraný,

açýklanmýþtýr.

aile içi þiddete uðrayan kadýnlarýn sayýsýna
göre hâlâ çok düþüktür. Bunun nedeni,

3.2 Koruma Kararýný Kimler Ýsteyebilir

þiddete uðrayan kadýnýn ekonomik güçsüz-

Kanunda koruma önlemlerinden yararla-

lüðü nedeniyle cesaretinin olmayýþý ve

nabilecek kiþiler açýkça sayýlmýþtýr.
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Buna göre:

Öte yandan Kanunda yer almamasýna

1. Eþlerden biri,

karþýn, boþanmýþ ya da aile gibi bir arada

2. Çocuklar,

yaþayan, ancak resmi nikah kýyýlmamýþ

3. Ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile
bireylerinden biri,
4. Cumhuriyet baþsavcýlýðý,
5. Yasal olarak ayrý yaþama hakký olan veya
evli olmalarýna raðmen fiilen ayrý yaþayan

olan bireyler de bu Kanun kapsamýnda
korunmaktadýr. Buna iliþkin mahkemelerden verilen kararlar mevcuttur. Öyleyse,
Kanundan yararlanabileceklerin sayýsýnýn

aile bireylerinden biri

sýnýrlanmasý yerine, aile içindeki iliþkinin

aile içi þiddetin maðduru olarak ya da

niteliði deðerlendirilerek inisiyatifin

onun adýna korunma kararý isteyebilir.

hakime býrakýlmasý, amaca daha uygun

Ancak asýl sorun aile kapsamýna kimlerin

olacaktýr.

gireceði ve ailenin diðer bireylerinin kimler
olduðuna iliþkindir. Bu konuda Kanunda
düzenleme olmadýðý için öncelik Türk
Medeni Kanunundadýr. Yukarýdakilere ek
olarak korunma isteyebilecek kiþiler ise
þunlardýr:

3.3 Karar Kime Karþý Verilir
4320 sayýlý Kanunun ilk halindeki, kusurlu
eþ ifadesi nedeniyle korunma kararý yalnýz
eþe karþý istenebiliyordu. Oysa günlük

6. Eþlerin üst soylarý,

yaþamda aile içi þiddetin eþ dýþýnda kayýn-

7. Eþlerin ortak olmayan çocuklarý,

valide, kayýnpeder, kayýnbirader, eniþte,

8. Eþlerin vesayeti altýnda olan ve ev içinde

görümce, yenge gibi kiþiler tarafýndan

birlikte yaþayan kiþiler,

gerçekleþtirildiði de görülmektedir.

9. Eþlerden birinin vesayeti altýnda olmakla
birlikte devamlý surette aile ile birlikte
yaþayan ve eþlerin korumasý altýnda olan
kimseler,
10. Eþlerin üst soylarý veya ayrý çocuklarý
olmamakla birlikte, ahlaki vazifenin ifasý

Bu nedenle 5636 sayýlý Kanunla yapýlan
deðiþiklikle, kusurlu eþ ifadesinin yanýna
veya diðer aile bireyi olarak ekleme
yapýlmýþtýr. Böylece Kanundaki önlemlerin

amacýyla devamlý surette ailenin korumasý

kusurlu eþin yaný sýra þiddet uygulayan

altýnda yaþayan uzak hýsýmlar (Erdem,

diðer aile bireyleri hakkýnda da uygulan-

2007, s.53-54).

masýna olanak tanýnmýþtýr.

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

Korunma kararýný isteyebilecek kiþilerin

Maðdur konuþabilecek durumdaysa,

ayný zamanda aleyhlerine karar verilmesi

kendisi ve zanlý hakkýnda isim, adres,

olanaklýdýr.

telefon numarasý, zanlýnýn kullandýðý
araçlar, zanlýnýn olay yerinde halen

3.4 Kanunun Uygulanma Aþamalarý
Polis Merkezine Baþvuru
Polis merkezinde her durumda maðdurun

bulunup bulunmadýðý ve mevcut deðilse,
zanlýnýn betimlenmesi ve eþkaline iliþkin
bilgi alýnarak gerekliyse takviye ekip
gönderilmesi saðlanmalýdýr.

þikayetinin kayda geçirilmesi saðlanmalýdýr. Öte yandan, aile içi þiddet olayla-

Eðer ihbar telefonla yapýlmýþsa, görevli

rýnda polis merkezlerinde asýl olan maðdur

memur olay yerine varýncaya kadar

odaklý bir yaklaþýmýn benimsenmesidir.

maðdur telefonda tutularak yukarýdaki

Polis merkezinde ya da olay yerinde mað-

bilgiler alýnmalýdýr.

dur ve þüpheli asla ayný ortamda bulundurulmamalýdýr. Maðdurun þikayetleri hýzla,
bir kerede ve onun anlattýðý ayrýntýlara
önem verilerek saptanmalý, bu yapýlýrken
gereksiz ayrýntýlardan kaçýnýlmalý ve kiþiliði
örselenmemelidir. Olanaklýysa bu iþlemler

Görevli memur, maðdurun tehlikede olup
olmadýðýný veya acil týbbi yardýma ihtiyacý
olup olmadýðýný belirlemek, varsa gerekli
hizmeti saðlamak ve ihtiyaç varsa ambulans temin etmekle yükümlüdür.

kadýn polis aracýlýðýyla yapýlmalýdýr (Özvarýþ

Cinsel saldýrý maðduru, delillerin kaybol-

ve diðerleri, 2008).

mamasý amacýyla yýkanmamasý ve
kýyafetlerini deðiþtirmemesi için uya-

Aile içi þiddet, kimi zaman cinsel içerikli

rýlmalýdýr.

de olabileceðinden, baþvuruyu yapan
kadýn ve çocukla empatik iliþki kurulmasý,

Maðdura da istemi halinde avukat

mahremiyetine saygý gösterilmesi, gizliliðe

görevlendirilmesini isteme hakký olduðu

önem verilmesi, maðdura karþý sakin ve

anlatýlmalý ve (CMK.m.234) ifade tuta-

sabýrlý davranýlmasý önemlidir.

naðýnýn bir örneði verilmelidir.
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Polis merkezine yapýlan baþvuru üzerine

bir zarar söz konusuysa yýkanýlmamalý,

yaralanma veya korunma ve sýðýnma

giysiler deðiþtirilmemeli ve bu tür izler

gerektiren bir durum varsa, polis bunlarý

silinip kaybolmadan en geç 24 saat içeri-

saptayarak durum hakkýnda derhal

sinde polis merkezine ya da Cumhuriyet

Cumhuriyet savcýlýðýný bilgilendirmekle

savcýlýðýna þikâyetçi olunup rapor alýn-

yükümlüdür.

malýdýr.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bildirim
SHÇEK uzmanlarýnýn özellikle tehlikenin
yoðun olarak hissedildiði durumlarda
devreye girmesi, maðdurun can güvenliði
açýsýndan son derece önemlidir. Bu
nedenle polis merkezlerinde Cumhuriyet
savcýlýðý yanýnda ikinci olarak bilgilendirilecek birim SHÇEKtir. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 2007/8 sayýlý Genelgesi ile SHÇEKin

Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna Baþvuru
Polis merkezi yerine doðrudan Cumhuriyet
baþsavcýlýðýna baþvurmak da olanaklýdýr.
Ancak þikâyet dilekçesinde þiddetin kim
tarafýndan kime yöneltildiði, þiddetin ne
olduðu, ad ve adresler ile ne zaman yapýldýðý ve devam edip etmediði, silah ve
benzeri araç kullanýlýp kullanýlmadýðý
belirtilmelidir.

aile içi þiddet halleri için 7 gün 24 saat
iliþki kurulabilecek bir personel görevlendirilmesi emredilmiþtir.

Cumhuriyet baþsavcýlýðý, eylemin baþka
bir suçu oluþturmasý halinde dahi, o suç
için yapýlacak araþtýrmayla zaman yitir-

Adli Týbba Sevk

meden, evraký ayýrarak en kýsa zamanda

Bedende herhangi bir yara bere izi var ise

aile mahkemesine ulaþtýrmalýdýr. Þüphe-

polis merkezinden adli týbba sevk iste-

linin ifadesinin alýnamamasý gibi çeþitli

minde bulunulmalý ve vücutta meydana

nedenlerle evrak bekletilmemeli, aile içi

gelen zarar doktor tarafýndan raporla tespit

þiddetin acele niteliði gereði evrak hemen

edilmelidir. Kanýtlarýn kaybolmamasý

ayný gün aile mahkemesine ulaþtýrýl-

açýsýndan gerektiðinde tecavüz ve benzeri

malýdýr.

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

Doðrudan Aile Mahkemesine Baþvuru

önlemlerin tamamýnýn mý yoksa bazýla-

Polis merkezi ya da savcýlýða baþvur-

rýnýn mý uygulanacaðýný hakim takdir

maksýzýn doðrudan nöbetçi aile mahke-

edecektir. Koþullar gerektiriyorsa kusurlu

mesine baþvurulabilir. Bu baþvuruda yetki

eþ veya diðer aile bireyi hakkýnda Ka-

kurallarý iþlemez. Yani o anda bulunulan

nunda belirtilenler dýþýnda da tedbirler

yerdeki aile mahkemesine baþvurmak

uygulanabilir. Örneðin, þiddet uygulayan

olanaklýdýr. Boþanma davasý açýlmýþsa o

kiþinin psikolojik kontrol altýna alýnmasý,

davaya bakan mahkemeden de koruma

alkol tedavisi yapýlmasý veya küçük çocuk-

kararý istenebilir. Boþanma davasý var iken

larýn yurtlara veya daha emniyetli akraba

örneðin coðrafi olarak farklý yerde

yanýna gönderilmesi gibi tedbirlere karar

olunmasý nedeniyle korunma isteminde

verebilir (Ekþioðlu, 2002, s.123). Bunun

bulunulmuþsa, 4320 sayýlý Kanun

dýþýnda oturulan ev kusurlu eþe ait ise bu

kapsamýndaki istemin önem ve aceleliði

eþ tarafýndan satýlmasý ihtimali varsa evin

yanýnda her ikisi de ayrý cinsten istemler

satýlmasýný önleyici önlemleri de alabilir.

olduðundan birleþtirme kararý verilmemesi
gerekir. Aksi tutum baþvuruyu yapan

Kanunda yer alan tedbirler þu baþlýklarda

kadýnýn, dosya boþanma davasýna bakan

toplanmýþtýr:

hakim önüne gidinceye deðin þiddet

Kusurlu eþe:

görme tehlikesinin devamýna göz yummak

1- Diðer eþe veya çocuklara veya ayný

olur ki Kanunun korumak istediði deðerle

çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerine

baðdaþmaz.

karþý þiddete veya korkuya yönelik davranýþlarda bulunmamasý,

Öte yandan tüm baþvurularda þiddet

2- Müþterek evden uzaklaþtýrýlarak bu

belgelenmek zorunda deðildir; ancak belge

evin diðer eþe ve varsa çocuklara tahsisi

varsa eklenmesinde yarar vardýr. Baþvuru

ile diðer eþ ve çocuklarýn oturmakta olduðu

üzerine harç alýnmaz, duruþma yapýl-

eve veya iþyerlerine yaklaþmamasý,

maksýzýn karar verilir.

3- Diðer eþin çocuklarýn veya ayný çatý
altýnda yaþayan diðer aile bireylerinin

3.5 Koruma Kararýnda Verilebilecek

eþyalarýna zarar vermemesi,

Tedbirler

4- Diðer eþin, çocuklarý veya ayný çatý

Kanunda eþine ya da çocuklarýna yönelik

altýnda yaþayan aile bireylerini iletiþim

þiddet uygulayan kiþiye karþý alýnacak

vasýtalarýyla rahatsýz etmemesi,
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5- Varsa silah vb. araçlarýný zabýtaya teslim

taraf olduðu tedbirin uygulanmasýnda

etmesi,

etkili olmayacaktýr.

6- Alkollü veya uyuþturucu herhangi bir
madde kullanýlmýþ olarak ortak konuta

Aile konutu yanýnda yazlýk veya dað evi

gelmemesi veya ortak konutta bu madde-

için de bu tedbir verilebilir. Diðer tedbir-

leri kullanmamasý,
7- Bir saðlýk kuruluþuna muayene veya
tedavi için baþvurmasý ihtar olunur.
Þiddete veya Korkuya Yönelik Davranýþlarda Bulunmama
Bu uyarý ile faile, diðer eþe veya çocuklara
veya ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile

lerle sonuç alýnabilecek olaylarda bu
tedbirin kullanýlmamasý Kanunun amacýna uygun olur. Ancak, maðdur açýsýndan,
taraflarýn bir arada olmasý þiddet uygulanmasý tehlikesini içinde barýndýrýyorsa,
öncelikli olan güven içinde yaþama hakký
olduðu için bu tedbirin hýzla uygulanmasýnda tereddüt edilmemeli, gerekiyorsa
itiraz üzerine gözden geçirilerek, diðer

bireylerine karþý þiddete veya korkuya

tedbirlerin yeterli olup olmayacaðý deðer-

yönelik davranýþlarda bulunulmamasý

lendirilmelidir.

ihtar edilir. Hemen her baþvuruda öncelikle
bu uyarý yapýlmalýdýr. 4320 sayýlý Kanunun

Bu tedbirle psikolojik þiddetten de korun-

çýkarýlýþ felsefesine en uygun yaptýrýmdýr.

ma söz konusudur. Maðdurun izlenerek,

Öyleyse, kabul edilen her baþvuru sonrasý

önüne çýkýlarak korkutulmasýnýn da önüne

verilen kararda bu tedbire hükmedilmeli,

geçilmiþ olunmaktadýr.

diðer tedbirler amaca uygunluk kriterine
göre eklenmelidir.
Konuttan Uzaklaþtýrma
Bu önlem, ortak olarak yaþanýlan evden,
þiddet uygulayan aile bireyinin uzaklaþtýrýlarak bu evin diðer eþe ve varsa
çocuklara tahsisi ile diðer eþ ve çocuklarýn

Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasýna Dair Yönetmelikin 8. maddesinin 2. fýkrasý uyarýnca, bu tedbirin
uygulanmasý, kusurlu eþ veya þiddet
uygulayan diðer aile bireyinin, uzaklaþtýrýldýðý konutun kira, elektrik, su,
telefon, doðalgaz ve benzeri giderlerini
karþýlamaya devam etmesine engel

oturmakta olduðu eve veya iþyerlerine

deðildir. Hakim uzaklaþtýrýlan kiþinin bu

yaklaþmamasýna iliþkindir. Konutun kime

tür yükümlülüklerinin devamýna karar

ait olduðu, konut kira ise sözleþmede kimin

verebilir.

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

Eþyalara Zarar Vermeme

onarmasý, yani korkutulmasýnýn önlen-

Bu uyarý, diðer eþin, çocuklarýn veya ayný

mesidir.

çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerinin
eþyalarýna zarar verilmemesini içerir. Zarar

Silah ve Benzeri Araçlarý Kolluða Teslim

verme amaçlý alma, satma, devretme gibi

Etme

iþlemler de bu kapsamdadýr. Kiþilerin özel

Þiddet uygulayanýn daha önce silahla

eþyalarý yanýnda mülkiyeti kusurlu kiþiye

þiddet uygulayýp uygulamamasýnýn bir

ait olmakla birlikte ortak kullanýma ait

önemi yoktur. Kanunun uygulanmasýna

eþyalarý da kapsar. Ancak, kiþiye ait
olmakla birlikte ortak kullanýma býrakýlmýþ
olan eþyalar için gerçek niyet araþtýrýlmalý,
yarar zarar hesabý özellikle itiraz aþamasýnda hakim tarafýndan yapýlmalýdýr.
Ýletiþim Araçlarýyla Rahatsýz Etmeme
Bu uyarýda amaç, diðer eþin, çocuklarýn
veya ayný çatý altýnda yaþayan aile bireylerinin iletiþim araçlarýyla rahatsýz edilmemesidir. Ýletiþim aracýnýn cinsi ve özelliði
önemli deðildir. Birisiyle haber göndermek

iliþkin Yönetmelikin 11. maddesi uyarýnca,
silâh veya benzeri araçlarýn teslimi tedbiri;
hakim tarafýndan, aile içi þiddete maruz
kalan aile bireylerinden birisinin korunmasý amacýyla kusurlu eþe veya þiddet
uygulayan diðer aile bireyine ait olan
silah veya benzeri araçlarýn genel kolluk
kuvvetlerine teslimi ve tedbir süresinin
sonuna kadar adlî emanete alýnmasý
amacýyla hükmedilen tedbirdir. Þiddetin
önlenmesi için karar derhal uygulanmalý,
þiddet uygulayan aile bireyine silahýný
teslim etmesi için süre tanýnmamalýdýr.

de bu uyarýya aykýrýlýk oluþturur. Ancak
her arama karara aykýrýlýk oluþturmaz.

Ortak Konutta Sarhoþluk veya Uyuþturucu

Yani bir babanýn çocuðunun doðum günü-

Kullanýmý

nü kutlamak için ya da ekonomik bir

Bu uyarý, sarhoþluk veya uyuþturucu

soruna iliþkin olarak hane halkýný telefonla

madde kullanýmýnýn þiddeti tetiklediði

aramasý veya herhangi bir yolla haber

yolundaki kabule dayanmaktadýr. Bu

göndermesi karara aykýrýlýk oluþturmaz.

uyarýya aykýrýlýk için bu maddeleri kullan-

Burada korunmak istenen deðer, mað-

mýþ olarak ya da sarhoþ biçimde konuta

durun korkudan uzaklaþtýrýlarak tinsel

veya iþyerine gelinmiþ olunmasý ya da

varlýðýnýn korunmasý ve bu süre içinde

orada kullanýlmasý yeterlidir. Ayrýca þiddet

korkusuz yaþayarak mevcut yaralarýný

uygulanmýþ olmasý aranmaz. Ancak,

23

24

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ

K A D I N A Y Ö N E L Ý K A Ý L E Ý Ç Ý Þ Ý D D E T L E Ý L G Ý L Ý U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I YA S A L D Ü Z E N L E M E L E R

kiþinin belli bir süre bile olsa alkol kullan-

3.6 Tedbir Nafakasý

masý yasaklanamaz.

Tedbir nafakasýna en çok kusurlu eþin
ortak konuttan uzaklaþtýrýlmasý halinde

Bir Saðlýk Kuruluþuna Muayene veya

gereksinme duyulmaktadýr. Hakim,
maðdurlarýn yaþam düzeylerini göz

Tedavi Ýçin Baþvurma

önünde bulundurarak tedbir nafakasýna

Kanuna sonradan eklenen bu tedbir ile

hükmedecektir. Bu emredici bir düzen-

þiddet uygulayan bireyin herhangi bir

lemedir. Uygulamada göz ardý edilme-

rahatsýzlýðýnýn bulunup bulunmadýðý
hususunun tespiti ve tedavisi ile uyguladýðý
veya uygulayacaðý þiddetin ortadan kaldý-

melidir. Kuþkusuz Medeni Kanun uyarýnca
nafaka baðlanmýþsa, ayný kiþiye bu yasa
uyarýnca yeniden nafaka baðlanmaz.

rýlmasý amaçlanmýþtýr. Yönetmelikin 13.

Ýstekte bulunulurken nafaka takdiri için

maddesinin 2. ve 3. fýkralarýnda uygula-

gerekli veri ve belgeler dilekçeye eklen-

manýn nasýl olacaðý düzenlenmiþtir:
Hakim, muayene ve tedavinin saðlanmasý
için þiddet uygulayan kiþilerin illerde il

melidir.
Baþvuruda harç alýnmamaktadýr; bunun
yaný sýra 5636 sayýlý Kanun ile getirilen

saðlýk müdürlüðüne, ilçelerde saðlýk grup

önemli bir deðiþiklik, kararlarýn infazý için

baþkanlýðýna baþvurmasýný kararýnda

icraya konulmasý aþamasýnda da harç alýn-

belirtir.

mayacaðýnýn düzenlenmesidir. Deðiþiklik

Bu kiþiler il saðlýk müdürlükleri ruh saðlýðý

Kanunun amaç ve ruhuna uygundur.
3.7 Koruma Kararýna Ýtiraz ve Duruþma-

þubelerince veya saðlýk grup baþkan-

nýn Yapýlmasý

lýklarýnca resmî veya kendi istekleri üzerine

Kanunda itiraz ve temyizin yapýlabilirliði

özel saðlýk kurumlarýna sevk edilir. Ýlgilinin

ya da yapýlamazlýðýna ve süresine iliþkin

tedaviyi sürdürüp sürdürmediði ve yapýlan
iþlemin sonucu il saðlýk müdürlüðü veya

olarak bir düzenleme yer almamaktadýr.
Kanunda yer almadýðý ve nihai karar da
olmadýðý için koruma kararý temyiz

saðlýk grup baþkanlýðý tarafýndan Cum-

edilemez. Ancak Anayasanýn 41. maddesi

huriyet baþsavcýlýðýna bildirilir.

uyarýnca hakkýnda yapýlan kamusal

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

iþlemlere karþýn, kiþilerin baþvuru

varsa silahýný alýr. Ancak bunu yaparken

olanaðýnýn bulunmasý zorunluluktur.

kiþiye, özel eþyalarýný almasý için gerekli

Hiçbir itiraz, süresiz olamayacaðý için de

fýrsat ve zaman tanýnmalýdýr. Bu bildirimin

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMUK)

bir tutanakla saptanmasýnda, tedbirlere

108/2deki 10 günlük sürenin kýyasen

aykýrý davranýldýðýnda yaptýrým uygu-

uygulanmasý olanaklýdýr. Yani koruma

lanabilmesi için yarar vardýr.

kararýný öðrenen, þiddet uygulayan eþ,
kararý öðrenmesinden itibaren 10 gün

Kararýn uygulanmasý için bir örneði

içerisinde itiraz edebilir. Öte yandan, itiraz

Cumhuriyet baþsavcýlýðýna ulaþtýrýlýr.

kararýn uygulanmasýný durdurmaz. Ýtiraz

Cumhuriyet baþsavcýlýðý kayýtlarýna iþlediði

üzerine mahkeme taraflara duruþma

kararý, uygulanmasý için ilgili mahalli

gününü bildiren bir davetiye göndererek

karakola gönderir ve uygulamayý karakol

bildirdiði tarihte duruþma yapar. Artýk

aracýlýðýyla izler. Mahkemelerin kararý

taraflar iddia ve savunmalarýný her türlü

isteyen tarafa elden vererek doðrudan

delille kanýtlayabilirler (Karýnca, 2007b, s.

ilgili emniyet birimine gönderdiði de

119).

görülmektedir, ancak izlenebilmesi
açýsýndan ayný zamanda Cumhuriyet

Ýstenmeyen olaylarýn meydana gelmemesi

baþsavcýlýðýna da bir örneði gönderilmelidir.

ve maðdurun tekrar travma yaþamasýný

Kanunda açýkça yazmamasýna karþýn

önlemek için duruþma süresince gerekli

koruma kararýnýn uygulanabilmesi için

önlemler alýnmalýdýr.

kararýn bir örneði polis merkezi tarafýndan
aile içi þiddet uygulayan eþe de bildi-

Hakim itirazý kabul edebilir, bu durumda

rilmelidir.

koruma kararýnda itiraz edilen tedbirler
kalkar. Hakimin itirazý reddi halinde ise

Ýlgili kolluk gücü tarafýndan koruma

tedbirler devam eder ve bu karar kesindir.

kararýna uyulmadýðýnýn saptanmasý veya
öðrenilmesi sonucunda, maðdurun þikâyet

3.8 Koruma Kararýnýn Uygulanmasý

dilekçesi vermesine gerek kalmaksýzýn

Koruma kararý ile verilmiþ olan tedbirleri

kendiliðinden soruþturma yapýlarak evrak

uygulayacak birim polis merkezidir. Polis

Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilir.

merkezi, kararda var ise þiddet uygu-

Baþka bir kiþinin ihbarý da iþlem yapýl-

layanýn evden uzaklaþtýrýlmasýný saðlar;

masýna yeterlidir.
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Cumhuriyet savcýsý, evrakla birlikte geti-

dýðýna, en azýndan itiraz aþamasýnda

rilen koruma kararýna aykýrý davranan

bakýlmalýdýr.

kiþiyi sorguya çektikten sonra kamu davasý
açar.

Hakimin Baþvuru Aramaksýzýn Koruma
Kararý Vermesi

3.9 Koruma Kararýna Aykýrý Hareketin

Görülmekte olan bir boþanma davasý

Yaptýrýmý

sýrasýnda, taraflardan birinin þiddete

Koruma kararýna aykýrýlýk suçunun yaptý-

uðrama tehlikesi içinde bulunduðunu ve

rýmý üç aydan altý aya kadar hapistir.

bir türlü korunma isteminde bulunul-

Koruma kararýnýn usulüne uygun biçimde

madýðýný gören hakimin, gerek Medeni

teblið edilmesi yaptýrým uygulanmasý

Kanun uyarýnca, gerek 4320 sayýlý Kanun

açýsýndan önemlidir. Bu suçun yargýlamasý

uyarýnca gerekli tedbirlere hükme-

öncelikli iþlerden sayýlmalý ve yasal

debileceðini kabul etmek aile hukukunun

zorunluluklar söz konusu deðil ise ilk

dinamik yapýsýna ve Kanunun özüne

celsede bitirilmelidir.

uygun düþer. Buna karþýn maðdurun þikayetinden kendi özgür iradesiyle vazgeç-

Eðer koruma kararýna aykýrý hareket, ayný

mesi halinde tedbirlerin kaldýrýlmasý, yine

zamanda baþka bir suçu oluþturuyorsa,

kararýn þiddeti önleme amacý yanýnda,

sanýk o suçtan ayrýca yargýlanacaktýr.

aile birliðini koruma yolundaki niteliðine
de uygun olacaktýr.

4. Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar
Þiddetin En Az Bir Kere Gerçekleþmesi

Koruma Kararý Verilmesi Ýçin Duruþma

Kanunun gerekçesinde açýkça belirtildiði

Yapýlmasý ve Delil Toplanmasý

üzere, þiddetin gerçekleþme olasýlýðýnýn

Korunma için aile içi þiddetin belgelen-

bulunmasý tedbir kararýnýn verilmesi için

dirilmesinin istenmesi Kanunun amacý

yeterlidir. Aksi düþünce maðdura, hele

ve kapsamýna uygun deðildir. Kanunun

bir kere þiddete uðra da öyle gel demek

1. maddesinin gerekçesinde de belirtildiði

olur ki yasanýn çýkarýlýþ amacý ve korumak

üzere, baþvurunun hemen ardýndan tanýk

istediði hukuki yarar ile de baðdaþmaz.

ya da karþý tarafý dinlemeye gerek olmadan

Ancak özellikle evden uzaklaþtýrma

tedbirlere karar verilebileceðinden,

önleminin uygulanmasý durumunda titiz

duruþma yapýlmaksýzýn ve delil toplan-

davranýlmalý, tehlikenin ciddi olup olma-

maksýzýn koruma kararlarýna hükmetmek

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

gerekir. Ýtiraz halinde ise deliller

5. Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam

olabildiðince hýzlý biçimde incelenmeli,

Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanunun

duruþma gerekiyorsa, taraf teþkili hýzla

Uygulanmasý Olanaðý

yapýlýp tüm kanýtlar irdelenmelidir. Kusur,
koruma kararýnýn verilmesi için deðil,
koruma kararýna aykýrý davranýlmasý
durumunda, yani yaptýrým uygulanmasý
aþamasýnda araþtýrýlacaktýr.

Bir erkekle resmi nikah iliþkisi olmaksýzýn
birlikte yaþayan veya boþanmýþ olan
kadýnlar açýsýndan eþ þiddetinden
korunma, mahkemelere baþvurulacak
kadar önemli ve sýk rastlanan bir sorundur

Görevli ve Yetkili Mahkeme

ve uygulamada farklý kararlar vardýr.

4320 sayýlý Kanunda görev, aile mahke-

Koruma kararýnýn resmi evlilikle sýnýrlý

melerinin kuruluþuyla birlikte aile mahkemelerine geçmiþtir. Aile mahkemesi
bulunmayan yerlerde 4787 sayýlý

tutulmasý gerektiði görüþü þu baþlýklarda
toplanabilir:

Kanunun 2/II. maddesi uyarýnca görevli
mahkeme, Hakimler ve Savcýlar Yüksek

A. Boþanma halinde Kanunun uygulan-

Kurulunca belirlenen asliye hukuk

masýný gerektirecek menfaat kalmamýþtýr.

mahkemesidir.

Burada kanunca korunan menfaatten ne
anlaþýldýðý önemlidir. 4320 Sayýlý Kanun,

Yetki konusunda ise herhangi bir kýsýtlama
söz konusu deðildir. Maðdurun bulunduðu, ulaþabildiði herhangi bir yer
mahkemesinden istekte bulunmasý

sözüyle evlilik dýþý iliþkileri koruma
kapsamýna almamýþtýr. Ancak bunu
yasaklayan bir düzenleme de içerme-

olanaklýdýr. Aksi yönde kararlar var ise de

mektedir. Öte yandan Kanun, nihai amaç

uygulama, Kanunun amacý doðrultusunda

olarak kadýna karþý þiddeti önlemek

yetki kýsýtlamasýnýn aranmamasý yolun-

amacýyla çýkarýlmýþtýr. Hukuki menfaat

dadýr.

de bu nihai amaç doðrultusunda deðer-

Taraflar arasýnda boþanma davasý görülmekte ise, her ikisi arasýndaki nitelik farký
ve þiddetin önlenmesinin acele iþlerden

lendirildiðinde Kanunun, benzer iliþkiler
nedeniyle ezilen, þiddete uðrayan daha
çok sayýda kadýný kapsamýna almasýnda

olmasý nedeniyle davalar birleþti-

hukuki ve toplumsal yarar olduðu orta-

rilmemelidir.

dadýr.
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B. Boþanmýþ olan eþler baþka yasal

hukukça tanýnmýþ ve Türk Medeni

olanaklarý kullanabilirler.

Kanununun 118. vd. maddelerinde

Boþanma halinde ve yakýn iliþkilerde bu

düzenlenmiþ evlenme vaadiyle yapýlan

iliþki kapsamýnda þiddete uðrayan kadýnýn

bir sözleþmedir. Yukarýdaki aktarýlan

baþka yasal olanaklar kullanabileceði savý,

somut olaydan da anlaþýlacaðý üzere,

bu kiþiler arasýndaki iliþki, sokaktaki

niþanlýlýk döneminde yakýn yaþam

herhangi iki kiþinin iliþkilerinden farklý

arkadaþlýðý þeklinde iliþki yaþayan bir

olduðu, kusurlu kiþinin gerçekleþtirdiði

kadýnýn, bu iliþkiyi sonlandýrmak istemesi

takip, taciz ve ýzrarda kendisine bir hak

üzerine þiddete uðramasý halini koruma

gördüðü, toplum da buna seyirci kalmayý
yeðleyebildiði için pratikte yetersizdir.
Örneðin ayrýlmak istediði sevgilisi
tarafýndan makamýnda tokatlandýðý için
önce ceza mahkemesine baþvuran üst
düzey görevi olan kadýn, faile sonuç olarak
üç yüz YTL ceza verilmesi üzerine uðradýðý
düþ kýrýklýðýný þu tümceyle ifade etmiþtir:
Bu adam üç yüz lira vermeyi göze alýr ve
ayda bir iþyerime gelip beni yine tokatlar.
C. Serbest birleþmelerdeki taraflarýn bu
Kanun kapsamýnda korunacaðýnýn kabul
edilmesi, hukuk düzenince tanýnmayan

kapsamý dýþýnda tutmak doðru deðildir.
Kanunun görüþmeleri sýrasýnda dile
getirilen, boþanmýþ olan veya resmi nikâh
olmaksýzýn bir erkekle birlikte yaþayan
kadýnlarýn, Kanundaki koruma önlemlerinden yararlandýrýlmasýna iliþkin bir
yorumun, imam nikâhlý birliktelikleri
artýracaðý ya da Avrupa ülkeleri ve Amerika
Birleþik Devletlerinde yaygýn olduðu üzere,
birlikte yaþamayý teþvik edeceði yolundaki
endiþe ise, bu düzenleme iliþkinin baþlangýcýný deðil, sonucunu etkileyeceði için

bu iliþkinin dolaylý olarak hukukça

yerinde deðildir. Çünkü bu yolda verilecek

tanýnmasý gibi istenmeyen bir sonucu

olan tedbir, zaten yaþanmakta olan

ortaya çýkarýr.

birliktelikler için söz konusudur ve nikâhsýz

Hukuk sistemimizde zaten, resmi nikah

birliktelikleri teþvik etmek bir yana, tam

olmasa da karý koca gibi birlikte yaþa-

tersine bu birliktelikten kurtulmak isteyen

yanlarýn, diðer koþullar uygunsa haksýz fiil

kadýna, iliþkiden kurtulma çabasýnda katký

halinde destekten yoksun kalma tazmi-

saðlayacaktýr. Aslýnda bu karara en çok

natýna hak kazanacaðý öteden beri kabul

gereksinme duyan toplum kesimi onlardýr

edilmektedir. Öte yandan niþanlanma,

ve hiçbir kadýn, 4320 Sayýlý Kanun var,

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

evlenmesem de olur, baþýma bir þey

Özellikle, Türkiyenin 2002 ve 2003

geldiðinde bu Kanun beni korur diyerek

yýllarýnda Ceza Muhakemeleri Kanunu

nikâhsýz bir iliþki yaþamak istemeyecektir.

(CMK) ve HMUKda yaptýðý deðiþikliklerle
Strazburg Mahkemesinin belirlediði ihlal

Konu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi

kararlarýnýn ceza, hukuk ve idari yargýlama

kararlarýnda da tartýþýlmýþtýr. Mahkeme,

usulünde yeniden yargýlama sebebi olarak

yakýn yaþam arkadaþlýðý yaþayan veya

kabul edilmesi, AÝHM içtihatlarýna iç

resmen evliyken boþanmýþ olan, yani resmi

hukukta normatif bir deðer kazan-

evlilik dýþý birlikteliklerdeki þiddet maðdur-

dýrmýþtýr (Baþlar, 2008, s.6).

larýný kararlarýnda aile olarak kabul etmesine karþýn, ailenin öncelikle, eþler ve
çocuklardan oluþtuðunu vurgulamaktadýr.
Demek ki yakýn yaþam arkadaþlýðýndan
kaynaklanan bir nedenle þiddete uðranýlmasý halinde, genel hükümlerin þiddeti
durdurmaya yetmediði durumda, baþka
önlemlerin alýnmasý, örneðin 4320 sayýlý
Kanunun uygulanmasý artýk devletlerin
yükümlülüðüne girmektedir. Ayný sonuca
Anayasa 90. maddede ve usul kanunlarýmýzda yapýlan deðiþikliklerden sonra
da varmak zorunludur. Çünkü, 2004

Öyleyse Türkiye, uygar uluslar ailesinin
üyesi olarak, Birleþmiþ Milletler Kadýnlara
Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Sözleþmesini (CEDAW) 1986da kabul
ettiðine göre, ulusal mahkemeleri de artýk
Sözleþmenin daha birinci maddesinin
medeni durumlarýna bakýlmaksýzýn tüm
kadýnlarýn dediðini dikkate almalýdýr.
Ayný biçimde Anayasanýn 90. maddesi ve
usul yasalarýndaki deðiþiklikler doðrultusunda AÝHM de facto sýký kiþisel iliþkileri
olan kiþilerin de mahkemece aile sayýldýðýný dikkate almak zorundadýr.

yýlýnda yapýlan Anayasa deðiþikliði sonrasý,

Karþýlaþtýrmalý hukuk açýsýndan bakýl-

genel yetkili mahkemeler verdikleri

dýðýnda da durum farklý deðildir. Kuþkusuz,

kararlarda yalnýzca Avrupa Ýnsan Haklarý

asýl olan yasal evliliklerdir. Ancak kadýna

Sözleþmesinin hükümlerini deðil, ayný

yönelik þiddet söz konusu ise ve bu durum,

zamanda Sözleþme hükümlerinin yorumu

eþ gibi yaþamaktan kaynaklanýyor ise

niteliðindeki Avrupa Ýnsan Haklarý

uygar ülkelerin, kadýna Resmi nikâhýn

Mahkemesi (AÝHM) kararlarýný da göz

yoksa ben bu þiddete dolaylý da olsa göz

önünde bulundurmak zorundadýr.

yumarým. demeleri söz konusu deðildir.

29

30

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ

K A D I N A Y Ö N E L Ý K A Ý L E Ý Ç Ý Þ Ý D D E T L E Ý L G Ý L Ý U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I YA S A L D Ü Z E N L E M E L E R

Nitekim Almanyada birlikte yaþayanlar

6. Diðer Mevzuat

için yaþam ortaklýðý yasasý çýkarýlmýþtýr.

Aile içi þiddetin önlenmesi konusundaki

Yaþam ortaklýðý davalarýný görmekle de

yasal düzenlemeler, bizde dünya ölçe-

aile mahkemeleri yetkili kýlýnmýþtýr. Burada

ðindeki geliþmelerle doðru orantýlý olarak

hakimin, yaptýðý yargýlama sonucu yaþam

hemen hemen ayný zaman dilimi içinde

ortaklýðýnýn feshiyle, bunun sonucu olarak

yapýlmýþtýr. Bunda Türkiye Cumhu-

da yardým ve destek yükümlülüðü, nafaka,

riyetinin, dünya uluslarý arasýnda saygýn

müþterek konut ve ev eþyasý gibi sonuçlarý

bir konumda bulunmak arzusunun

hüküm altýna alacaðý belirtilmiþtir (Sirmen,

önemli bir yeri olduðu kuþkusuzdur. Ayrýca

Koçhisarlýoðlu, 2000, s.103).

tam olarak toplumsal bir istenç olduðu
söylenmese de, kadýn örgütlerinin ve

Görüldüðü üzere çaðdaþ dünyada fiili
nedenlerle kabul edilen birlikte yaþama
olgusu, hýzla hukuksal çerçeve içine alýnmaktadýr.

Türkiye Cumhuriyeti temelindeki lâik
niteliði gereði, Þeriat Hukukunun uzantýsý
olan imam nikâhlý evlilikleri yasal olarak
kabul etmemekle birlikte, bu toplumsal
olguyu da görmezden gelememektedir.
Nitekim bu tür birlikteliklerden doðan
çocuklarýn tanýnmasý, haksýz fiil sonucu
ölüm hallerinde sað kalan resmi nikahsýz
eþe destekten yoksun kalma tazminatý

aydýnlarýn bu konudaki çabalarý yadsýnamaz. Temel yasalarýn yenilenmesi
sýrasýnda özellikle Medeni Kanun ve Ceza
Kanunundaki kadýna karþý olumsuz
ayrýmcýlýk güden maddeler büyük ölçüde
ayýklanmýþ ve aile içi þiddetin önlenmesine
iliþkin olarak 4320 sayýlý Kanun çýkarýlmýþtýr.
Salt siyasi iktidar baðlamýnda deðil, yasa
koyucu ve yürütmenin diðer organlarý
açýsýndan bu kararlýlýðýn artarak sürdürülüyor olmasý umut vericidir. Nitekim,
bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)nde oluþturulan Komisyon

ödenmesi bu kaçýnýlmazlýðýn sonuçlarýdýr.

tarafýndan düzenlenen rapor doðrul-

Görmezden gelme ya da yok sayma,

tusunda 4320 sayýlý Kanunda, 5636 sayýlý

hukuken olanaklý gibi görülse de toplumsal

Kanun ile deðiþikliklere gidilmiþ, ardýndan

ve bireysel bedelleri aðýr olabilmektedir.

çýkarýlan Baþbakanlýk Genelgesi ile, tüm

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

kurum ve kuruluþlarýn, görev ve sorum-

Buna göre Kadýna Yönelik Þiddet Konu-

luluk alanlarý belirlenmiþ ve 4320 sayýlý

sunda 3 Düzeyli Strateji belirlenmiþtir.

Kanunun uygulanmasýna iliþkin bir

Baþlýklar þöyledir;

yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Baþbakanlýk
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðünün
koordinasyonundaki bu çalýþmalar
sürerken, uygulamacý birimler olarak
Adalet ve Ýçiþleri Bakanlýklarý da yayýnladýklarý genelgeler yoluyla uygulayýcýlarý
aydýnlatmýþlardýr.
6.1 TBMM Araþtýrma Komisyonu Raporu
TBMMde Töre ve Namus Cinayetleri Ýle

DEVLET
· Sýfýr tolerans,
· Ana plan ve programlara cinsiyet eþitliði
bakýþ açýsýnýn yerleþtirilmesi,
· Toplumsal cinsiyet eþitliði eðitiminin
zorunlu hale getirilmesi.
TOPLUM VE AÝLE
· Kültürel deðerlerde pozitif yönde
deðiþikliðin gerçekleþtirilmesi,

Kadýnlara Yönelik Þiddetin Sebeplerinin

· Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kadýnýn

Araþtýrýlarak, Alýnmasý Gereken Önlemlerin

statüsünü yükseltme çalýþmalarýna daha

Belirlenmesi Amacýyla Kurulan 853 Sayýlý

aktif katýlýmýnýn saðlanmasý,

Araþtýrma Komisyonu, çalýþmalarýný 11

· Toplumsal-kültürel diyalog yoluyla

Þubat 2006 da tamamlamýþtýr (KSGM,

çözümün saðlanmasý,

2006).

· Medya ve eðitim sistemi ile de destek
saðlanmasý.

Rapor daha çok kadýna yönelik þiddette
namus cinayetlerine odaklanmakla birlikte,
kadýn, ahlâk ve namus kavramlarýna iliþkin
olarak insan öldürmeyi hoþ gören ilkel bakýþý
deðiþtirme kapsamýnda çok önemlidir.
Raporda ilgili yasalar ve uluslararasý
sözleþmeler taranmýþ, çocuk ve kadýna
yönelik þiddet ayrý ayrý ele alýnarak, ülkede
bu konudaki genel durum irdelenmiþ,

BÝREY
· Kadýnýn güçlendirilmesi,
· Cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn önlenmesi,
· Þiddete uðramýþ kadýna yönelik koruma
saðlanmasý,
· Yoksulluðun önlenmesi.
6.2 2006/17 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi

kadýna ve çocuða yönelik þiddetin neden

Komisyon Raporunun TBMM Genel Kuru-

ve sonuçlarý yanýnda çözüm önerilerine

lunda görüþülmesinden sonra, Çocuk ve

de yer verilmiþtir.

Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle
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Töre ve Namus Cinayet-lerinin Önlenmesi

Sorumlu kuruluþlar ve bu kuruluþlarla

Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþba-

iþbirliði içerisinde hareket etmesi gereken

kanlýk Genelgesi ile þiddete sýfýr tolerans

kurumlar Genelgede ayrý ayrý belirtilmiþ

yaklaþýmýyla ulusal bir kampanya

olup koordinatör olarak belirlenen genel

baþlatýlmýþtýr.

müdürlüklerle iþbirliði içerisinde çalýþmalarýn derhal baþlatýlacaðý vurgu-

Genelgenin amacý þöyle dile getirilmiþtir:

lanmýþtýr.

Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet insanlýðýn gündemindeki yerini korumaktadýr.

Sorumlu kurumlar tarafýndan görev

Bu tür þiddetin en acýmasýz biçimi

alanýna giren konularda hazýrlanan

kamuoyunda töre cinayeti olarak

ayrýntýlý faaliyet raporlarý üçer aylýk

tanýmlanan kadýna yönelik öldürme

dönemlerle ilgili koordinatör kuruma

olaylarýdýr. Kadýn ve çocuklara yönelik

gönderilmektedir.

þiddetin ülkemizde de devam ediyor
olmasý yeni ve acil önlemlerin alýnmasýný

6.3 Adalet Bakanlýðý Genelgesi ve Ýçiþleri

gerekli kýlmaktadýr.

Bakanlýðý Genelgeleri
Adalet Bakanlýðýnýn 2006/35 sayýlý Ailenin

Genelgede, TBMMnin 28.6.2005 tarih ve

Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasý

853 sayýlý Kararý ile kurulan Araþtýrma

Genelgesi, 1.01.2006 tarihinde yayýn-

Komisyonunun çalýþmalarý sonucunda

lanmýþtýr. Genelgede özet olarak,

belirlenen öneriler doðrultusunda,

1- Ailenin Türk toplumunun temeli olduðu

uygulamadan sorumlu kuruluþlar, ekli

ve eþler arasýndaki eþitliðe dayandýðýna

listeler halinde belirtilmektedir. Bu

iliþkin Anayasa ve Türk Ceza Kanununun

önerilerle ilgili olarak baþlatýlacak çalýþma-

ilgili hükümleri de göz önünde bulun-

larda koordinasyon görevi, çocuða yönelik

durularak, Ailenin Korunmasýna Dair

þiddet konusunda Sosyal Hizmetler ve

Kanun kapsamýnda, Cumhuriyet savcýlarý

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür-

tarafýndan aile içi þiddete maruz kalýn-

lüðüne; kadýna yönelik þiddet ve

dýðýnýn öðrenilmesi hâlinde, bu Kanunda

töre/namus cinayetleri konusunda ise

herhangi bir þikâyet de gerekmediðinden

Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðüne

derhal soruþturmaya geçilmesi, ayrýca

verilmiþtir.

koruma kararý alýnmasý için ivedilikle aile

H U K U K S A L D U R U M V E K AV R A M L A R , Ý Ç H U K U K TA K Ý D Ü Z E N L E M E L E R

mahkemesi hakimine bildirimde bulu-

þikayetlerinin aileyi korumak adýna

nulmasý,

dikkate alýnmadýðý gibi, sýðýnmaevinde

2- Mahkeme tarafýndan tedbirleri içeren

kalanlarýn adreslerinin de eþlerine ve

koruma kararýnýn verilmesi durumunda,

yakýnlarýna verildiði görülmektedir. Ýyi

kararýn Kanunun amacýna uygun olarak

niyet uðruna yapýlan bu davranýþlar

infazýnýn saðlanabilmesi için kolluk

sonucu, þiddet uygulayan kiþiler ceza-

birimleriyle sýký iþbirliði kurulmasý,

landýrýlamamakta, bu þekilde þiddet

3- Mahkemece verilen koruma kararýna

maðdurlarý bir kez daha maðdur edil-

uymayanlar hakkýnda kanunî iþlemlerin

mekte, ayrýca ilgili kanunlarda öngörülen

yerine getirilmesi, gerekleri vurgu-

tedbirler alýnmadýðý veya alýnamadýðý için

lanmýþtýr.

de istismar ya da suça yöneltme devam
etmektedir.

Sonuç olarak Genelgede, soruþturma için
þikayet gerekmediði ve derhal iþlem

Genelge, ilerideki bölümlerinde Kanundaki

yapýlmasý gerekliliði üzerinde durul-

deðiþikliðe paralel olarak koruma kararýna

maktadýr.

uygun davranýlýp davranýlmadýðýnýn,
koruma kararýnda öngörülen süre içinde

Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Ailenin Korunmasýna

maðdurun ikamet yerinin polis merkezi

Dair Kanunun Uygulanmasýna Yönelik

aracýlýðýyla izlenerek tutanaða baðla-

2005 / 123 (EGM 2005/94) Genelgesi,

nacaðýný ve tedbir süresinin dolmasýnýn

2.12.2005 tarihinde yayýnlanmýþtýr.

ardýndan, Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bilgi

Genelgede çok açýk biçimde, geleneksel

verileceðini düzenlemektedir.

bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi ve maðdur
odaklý bir yaklaþým sergilenmesi gerektiði

Koruma kararýnda belirtilen süre içinde

belirtilmektedir.

öngörülen tedbirlere uyulmadýðýnýn tespit
edilmesi halinde ihlalin devamý, kolluk

Aile içi þiddete, istismara ve suça

kuvvetince alýnacak tedbirlerle engel-

yönelmeye maruz kaldýðýndan dolayý,

lenecek ve maðdurun þikayetine gerek

kolluk kuvvetlerine baþvuran ve þikayette

duyulmadan resen soruþturma yapýlýp

bulunanlar, gereði için adli makamlara

evrak, en kýsa zamanda Cumhuriyet

intikal ettirilmektedir. Ancak maðdurlarýn

baþsavcýlýðýna intikal ettirilecektir. Eðer
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fiil baþka bir suç oluþturuyorsa bu durum

3. 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14.

da soruþturma evrakýnda ayrýca belir-

maddesinin (a) bendine göre belediyelerin

tilecektir.

kadýn ve çocuklar için sýðýnma evleri
açmalarý gerekmektedir. Bu baðlamda;

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlen-

öncelikle SHÇEKe baðlý kadýn sýðýnmaevi

mesine Yönelik Tedbirlerin Koordi-

bulunmayan yerlerde 5393 sayýlý Belediye

nasyonuna Yönelik Ýçiþleri Bakanlýðýnýn,

Kanunu gereðince ve 08.05.2001 tarih ve

2007/8 (EGM 2007/6) Genelgesi ise,
04.07.2006 tarih ve 2006/17 sayýlý
Baþbakanlýk Genelgesi doðrultusunda
çýkarýlmýþtýr. Kadýna yönelik þiddetin
önlenmesine iliþkin alýnacak önlemler
Genelgede özetle þöyle belirtilmiþtir:
1. Kolluk birimlerine müracaat eden veya
kolluk tarafýndan tespit edilen þiddet
maðduru kadýn ve çocuklarýn, yaþadýklarý
travmaya baðlý olarak içinde bulunduklarý
ruhsal durum göz önünde bulundurularak
bu kiþilerin ilk müracaatlarýnda her türlü
iþlem, imkanlar ölçüsünde bayan personelin de katýlýmýyla, insani yaklaþým
içerisinde ve ivedilikle yerine getirilecektir.
2. Þiddet maðdurlarý ile ilgili kolluk
birimlerine intikal eden ihbar ya da

24396 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Özel Hukuk Tüzel
Kiþileri ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca
Açýlan Kadýn Konukevleri Yönetmeliði
hükümlerine göre, belediyeler tarafýndan
24 saat esasýna göre görevli bulundurulacak þekilde ve genel kolluk tedbirleri
dýþýnda, özel güvenlik hizmetlerinden
faydalanýlmak suretiyle gerekli güvenlik
tedbirlerinin alýndýðý, kadýn ve çocuk
sýðýnmaevlerinin açýlmasý ivedilikle
saðlanacaktýr.
4. Özellikle kadýnlara yönelik þiddetin
sonucu olarak ortaya çýkan töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak,
illerde valilerin veya görevlendireceði vali
yardýmcýsýnýn, ilçelerde kaymakamlarýn

müracaatlara iliþkin yapýlmasý gereken

baþkanlýðýnda kolluk kuvvetleri, mahalli

adli iþlemler Cumhuriyet Savcýlarý

idareler, sosyal hizmet birimleri, meslek

bilgilendirilmek suretiyle, 4320 sayýlý

kuruluþlarý, saðlýk müdürlükleri ve sivil

Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve bu

toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile

Kanunun uygulanmasýna dair ilgi (a)

gerekli görülmesi halinde diðer kurum ve

Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi ile 5271 sayýlý

kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmý ile

Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5395 sayýlý

komiteler oluþturularak, tespit edilen

Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde

çözümlerin iþbirliði içerisinde hayata

yerine getirilecektir.

geçirilmesi saðlanacaktýr.
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Bu komitelerin sekreterya hizmetleri il

iþlemin sonucu il saðlýk müdürlüðü veya

sosyal hizmetler müdürlükleri, ilçelerde

saðlýk grup baþkanlýðý tarafýndan Cumhu-

ise sosyal hizmet yürüten birim tarafýndan

riyet baþsavcýlýðýna bildirilir. denilerek,

yerine getirilecektir.

uygulamanýn ne biçimde yapýlacaðý

6.4 Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun
Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik (Resmi
Gazete, 1.3.2008)
Yönetmelik, kanunun boþlukta býraktýðý

açýklanmýþtýr.
Kararýn uygulanmasýnýn ne þekilde olacaðý,
15. maddede ayrýntýlý olarak düzen-

birçok alandaki düzenlemeleriyle uygu-

lenmiþtir. Buna göre, Cumhuriyet baþsav-

lamacýlara ýþýk tutmuþtur.

cýlýðý kararýn uygulanmasýný genel kolluk
kuvvetleri marifeti ile izler. Tedbir kararý

Örneðin, 4320 sayýlý Kanuna 5236 sayýlý

içeriðine göre taraflarýn bulunduðu yerin

Kanunla yapýlan deðiþiklik sýrasýnda

baðlý olduðu kolluk kuvvetine iþlem

eklenen, Muayene ve tedavi tedbiri,

yapýlmak üzere ivedilikle gönderilir.

Yönetmelikin 13. maddesinde, hakim

Cumhuriyet savcýlýðýnca gerektiðinde

tarafýndan aile içi þiddete maruz kalan
aile bireylerinden birisinin korunmasý için,
kusurlu eþin veya diðer aile bireyinin bir
saðlýk kuruluþunda muayene veya
tedavisinin saðlanmasý amacýyla hükmedilen tedbiri ifade eder, biçiminde
gösterilmiþtir.

koruma kararýnýn baþvuruda bulunanlar
tarafýndan kolluða götürülmesine olanak
tanýnýr.
Kolluðun izleme görevi, koruma kararýnýn
verildiði tarihte baþlar. Kolluk kuvveti,
koruma kararýnýn içeriðine göre ilgililere

Ýkinci fýkrada, hakim, muayene ve tedavi-

bildirimde bulunur. Bu bildirim tutanak

nin saðlanmasý için þiddet uygulayan

altýna alýnýr ve karar süresince tedbirlerin

kiþilerin illerde il saðlýk müdürlüðüne,

yerine getirilip getirilmediði kontrol edilir.

ilçelerde saðlýk grup baþkanlýðýna

Bu kontrol lehine koruma kararý verilen

baþvurmasýný kararýnda belirtir. Bu kiþiler
il saðlýk müdürlükleri ruh saðlýðý þubelerince veya saðlýk grup baþkanlýklarýnca

kiþinin:
a) Bulunduðu konutun haftada bir kez

saðlýk kurumlarýna sevk edilir. Ýlgilinin

ziyaret edilmesini,
b) Birinci derece yakýnlarý ile iletiþim
kurulmasýný,

tedaviyi sürdürüp sürdürmediði ve yapýlan

c) Komþularýnýn bilgisine baþvurulmasýný,

resmî veya kendi istekleri üzerine özel
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d) Oturulan yerin muhtarýndan bilgi alýnmasýný, Bu tutanaða istinaden genel kolluk kuvvetleri
e) Bulunduðu konutun çevresinde araþtýrma tarafýndan resen soruþturma yapýlarak evrak
yapýlmasýný içerir. Yukarýda belirtilen veya en kýsa zamanda Cumhuriyet baþsavcýlýðýna
baþka þekilde gerçekleþtirilen kontrol iþlemleri

intikal ettirilir.

sonucunda kiþinin, aleyhine verilen koruma Bu ve benzeri düzenlemelerin Kanunun
kararýna uymadýðýnýn tespit edilmesi halinde uygulanmasýný amaca uygun biçimde kolaybu husus tutanaða baðlanýr.

laþtýrmaya yönelik olduðu görülmektedir.

Örnek Karar
Davacý vekili dava dilekçesinde özetle, taraflarýn evliliklerinin baþýndan itibaren davalý eþin müvekkiline
her gün þiddet uyguladýðýný, son olayda da parmaðýný kýrdýðýný, müvekkilinin þiddetten korunmak için
ailesinin yanýna sýðýnmak zorunda kaldýðýný belirterek, müvekkilinin can güvenliði açýsýndan, 4320 sayýlý
Kanun gereðince korunmasýna karar verilmesini istemekle, dosya ele alýndý ve incelendi.
Evrak içeriði ve kanun uyarýnca koruma kararýna yönelik istek mahkememizce yerinde görüldüðünden,
5636 sayýlý Kanun ile deðiþik 4320 sayýlý Kanun uyarýnca kusurlu eþin, aþaðýda yazýlý þekilde tedbirler
uygulanarak eþine yönelik þiddet uygulamamasý için uyarýlmasýna karar verildi.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarýda açýklandýðý üzere,
A) Kusurlu eþin takdiren 6 ay süreyle olmak üzere:
1- Diðer eþ ile ayný çatý altýnda yaþayan aile bireylerinin oturmakta olduklarý eve ve çalýþýyorsa, istekte
bulunan eþin iþyerine yaklaþmamasýna,
2- Diðer eþ ile ayný çatý altýnda yaþadýðý aile bireylerine karþý þiddete ve korkuya yönelik davranýþlarda
bulunmamasýna,
3- Diðer eþin eþyalarýna zarar vermemesine,
4- Diðer eþ ile varsa ayný çatý altýnda yaþayan aile bireylerini iletiþim araçlarýyla rahatsýz etmemesine,
5- Aleyhine karar verilen kusurlu eþin, ortak konutun kira, su, aydýnlatma, doðalgaz yada ýsýnmaya iliþkin
faturalarý karþýlýyor ise bu yükümlülüðünün devam etmesine, ayrýca 500 YTL nafaka takdiriyle kusurlu
eþten alýnýp diðer eþe verilmesine,
B) Kararýn bir örneðinin, karþý taraf kusurlu eþe tebliði için ilgili kolluk birimine gönderilmesine,
C) Kusurlu eþin, belirtilen tedbirlere aykýrý davranmasý halinde tutuklanacaðý ve hürriyeti baðlayýcý cezaya
çarptýrýlacaðýnýn hususunun ilgili kolluk birimi (mahalli karakol) aracýlýðýyla kendisine yapýlacak bir
tebligatla ihtarýna,
D) Kararýn, ilgili kolluk gücü ( mahalli karakol) aracýlýðýyla infazýna,
E) Kararýn infazýnýn izlenmesi için 2 adet karar örneðinin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderilmesine,
Kanun gereði harç alýnmasýna yer olmadýðýna,
Kanunda itiraz için bir düzenleme olmadýðýndan, Anayasanýn 40. maddesindeki zorunluluk nedeniyle,
HUMK'nun 108/2 maddesi kýyasen uygulanarak, kararýn tebliðinden itibaren 10 gün içerisinde taraflarýn
mahkememize verecekleri dilekçeleriyle karara itiraz edebileceklerine iliþkin olarak dosya üzerinde
yapýlan inceleme sonunda karar verildi.
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Uluslararasý Hukukta Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi
1. Birleþmiþ Milletler Belgeleri

Dünya ölçeðinde kadýna karþý ayrýmcýlýðýn

Birleþmiþ Milletler (BM) bünyesinde 1946

önlenmesinde yol gösterici olan bu

yýlýnda kurulan Kadýnýn Statüsü Komis-

Sözleþme, Türkiye açýsýndan 1986 yýlýndan

yonu, kadýnýn insan haklarýnýn korunmasý

beri iç hukukun parçasýdýr.

ve geliþtirilmesi doðrultusunda önemli
çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Kadýnlarýn

Sözleþme, taraf devletlere kadýnlara karþý

Siyasi Haklarý Sözleþmesi, 1952de, Evli

ayrýmýn tüm uygun yollardan yararlanarak

Kadýnlarýn Vatandaþlýðý Sözleþmesi
1957de, Evlilikte Rýza ve Asgari Evlilik Yaþý
ve Evliliklerin Kayýt Altýna Alýnmasý
Konusundaki Sözleþme ise 1962de BM
Genel Kurulu tarafýndan kabul edilmiþtir.
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her
Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesinin (CEDAW) 1981daki kabulü,
Komisyonun çalýþmalarýnýn en önemli
sonucunu oluþturmuþtur. Ancak CEDAW,
1981'da "þiddet" konusuna yer vermeden

gecikmeksizin ortadan kaldýrýlmasý
görevini verir. Sözleþmenin uygulanmasýný
güçlendirmek için Sözleþme Komitesine
þikayet hakkýný saðlayan ve ilgili ülkenin
rýzasýyla inceleme yetkisini veren Ýhtiyari
Protokol 1999 yýlýnda kabul edilmiþtir.
Birleþmiþ Milletlerin kuruluþ felsefesine
uygun olarak, kadýna karþý binlerce yýldýr
süregelen haksýzlýk, baþlangýçta ayrýmcýlýk
ve eþitlik temelinde görülürken, süreç
içinde bunun en önemli ayaðýnýn kadýna
yönelik þiddet olduðu fark edilmiþ ve

yürürlüðe girmiþtir. Ardýndan CEDAW

Birleþmiþ Milletler Kadýn On Yýlý (1975-

Komitesi, 19 maddelik Genel Tavsiye Kararý

1985) boyunca, kadýn hareketinin çabalarý

ile kadýna karþý þiddeti ayrýmcýlýkla

sonucu konu gündeme taþýnmýþtýr.

iliþkilendirip devletleri þiddeti önlemekle
sorumlu tutmuþtur. Hükümetler CEDAW

Ýlk kez 1980 yýlýnda Kopenhagta yapýlan

Resmi Raporlarýnda þiddet konusuna yer

Ýkinci Dünya Kadýn Konferansýnda aile

vermekle yükümlü kýlýnmýþtýr.

içinde kadýna yönelik þiddetin
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önlenmesine iliþkin bir ilke kararý kabul

bütün dünyada en fazla ezildikleri alan

edilmiþ, bu konferansta þiddet daha çok

olan ev ve aile ortamlarýnda vuku bulan

saðlýk sorunu olarak algýlanmýþtýr. Aile

ihlalleri mahremiyet hakký adýna çok

içinde çoklukla kadýna, çocuklara ve diðer

defa kapsam dýþýnda tuttuðu bir gerçektir

güçsüz bireylere yönelik olan þiddetin,

(Acar, 1998, s 23-31). Öyleyse kadýna

nihayet kadýn ile erkek arasýndaki adil

yönelik þiddetin, ayrýmcýlýðýn önünde en

olmayan güç iliþkisinin sonucu olduðu

büyük engel ve bir insan hakký ihlali

vurgulanmýþ ve 1993te Viyana Ýnsan

olduðunun kabulü önemli bir kazaným

Haklarý

Bildirgesinde yer almýþtýr.

olduðu gibi, devletlerin bu alanda sorumlu

Konferansýn en önemli sonucu 1994

tutulmasý, hatta uluslararasý denetim

yýlýnda, Ýnsan Haklarý Komisyonunca

mekanizmalarýnýn oluþturulmasý, tarihin

kadýna yönelik þiddetin sebep ve sonuç-

derinliklerinden beri süre gelen bu

larýný araþtýrmak üzere özel raportör

haksýzlýðýn giderilmesi yolunda son yýllarda

atanmasýdýr.

gerçekleþen önemli adýmlardýr. Bu adýmlar
Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði

1995 yýlýnda Pekinde 189 ülkenin

belgeleri olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

katýlýmýyla düzenlenen Dördüncü Kadýn
Konferansýnda kabul edilen Pekin

1.1 Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn

Deklarasyonu ve Eylem Platformunda

Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW)

tüm bu geliþmeler deðerlendirilmiþ ve

Kadýnlarýn Ýnsan Haklarý Bildirisi olarak

kadýna yönelik þiddetin, hem kadýnlarýn

da tanýmlanan BM Kadýnlara Karþý Her

insan haklarý ihlali olduðu hem de

Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi

kadýnlarýn insan haklarýndan yararlan-

(Convention for the Eliminiation of All

malarýnýn önünde çok büyük bir engel

Forms of Discrimination Againts Women),

oluþturduðu benimsenmiþtir. Bu Konfe-

kýsa adýyla CEDAW, 3 Eylül 1981 tarihinde

ransýn önemi, kadýna yönelik þiddetin

yürürlüðe girmiþ, Türkiye tarafýndan

önlenmesi için devletlerin sorumluluk

usulüne uygun þekilde onaylanmýþ ve 19

almasý gerektiðinin vurgulanmasýdýr

Ocak 1986 tarihinde yürürlüðe konmuþtur.

(Uygur, 2007, s.2). Sonuç olarak, geleneksel

CEDAWýn ayýrýcý özelliði baþka metinlerde

medeni ve siyasi haklar yaklaþýmýnýn,

genel olarak insana garanti edilen haklarýn

kadýnlarý en çok tehdit eden hak ihlallerine

burada özellikle kadýn için altýnýn çiziliyor

uzun süre duyarsýz kaldýðý, kadýnlarýn

olmasýdýr. Bu baðlamda, Sözleþme
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kapsamýnda kadýnlarýn haklarýnýn en çok

eþitliði ilkesine yer vermeli ve uygulamada

tartýþma konusu edildiði ve en fazla

bu eþitliði gerçekleþtirmeyi, ayýrýmcýlýðý

ihlalinin söz konusu olduðu alanlar net

yasaklayan yaptýrým dahil her türlü

þekilde belirlenmekte (siyaset, evlilik, aile,

önlemleri almayý; yetkili ulusal mah-

eðitim, saðlýk, medya, kýrsal, alan vb.),

kemeler ve öteki kamu kuruluþlarý eliyle

buralardaki haklarýn ne olduðu konusuna

ayýrýmcýlýða karþý kadýnlarýn etkin

açýklýk getirilmektedir. Bu niteliði ile metne

korunmasýný saðlamayý, ayýrýmcýlýk

kadýnlar için bir haklar bildirgesi, devletler

uygulamalarýndan kaçýnmayý ve resmi

için de bir yükümlülükler manzumesi

makam ve kuruluþlarýn bu yükümlülüðe

olarak bakýlmaktadýr (Acar, 1998, s.26).

uygun davranmasýný saðlamayý; ayýrýmcýlýk

Sözleþmenin birinci maddesinde

gözeten yürürlükteki yasa, töre, düzen-

kadýnlara yönelik ayýrýmcýlýk, Siyasal,

leme ya da uygulamalarý deðiþtirmeyi ve

ekonomik, sosyal, kültürel, kiþisel veya

tüm uygun önlemleri almayý; ayýrýmcýlýk

diðer alanlardaki kadýn ve erkek eþitliðine

yapan tüm ulusal ceza hükümlerini

dayanan insan haklarýnýn ve temel

kaldýrmayý üstlenmektedir. Sözleþmenin

özgürlüklerin, medeni durumlarý ne olursa

4üncü maddesi ise, erkeklerle kadýnlar

olsun kadýnlara tanýnmasýný, kadýnlarýn

arasýndaki eþitliði gerçekten saðlamak

bu haklardan yararlanmalarýný veya

amacýyla taraf devletlerin geçici ve özel

kullanmalarýný engelleme veya hükümsüz

önlemler benimsenmesini ayýrýmcýlýk

kýlma amacýný taþýyan veya bu sonucu

saymamaktadýr. Fýrsat ve davranýþ eþitliði

doðuran cinsiyete dayalý herhangi bir

amaçlarýna ulaþýldýktan sonra bu önlem-

ayrým, dýþlama veya kýsýtlama anlamýna

lere son verilecektir. Örneðin, analýðý

gelir. þeklinde tanýmlamýþtýr.

korumak amacýyla alýnan özel önlemler
ayýrýmcýlýk sayýlamayacaktýr.

Ýkinci madde, yasal haklarýn kullanýlabilmesine olanak verecek olan fýrsat

5inci madde devletleri, her iki cinsten

eþitliði ve özel önlemlerin (olumlu

birinin aþaðýlýðý ya da üstünlüðü fikrine

ayrýmcýlýk) alýnmasýný gerektiren fýrsat

veya kadýn ile erkeðin kalýplaþmýþ rollerine

önceliði politikalarýnýn da uygulanmasý

dayalý önyargýlarýn, geleneksel ve diðer

gerektiðini belirtmiþtir. Buna göre devletler,

bütün uygulamalarýn ortadan kaldý-

baþta anayasalarýnda olmak üzere ulusal

rýlmasýný saðlamak amacýyla kadýn ve

mevzuatlarýnda kadýnlarla erkeklerin

erkeklerin sosyal ve kültürel davranýþlarýný
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deðiþtirmek için her türlü sosyal, kültürel

olduðu ve þiddetin en önemli sebep-

ve yasal önlemleri alma yükümlülüðü

lerinden birinin kadýna yönelik ayrýmcýlýk

altýna sokmuþtur.

olduðu açýkça söylenmiþ ve þiddetin en
önemli sebeplerinden birinin kadýna

Kanun önünde eþitlik ilkesi, Sözleþmenin

yönelik ayrýmcýlýk olduðu ilk kez

15inci maddesinde düzenlenmiþtir. 17nci

vurgulanmýþtýr. Komite, CEDAW Ýhtiyari

madde ve devamýnda ise Kadýnlara Yönelik

Protokol çerçevesinde yapýlan kiþisel

Ayýrýmcýlýðýn Kaldýrýlmasý Komitesinin

baþvurular ile bu alanda yargý içtihatlarý

kurulmasý, görevleri ve çalýþma yöntemleri

geliþtirmiþtir.

yer almaktadýr. Devletler Sözleþmenin
uygulanmasýný izlemekle görevli Kadýnlara

19 numaralý karara göre Sözleþmenin

Yönelik Ayrýmcýlýðýn Tasfiyesi Komitesine

1inci maddesinde yer alan ayrýmcýlýk

Sözleþme hükümlerine etkinlik kazan-

tanýmý, cinsiyet temelli þiddeti kapsa-

dýrmak ve kaydedilen ilerlemeleri

makta, cinsiyet temelli þiddet ise kadýnýn

açýklamak amacýyla, aldýklarý yasal, idari,

insan haklarý ve temel özgürlüklerini ihlal

adli ve diðer önlemlere iliþkin dört yýlda

etmektedir. Kadýnýn insan haklarý ve temel

bir rapor sunacaklardýr. Komite raporlarý

özgürlükleri içinde yaþama hakký, kötü

izleyip Sözleþmenin etkinliði ve çekincesiz

muamele, iþkence, vb. görmeme hakký,

kabulü doðrultusunda tavsiye kararlarý

özgürce ve güven içinde yaþama hakký,

verecektir.

savaþ ve çatýþmalarda uluslararasý hukuk
normlarýna uygun eþit korunma hakký,

CEDAW Komitesinin 12 ve 19 sayýlý Genel

yasalar önünde eþit korunma hakký, ailede

Tavsiye Kararlarý

eþitlik hakký, en yüksek standartta fiziksel

CEDAW Komitesi 12 nolu Tavsiye

ve zihinsel saðlýða sahip olma hakký, uygun

Kararýnda (1989), üye devletlerin kadýn-

þartlarda çalýþma hakký yer almaktadýr.

larýn þiddetten korunmasý yükümlülüklerinin olduðu belirtilmiþ ve ülke

1.2 Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn

raporlarýnda bu yönde geliþtirtirilen

Önlenmesi Sözleþmesine Ýliþkin Ek Ýhtiyari

tedbirlerin rapor edilmesi istenmiþtir.

Protokol

Komitenin 19 nolu Tavsiye Kararýnda

Protokolü onaylayan ülkeler, Sözleþmenin

(1992) ise, kadýna yönelik þiddetin,

uygulamasýný denetlemekle yükümlü

cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðýn bir sonucu

CEDAW Komitesine, Sözleþmenin tanýdýðý
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haklarýn ihlali konusunda bireylerce veya

þiddetin somutlaþtýrýlmasý, kaynaklarýnýn

gruplarca veya onlarýn rýzasý ile onlar adýna

açýkça sergilenmesi hedeflenmiþ, bununla

yapýlan þikayetleri kabul etme ve inceleme

yetinilmemiþ, adeta üye devletlere

yetkisi tanýyacaklardýr. CEDAW Komitesi

mücadele edecekleri alanlar da göste-

inceleme sonucunda ihlal ile suçlanan

rilmiþtir.

ülkeyi, gerekli önlemleri almaya ve
þikayette bulunan birey veya gruplarýn

Kadýnlara yönelik þiddet, ister kamusal

haklarýna zarar vermekten kaçýnmaya

isterse özel yaþamda meydana gelsin,

çaðýrabilmektedir (Iþýk, s.75). Bireysel

kadýnlara fiziksel, cinsel veya psikolojik

baþvurunun ülkelerin uluslararasý prestijinin sarsýlmamasý açýsýndan caydýrýcý
olacaðý kuþkusuzdur. Ýhtiyari Protokol bu
haliyle dahi Sözleþmenin etkinliðini
saðlayacak ve Sözleþmenin güvenceye
aldýðý hak ve özgürlüklerin uluslararasý
denetimi açýsýndan çok önemli bir adým
oluþturacaktýr.
Ýhtiyari Protokole 20 Mart 2007 tarihi
itibariyle 86 ülke taraf olmuþtur. Protokol,
Türkiye tarafýndan da usulüne uygun
olarak onaylanmýþ ve 29 Ocak 2003
tarihinden itibaren yürürlüðe girmiþtir.

acý veya ýstýrap veren veya verebilecek
olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu
tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya
keyfi olarak özgürlükten yoksun býrakma
olarak tanýmlanýr. Kadýnlara yönelik þiddet
biçimleri ise Bildirgenin 2. maddesinde
örneklerle sayýlmýþtýr. Ancak þiddetin
bunlarla sýnýrlý olmadýðýnýn belirtilmesi
de unutulmamýþtýr. Buna göre kadýnýn
aile içinde maruz kaldýðý þiddet, hakaret,
aþaðýlama ve kötü muamele, dayak, cinsel
istismar, cinsel taciz, evlilik içi tecavüz, kýz
çocuklarýn istismarý, evlenirken verilen
baþlýk, cinsel organlarý daðlama ve
kadýnlara zarar veren bekaret kemeri,
kadýn sünneti gibi geleneksel uygulamalar

1.3 Kadýnlara Yönelik Þiddetin Tasfýyesine

yanýnda, eþ olmayanlar arasýndaki þiddet

Ýliþkin Bildirge

ve sömürmek için uygulanan þiddet de

1993 tarihli bu Bildirge, Kadýna Karþý Her

dahil fiziksel, cinsel ve psikolojik þiddet

Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý

uygulamalarýný içermektedir.

Sözleþmesinde, kadýnlara karþý þiddet
kullanýmýna yer verilmemesine gösterilen

Kamusal alandaki þiddet kadýnýn aile

tepkiler üzerine kaleme alýnmýþtýr. Bir

ortamý dýþýnda yani toplumsal alanda ve

anlamda ayrýmcýlýðýn en önemli aracý olan

aile üyesi olmayan kiþi ya da topluluk ve
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kurumlar kanalýyla karþýlaþtýðý þiddettir.

Kadýnlara yönelik þiddetin önlenmesi

Kamusal þiddet, iþyerinde eðitim

konusunda devletlerin hiç gecikmeksizin

kurumlarýnda, sokakta ya da baþka

alabileceði önlemler arasýnda:

yerlerde laf atma sarkýntýlýk, cinsel istismar,
cinsel taciz, tecavüz ve saldýrýdan baþla-

a. Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayýrýmcýlýðýn

yarak kadýnýn cinsiyeti nedeniyle uðradýðý

Önlenmesi Sözleþmesini henüz onay-

her türlü fiziksel, cinsel ya da psikolojik

lamamýþ veya buna katýlmamýþ devletlerin

zarar olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

bu Sözleþmeyi onaylanmasýný ve katýlýmlarýný veya konulan çekincenin kaldýrýl-

Bildirgenin 3. maddesinde, kadýnlarýn her

masýný saðlamak,

alandaki insan haklarýndan ve temel

b. Kadýnlara yönelik þiddetten kaçýnmak,

özgürlüklerden eþit bir biçimde yarar-

c. Ýster devlet, isterse özel þahýslar

lanmalarýna iliþkin haklarý sayýlmýþtýr. Bu

tarafýndan iþlensin, bu fiilleri önlemek,

haklar, yaþam hakký, eþitlik hakký, kiþi

soruþturmak ve cezalandýrmak için ulusal

özgürlüðü ve güvenliði hakký, her türlü

hukukunda gerekli özeni göstermek,

ayýrýmcýlýða karþý korunma hakký, adil ve

d. Kadýnlara yönelik þiddeti cezalandýrmak

elveriþli koþullarda çalýþma hakký,

için ulusal mevzuatta ceza hukuku,

iþkenceye ve diðer zalimane, insanlýk dýþý

medeni hukuk, idare hukuku ve iþ hukuku

veya onur kýrýcý muameleye veya cezaya

ile ilgili yaptýrýmlar koymak; uðradýklarý

maruz kalmama hakký, en yüksek

zararlarýn adil ve etkili bir biçimde

standartta fiziksel ve ruhsal saðlýk hakký,

giderilmesini saðlamak,

hukukun korunmasýndan eþit biçimde

e. Kadýnlara yönelik þiddetin tasfiyesi için

yararlanma haklarýdýr.

devlet bütçesine yeterli ödenek koymak,
f. Özellikle þiddete karþý aciz durumda

Bildirgenin 4üncü maddesinde, kadýnlara

olan kadýnlara yönelik þiddetin önlen-

karþý þiddetin önlenmesi konusunda

mesine iliþkin tedbirler almak,

devletlerin yükümlülükleri düzenlenmiþtir.

g. Cinslerden birinin üstün veya aþaðý

Bu yükümlülüklerin baþýnda, kadýnlara

olduðu, erkeklerle kadýnlar için alýþýla-

yönelik þiddetin yasaklanmasý gelmektedir.

gelmiþ rollerin bulunduðu düþüncesine

Devletler bu yükümlülüklerinden kaçmak

dayanan kadýnlarýn ve erkeklerin davranýþ

için, örf, adet, gelenek veya dinsel düþün-

tarzlarýný deðiþtirmek ve sosyal, kültürel

ceyi mazeret olarak ileri süremez.

ön yargýlarý, geleneksel uygulamalar dahil
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her türlü uygulamayý önlemek üzere

1. Kadýna yönelik þiddeti önlemek ve

özellikle eðitim alanýnda gerekli tedbirleri

ortadan kaldýrmak için bütünleþmiþ

almak,

önlemler almak,

h. Kadýn hareketinin ve hükümet dýþý

2. Kadýna yönelik þiddetin nedenleriyle

örgütlerin çalýþmalarýný kolaylaþtýrýp daha

sonuçlarýný ve engelleyici önlemlerin

iyi duruma getirmek ve kendileriyle yerel,
ulusal ve bölgesel düzeyde iþbirliði yapmak
olarak belirtilmiþtir.
Sonuç olarak Bildirgeye göre kadýnlara
karþý þiddet, erkekler ve kadýnlar arasýndaki
eþitlikçi olmayan güç iliþkilerinin tarihsel

etkinliðini incelemek,
3. Kadýn ticaretini önlemek ve fahiþelikle
kadýn ticaretine baðlý olarak þiddete maruz
kalanlara yardýmcý olmak.
Hükümetler, Pekin Eylem Platformunun
uygulanmasý ve izlenmesi süreciyle de
görevlendirilmiþ olup bu görevini yerine

bir göstergesidir. Bu güç iliþkisi erkekler

getirirken, BM kuruluþlarý, bölgesel ve

tarafýndan kadýnlar üzerinde egemenlik

uluslararasý kuruluþlar, hükümet dýþý

kurulmasýna ve kadýnlara ayýrýmcýlýk

örgütler ve sivil toplumun tüm katýlýmcýlarý

yapýlmasýna yol açtýðý gibi kadýnlarý zorla

ile iþbirliði yapmak zorundadýr.

baðýmlý bir konuma sokmanýn önemli
toplumsal mekanizmalardan biridir.

Pekin Eylem Platformu, kadýnýn özel ve
kamusal alana tam ve eþit katýlýmý

1.4 Pekin Eylem Platformu
a. Genel Açýklama
1995 yýlýnda Pekinde 189 ülkenin
katýlýmýyla düzenlenen Dördüncü Kadýn
Konferansýnda kabul edilen Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Platformunda,
kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için

önündeki engellerin kadýnlarýn ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasi karar alma
konumunda ve mekanizmalarýnda yer
almalarý yoluyla ortadan kaldýrýlabileceðini
belirtir.
Platformda; eþitlik, kalkýnma ve barýþ
hedeflerine ulaþýlabilmesi için acil tedbir

devletlerin sorumluluk almasý gerektiði

alýnmasý gereken 12 kritik alan belir-

vurgulanmýþ ve Platformda kadýna yönelik

lenmiþtir. Bunlardan biri kadýna yönelik

þiddet konusunda üç stratejik hedef

þiddetin ortadan kaldýrýlmasý olup aþaðýda

saptanmýþtýr:

ayrýca deðerlendirilecektir.
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12 kritik sorun alaný þöyledir:

b. Kadýn ve Þiddet

Kadýnlarýn gittikçe daha çok artan

Pekin Eylem Platformu belgesinin, kadýna

yoksulluðu,

yönelik þiddet ile ilgili bölümde kadýna

Kadýnlarýn nitelikli eðitim öðretim

yönelik þiddetin, eþitlik, kalkýnma ve barýþ

görmelerini engelleyen eþitsiz ve yetersiz

hedefleri önündeki en önemli engellerden

koþullar,

biri olduðu belirtilerek, kadýna yönelik

Kadýnlarýn saðlýk ve benzeri hizmetlerde

þiddet yani toplumsal cinsiyet temelli

yaþadýklarý eþitsizlikler,

þiddet, fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar

Kadýnlara yönelik her türlü þiddet,

ve sýkýntý çekme ile sonuçlanacak herhangi

Yabancý iþgali altýnda yaþayan kadýnlar

bir eylem olarak tanýmlanmýþtýr.

da dahil olmak üzere, savaþlarýn ve silahlý
çatýþmalarýn etki ve sonuçlarýný öncelikle

Devlet tarafýndan yöneltilen fiziksel, cinsel

kadýnlarýn yaþamasý,

ve psikolojik þiddet de þiddetin türleri

Ekonomik yapýlarýn ve politikalarýn

arasýnda sayýlmýþtýr. Savaþ ve silahlý

tanýtýmýna ve üretim sürecine kadýn

çatýþmalarda, kadýnýn insan haklarýnýn

katýlýmýndaki eþitsizlik,

ihlalinden kaçýnýlmasý gerekliliði ve

Ýktidar paylaþýmýnda ve her düzeydeki

hükümetlerin gelenek, görenek veya

karar konumunda erkeklerin ayrýcalýklý

dinden kaynaklanan nedenlerle uygu-

yeri,

lanan þiddeti reddetmesi ve Sözleþmenin

Kadýnlarýn geliþmeleri için gerekli destek

uygulanmasý için gerekli önlemleri almasý

mekanizmalarýnýn yetersizliði,

gerektiði vurgulanmýþtýr.

Kadýnlarýn evrensel insan haklarýnýn
desteklenmesi,

1.5 Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme

Kadýn ve medya,

Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, BM Genel

Kadýn ve çevre,

Kurulu tarafýndan 20 Kasým 1989 tari-

Dünyadaki kýz çocuklarýnýn durumu.

hinde kabul edilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ise, zamanýn Cumhurbaþ-

Pekin Eylem Platformunda hükümetler,

kanýnca 14 Eylül 1990da imzalanmýþ ve

yalnýzca kadýnýn insan haklarýnýn

Aralýk 1994te Meclisten geçirilerek

ihlalinden kaçýnmakla kalmamakta, bu

yürürlüðe girmiþtir.

haklarýn geliþmesi ve ilerlemesi için de
gerekli çabayý sarf etmekle görevlen-

Taraf devletler, Sözleþmenin 19. madde-

dirilmektedir.

sinde yer alan haklara uygunluk açýsýndan,
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evlerinde okullarýnda, diðer kurumlarda

edilen ailenin ve aile bireylerinin güven-

veya kendi topluluklarý içinde, çocuklarý

liðine zarar verdiði belirtilerek bunlarýn

her tür þiddet ve istismara karþý korumak

korunmasý için gerekli tedbirler üye

zorundadýrlar (ICC Çocuk Haklarý Serisi,

devletlere tavsiye edilmektedir (Uygur,

2006).

2007).

Sözleþme, çocuðun kiþiliðinin tam ve

1993 yýlýnda Romada gerçekleþtirilen

uyumlu olarak geliþebilmesi için mutluluk,

Avrupa Konseyi 3. Bakanlar Konfe-

sevgi ve anlayýþ havasý içindeki bir aile

ransýnda kadýna yönelik þiddetle müca-

ortamýnda yetiþmesinin ve çocuðun

dele konusundaki Bildirgede, kadýna

toplumda bireysel bir yaþantý sürdü-

yönelik þiddetin, yaþama, güvenlik,

rebilmesi için her yönüyle hazýrlanmasýnýn

özgürlük gibi temel hak ve özgürlüklere

ve BM Antlaþmasýnda ilân edilen ülküler

zarar verdiði dile getirilmekte ve bununla

ve özellikle barýþ, deðerbilirlik, hoþgörü,

mücadelede bir Eylem Planý geliþ-

özgürlük, eþitlik ve dayanýþma ruhuyla

tirilmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar

yetiþtirilmesinin gerekliliðini göz önünde

Komitesi 2002 yýlýnda üye devletlere,

bulundurarak ilkeler belirlemiþtir.

kadýnlarýn þiddete karþý korunmasýna
iliþkin geniþ kapsamlý bir tavsiye kararý

Çocuðun evlilik içinde ve dýþýnda doðup

kabul etmiþtir. 2005 yýlýnda Varþovada,

doðmadýðýna bakýlarak ayrým yapýlmasý

aile içi þiddet dahil kadýnlara ve çocuklara

Sözleþmeyle baðdaþmaz.

yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasý
konusundaki kararlýlýk bir kez daha dile

2. Avrupa Konseyi Belgeleri

getirilmiþtir (Uygur, 2007, s. 3).

Avrupa Konseyi 2002 yýlýna kadar kadýna
yönelik þiddet konusunu daha çok, insan

30 Nisan 2002 tarihli Bakanlar

haklarý boyutu ile kabul etmiþtir. Nitekim,

Komitesinin, Kadýnýn Þiddete Karþý

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin

Korunmasý hakkýndaki Rec (2002) 5 sayýlý

1985 ve 1990 yýllarýnda kabul ettiði aile

Tavsiye Kararýnda, kadýnlarýn 1/5 inin

içi þiddet konusundaki Tavsiye Kararlarý

eriþkinlik dönemlerinde en az bir kez

ile aile içinde vuku bulan þiddetin hem

fiziksel þiddete maruz kaldýðý 1/10dan

kadýnlarýn hem de çocuklarýn geliþmesine,

fazlasýnýn ise güç kullanýmý ile birlikte

dolayýsýyla toplumun temeli olarak tarif

gerçekleþen cinsel þiddete maruz kaldýðý,
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þiddeti uygulayanlarýn genelde kadýnlarýn

3.1 1997 Ulusal Eylem Planý

yakýn çevresindeki erkekler olduðu

Türkiyede, uluslararasý geliþmeler

belirtilmektedir. Kadýna yönelik þiddetle

doðrultusunda, kadýna yönelik þiddetin

mücadelenin devletler için pozitif bir
yükümlülük olduðu ve þiddetin topluma
maliyetinin aðýr olduðu belirtilerek,
þiddetin özel bir sorun olmaktan çýkarýlýp
acilen çözülmesi gereken sosyal ve

önlenmesi amacýyla, 1997 yýlýnda o
zamanki adýyla Kadýnýn Statüsü ve
Sorunlarý Genel Müdürlüðü1nün önderliðinde sivil toplum ve akademisyenlerin
geniþ katýlýmýyla Türkiye için bir Ulusal
Eylem Planý hazýrlanmýþtýr. Planda kadýna

kamusal bir sorun olduðu vurgulanmýþtýr

yönelik þiddetin önlenmesi için yapýlmasý

(Iþýk, s. 80).

gerekenler hükümet, yerel yönetimler ve
sivil toplum örgütlerinin çalýþmalarý olarak

3. Uluslararasý Düzenlemelerin Ýç Hukuka
Etkisi
Anayasanýn 90. maddesi uyarýnca,
usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel
hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý
andlaþmalarla, kanunlarýn ayný konuda

ayrý ayrý saptanmýþtýr.
Plana göre, hükümet ve yerel yönetimler,
kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için:
a. Sivil toplum örgütleri ve konuyla ilgili
diðer ulusal ve uluslararasý kuruluþlar

farklý hükümler içermesi halinde ortaya

arasýnda bilgi alýþveriþi gerçekleþtirecek

çýkabilecek uyuþmazlýklarda, milletlerarasý

ortak çalýþma ortamýný saðlayacaktýr.

andlaþma hükümleri esas alýnacaktýr.

b. Yargý, saðlýk, güvenlik, sosyal hizmet,
eðitim personeli ile göçmenler ve mülte-

Öte yandan 2004 yýlý öncesinde usul
kanunlarýnda yapýlan deðiþiklikler
sonucunda artýk AÝHMnin kararlarý da iç
hukuk açýsýndan normatif bir deðer
taþýmaktadýr. Yani mahkemelerimiz karar

cilerden sorumlu personele verilecek
hizmet içi eðitim programlarýnda, kadýn
ve çocuklara karþý þiddetin önlenmesi ve
uygulayýcýlarýn cezalandýrýlmasý konularýnýn yer almasýný saðlayacaktýr.
c. Kadýnlarýn þiddetin ardýndan ilk

verirken Strazbugdaki mahkemenin

baþvurduðu yerler olan karakol, sýnýr

kararlarýný da gözetmek zorundadýr.

karakolu, hastane, mahkeme, vb. hizmet

12004 yýlýnda Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir.
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kurumlarýnda kadýn görevliler ve cinsiyet

b. Aile içi þiddeti önlemek amacýyla ana-

konusunda duyarlý uzmanlarýn görev-

baba ve çocuk eðitim programlarýnýn

lendirildiði özel birimler oluþturulmasý

düzenlenmesi için ilgili kuruluþlarla

saðlanacaktýr.

iþbirliði yapýlacaktýr.

d. Þiddete uðrayan kadýnlarýn baþvuracaðý

c. Medya özellikle kadýn ve çocuklara

danýþma merkezleri ve sýðýnma evlerinin
sayýsý artýrýlacak, gerekli personel ve teknik
donaným saðlanacak, var olan kadýn
danýþma merkezlerinin ve sýðýnmaevlerinin sürekliliði ve geliþimi için merkezi
ve yerel yönetimlerin bütçelerinden pay
ayýrmasý saðlanacaktýr.
e. Kent planlamasý ve bina mimarisinde,

yönelik olmak üzere þiddeti olumlayan
yayýnlar yapmamasý konusunda uyarýlacak ve bu tür yayýnlarýn yapýlmamasý
konusunda kamuoyu oluþturulacaktýr.
d. Þiddete uðrayan kadýnlarýn davalarý ile
ilgili olarak oluþan kamuoyu desteklenecek, dava süreci izlenecek ve hukuki

sokak ve parklarýn iyi aydýnlatýlmasý ve

yardým aðý oluþturulacaktýr.

telefon kulübelerinin sýklaþtýrýlmasý gibi

e. Þiddete uðrayan kadýn ve çocuklarýn

önlemlerle kadýna yönelik þiddeti önleyici

yasal haklarýný bilmeleri ve bilinçlen-

güvenli ortamlar oluþturulacaktýr.

dirmeleri konusunda hukuki danýþmanlýk

f. Göçmen ve/veya azýnlýk gurubuna

hizmeti verilecek, ücretsiz kriz (telefon)

mensup kadýnlarýn var olan meka-

hatlarý kurulacaktýr.

nizmalardan ve hizmetlerden yararlanmasý, uluslararasý korumaya ihtiyaç
duyan mülteci ve yerinden edilmiþ
kadýnlara koruma, yardým ve eðitim
saðlanmasý saðlanacaktýr.
Hükümet ve sivil toplum örgütlerinin
birlikte yapabilecekleri etkinlikler þunlardýr:
a. Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi ve

Bunun dýþýnda tümüyle yasal deðiþiklikleri
gerektiren hedefler de belirlenmiþtir.
Aradan geçen süre içinde özellikle yasal
düzenlemeler konusunda önemli adýmlar
atýlmýþtýr. Bunlardan en önemlileri, yeni
Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunun
yapýmý sýrasýnda kadýn örgütlerinin yoðun
çabalarýyla, kadýna yönelik ayrýmcýlýðýn

kadýnýn haklarý konusunda toplumun

kaldýrýlmasý ve aile içindeki tecavüz gibi

bilincini geliþtirmeye yönelik kampanya

kadýna yönelik þiddetin cezalandýrýlmasýna

ve eðitim programlarý düzenlenecek ve bu

yönelik önemli deðiþikliklerin yapýlmasýdýr.

konuda hazýrlanacak projeler destek-

TMKda ise kadýnýn erkekle kanun önün-

lenecektir.

deki eþitliði tam olarak saðlanmýþtýr.
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Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için

Kanun ile 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna

çok önemli adýmlardan biri de 14 Ocak

Dair Kanunda yapýlan iyileþtirmelere ve

1998 de 4320 sayýlý Ailenin Korunmasý

Baþbakanlýkça çýkarýlan 2006/17 sayýlý

Hakkýndaki Kanunun çýkarýlmýþ olmasýdýr.

Genelgeye yer verilmiþtir.

Öte yandan çalýþma yaþamýnda da yasal
düzenlemelerde kadýn erkek eþitliðini

Rapor içeriðinde vurgulanana olumlu

saðlamaya böylece kadýna uygulanan

adýmlar þunlardýr: Ailenin Korunmasý

ekonomik þiddetin yanýnda, iþyerinde

Kanununda yapýlan deðiþiklikle, koruma

uygulanan cinsel tacizin de önlenmesi için

kararlarýnýn kapsamý, ayrý yaþayan aile

çabalar gösterilmiþtir. Örneðin 20 Mayýs

üyeleri de dahil ailenin bütün bireylerini

2003'te kabul edilen Ýþ Kanunu'nun 24.

içerecek þekilde geniþletilmiþ, baþvuru ve

maddesinde "iþyerinde cinsel tacizin"

idari iþlemler için alýnan bütün harçlar

iþçinin iþ sözleþmesini derhal feshe-

kaldýrýlmýþtýr.

debilmesi için haklý neden oluþturduðu
kabul edilmiþtir.

Ýlgili bakanlýklarca valiliklere, hakimlere
ve savcýlara yönelik olarak þiddet mað-

Yukarýda örnek olarak sunduðumuz yasal

durlarýna saðlanan hizmetlerin geliþ-

düzenlemeler yanýnda, kamunun kadýna

tirilmesi amacýyla genelgeler yayýmlanmýþ,

yönelik aile içindeki þiddetin önlenmesine

en önemlisi töre cinayetleri ve kadýnlara

iliþkin ilgisinin kararlýlýkla sürdüðü Avrupa

yönelik aile içi þiddetle mücadele amacýyla

Konseyi Türkiye Ýçin Ýlerleme Rapor-

yayýmlanan Baþbakanlýk Genelgesi,

larýndan da görülmektedir.

Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü eþgüdümünde uygulamaya konulmuþtur.

3.2 2007 Avrupa Komisyonu Türkiye Ýçin
Ýlerleme Raporunda Kadýna Yönelik

Aile içi þiddete maruz kalan kadýnlar için

Þiddetle Mücadele

açýlan sýðýnmaevlerinin sayýsý, Sosyal

2007 Ýlerleme Raporundaki saptamalarýn

Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu,

da 2006 Raporunu destekler nitelikte

belediyeler ve kadýn sivil toplum örgütleri

olduðu görülmektedir. Raporda, yýlýn bu

tarafýndan iþletilenler dahil olmak üzere

alanda en önemli olayý olan 5356 sayýlý

33e yükselmiþtir.
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Raporda, tüm bu iyileþtirmelere karþýn,

kadýna yönelik þiddet konusunda müca-

aile içi þiddetin yanýnda, töre cinayetleri,

dele eden sivil toplum kuruluþlarýnýn katký-

erken ve zorla evliliklerin hâlâ yaygýn

sýyla gerçekleþmiþtir. Kadýna yönelik

olduðu ve bunlara iliþkin güvenilir veriye

þiddetin, insan haklarý ihlali olduðu

eriþimin sorun olmaya devam ettiði

belirtilerek, toplumsal cinsiyet eþitliði ve

belirtilerek, yapýlmasý gerekenler þu iki

kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadeleye

baþlýkta yer almýþtýr:

iliþkin altý temel alanda iyileþtirmeler
hedeflenmiþtir.

Talebi karþýlamak için daha fazla sýðýnmaevine ihtiyaç vardýr ve sýðýnmaevlerinin

Eylem Planý, kýsa (2007 - 2008), orta (2007

hizmetleri geliþtirilmelidir.

- 2009) ve uzun vade (2007 - 2010 ve
sonrasý) olmak üzere üç uygulama

Kolluk kuvvetlerinin, hakimlerin ve

dönemini kapsamaktadýr.

savcýlarýn eðitimleri hýzlandýrýlmalýdýr.
Sonuç olarak, kadýnlarýn þiddetten korun-

Amacý, ülkemizde aile içinde kadýna yöne-

masý yönünde geliþme saðlandýðý, cinsiyet

lik her tür þiddetin ortadan kaldýrýlmasý

eþitliðini teminat altýna alan yasal

için gerekli önlemlerin uygulamaya

çerçevenin mevcut olduðu belirtilmiþ;

konulmasýdýr. Eylem Planýnda belirlenen

ancak, bu çerçeveyi sosyal bir gerçek haline

hedefler:

dönüþtürmek için daha fazla çabaya
ihtiyaç duyulduðuna vurgu yapýlmýþtýr.

1. Toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna

Çünkü ekonomik katýlým ve fýrsatlar, eðitim

yönelik aile içi þiddetle mücadele konu-

düzeyi, saðlýk ve siyasi güç açýsýndan kadýn

larýnda yasal düzenlemeler yapmak ve

ve erkek arasýndaki fark belirgin düzey-

uygulamadaki aksaklýklarý ortadan

dedir, denmiþtir.

kaldýrmak,
2. Aile içi þiddeti doðuran ve pekiþtiren

3.3 2007-2010 Kadýna Yönelik Aile Ýçi

olumsuz tutum ve davranýþlarýn ortadan

Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý

kaldýrýlmasý amacýyla, toplumsal cinsiyet

(KSGM, 2008)

eþitliði ve kadýna yönelik aile içi þiddet

Planýn hazýrlanmasý Kadýnýn Statüsü Genel

konularýnda toplumsal farkýndalýk yarat-

Müdürlüðünün koordinasyonunda kamu

mak ve zihinsel dönüþüm saðlamak,

kurum ve kuruluþlarý, üniversiteler ve

3. Kadýnýn sosyoekonomik konumunun
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güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri

çocuk/çocuklarýna yönelik hizmet sunu-

yapmak ve uygulanmasýný saðlamak,

munda kurum/kuruluþ ve ilgili sektörler

4. Aile içinde þiddet gören kadýna ve varsa

arasý iþbirliði mekanizmasýný kurmak,

çocuk/çocuklarýna yönelik ulaþýlabilir

olarak belirlenmiþtir.

koruyucu hizmetlerin düzenlemesi ve
uygulanmasýný saðlamak,

Eylem Planý bu temel alanlar kapsamýnda

5. Aile içinde þiddet gören kadýna ve þiddet

geliþtirilen hedefler doðrultusunda,

failine yönelik tedavi ve rehabilitasyon

gerçekleþmesi gereken kapsamlý ve

hizmetlerini düzenlemek ve uygulan-

uygulanabilir faaliyetleri, sorumlu

masýný saðlamak,

kurumlar ve iþbirliði yapýlacak kurum ve

6. Aile içinde þiddet gören kadýna ve varsa

kuruluþlarý içermektedir.

SONUÇ VE ÖNERÝLER

Sonuç ve Öneriler
Kadýna yönelik þiddet yasal düzenlemelerle

nýnda yapýlmalý; kurumlar görevlerini

bir ölçüde azaltýlabilirse de dünya üstün-

kanunlarýn çýkarýlýþ amaçlarýna uygun

deki mülkiyete iliþkin olarak kadýnlar

olarak ve yüreklice yapmalýdýrlar.

aleyhine olan eþitsizlik ortadan kalkmadan
tamamen önlenemez. Çünkü sorun yalnýz

Bunun için bireylerin ve kararý uygula-

kanunlar önünde eþit olmakta deðildir.

yacak kamu görevlilerinin, özellikle kolluk
güçlerinin, duyarlýlýklarýnýn artýrýlýp bilgi-

1993 tarihli Kadýnlara Yönelik Þiddetin

lendirilmelerinin saðlanmasý, Kanunun

Tasfiyesine Ýliþkin Birleþmiþ Milletler

uygulanabilirliðini daha da artýracaktýr

Bildirgesi'nde yer aldýðý üzere, kadýna

(Karýnca, 2007b).

yönelik þiddetin önlenmesi için de pozitif
ayrýmcýlýk benimsenmelidir.

Öte yandan, koruma kararýnýn infazda
zorluk çýkartmayacak þekilde, maðdurun

Ülkemizde Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesine

yeniden þiddete uðramasýný engelleyecek

Dair 4320 sayýlý Kanun bu anlamda önemli

nitelik ve açýklýkta yazýlmasý çok önemlidir.

bir adýmdýr. Bu Kanun ile eldeki mevcut

Mahkemece verilen önlem, ailenin duru-

diðer düzenlemeler birlikte kullanýlarak

muna, somut olayýn özelliðine uygun,

kadýna karþý þiddetle mücadele olanaklýdýr.

objektif ve herkesçe kabul edilebilir olma-

Korunma isteði doðru, yerinde ve zama-

lýdýr.
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