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Şiddet adl ı çal ışmasıyla kazandı .
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yat Dergisi'nin düzenlediği yarışmada, Çökelez adl ı öykü dos-
yas ıyla (Çankaya Belediyesi Yay ınları, Ankara, 1997) birinci-
lik ödülünü ald ı ve kitap olarak bas ıld ı . Bir Top San Işık (An-
kara, 1998) adl ı kitabı, Halkevleri'nce yayınland ı . Ayd ın'da,
arkadaşlarıyla birlikte Aydınca adlı edebiyat dergisini ç ıkard ı .

Yetişkinler için son öykü kitab ı olan Erken Açan Papatyalar
(Ankara, 2002) Bilgi Yay ınevi tarafından bas ıldı .

Çocuklar için yazd ığı , Hayvanat Balıçesi'nde Bir Gün (İ stan-
bul, 1997) ve Denizkı z ı (İstanbul, 1997) Bu Yay ınevi, Perilerin
Dans ı (2007), İki Çı lg ı n Otomobil (Şubat 2008) adl ı kitapları ise
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G İRİŞ

Kad ına karşı olumsuz ayr ımc ı l ık ve onun aracı olan aile
içi şiddet bir insan hakkı ihlali olmas ına karşın çağlar boyun-
ca, hatta modem dünyada bile uzunca bir süre fark edilme-
miştir. Örneğin 1789 Frans ız İnsan Haklan Bildirgesi'nde ka-
dına yönelik ayr ımcıl ıktan söz edilmemiştir. Kad ı n ın cinsiyeti
nedeniyle uğradığı eşitsizliğin ayırt edilmesi için Büyük Sana-
yi Devrimi'n ın gerçekleşmesi, yani kad ımn iş gücüne gereksi-
nim duyulmas ı gerekmiş tir. I. ve Il. Dünya Sava şı'nda erkek-
lerin savaşta olmalar ı kadının iş gücüne duyulan gereksinimi
artırarak bu fark ındalığı pekiştirmi ştir.

Kad ınlar, Il. Dünya Sava şı 'n ın ard ından oluşan göreceli
barış ortamını iyi değerlendirmi şler; Birle şmiş Milletler bünye-
sinde kurulan komite aracılığıyla cinsiyet ayr ımc ılığın ın insan
haklari bildirgelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere girme-
sini ve tüm dünyada fark edilmesini sa ğlamışlard ır. "Soğuk Sa-
vaş " döneminde Komünist Blok'un ekonomik ve sosyal hak-
lara verdiği öneme karşıl ık, Kapitalist Blok'un rekabet etme
kaygı s ıyla, bunu kad ın haklarıyla dengeleme çabalan yan ın-
da, kadın örgütlerinin ve feminist ayd ınların bilinçli katkıları
süreci çok h ızland ı rmıştır. Buna karşın kad ına yönelik ay ırım-
c ılığın en etkili arac ı aile içi şiddet ise son yirmi y ıla dek hep
gözden uzak kalm ış tır. Öyle ki kad ınlar ın insan haklar ı bildi-
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risi olarak da tan ımlanan CEDAW'da 1 da çoklukla ayrı mc ı -
l ıktan söz edilmiş, kad ına yönelik ayr ımc ı lığın en önemli ara-
c ı olarak kad ına yönelik aile içi şiddetin zihinlerde yer alma-
s ı içinse, 1993 y ı l ında Kadınlara Yönelik Şiddetin Tasfiyesine
ilişkin Bildirge'nin kabulü gerekmiştir.

Ülkemizde de 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair
Kanun'un2 kabulünden sonra Türk hukukunda aile içi ş iddet
özel ya da mahrem bir alan olmaktan çıkmış; ard ından Ana-
yasa ve yenilenen Medeni Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda
kad ına yönelik ayrımc ı l ığı ve şiddeti hoş gören maddelerin
birçoğu elenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 256.2005 tarihli ve 853
sayılı Araştırma Komisyonu'nun3 önerileri değerlendirilerek
ç ıkarılan, 2006/17 say ılı Başbakanl ık Genelgesi'yle4 de kad ı-
na yönelik aile içi şiddetin önlenmesi bir devlet politikasına
dönüştürülmüştür. Bu amaçla, 4320 sayılı Kanun'un kapsam ı

Birleşmış Milletler Kad ına Yönelik Her Türlü Aynmc ı lığın
Tasfiyesi Sözleşmesi (Convention Jbr the Eliminiation of Al! For ııı s
of Discrimimıtion Againts Women) k ı sa ad ıyla CEDAW, 3 Eylül
1981 tarihinde yürürlüğe girmiş, Türkiye tarafından yöntemine
uygun şekilde onaylanarak, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlü ğe
konmuştur.

2 4320 sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun 17.1.1998 tarihli
23233 say ılı Resmi Gazete'de yay ınlanm ış tır.
Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad ınlara ve Çocuklara
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Ara ş tırtlarak Al ınması Gereken
Onlemlerin Belirlenmesi Amac ıyla Kurulan Ara ştırma
Komisyonu çalışmalar ı n ı 11 Şubat 2006'da tamamlam ışhr.
"Çocuk ve Kad ınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Onlenmesi Için Al ınacak Tedbirler"
konulu Ba şbakanl ık Genelgesi'nin yürürlük tarihi 4.7. 2006'd ır.
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geni5letilmiş , 5 hayli zengin içerikli bir yönetmelik6 ile İçişleri
ve Adalet Bakanl ıkları 'rıca8 genelgeler çıkarılmış, ilgili kamu
görevlilerine de cinsiyet ayr ımcı lığına karşı farkındalık ve bil-
gi eğitimi verilmiştir. Bu çalışmalar sonucu, "Kocandı r döver de
sever de." döneminin sars ıld ığını söylemek olanakl ıd ır.

Ne var ki Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin, kad ını
aile içi şiddetten etkili koruyamadığı için mahküm ettiği tek
ülke Türkiye'dir.9

Oysa "İnsan loplulugu kad ı n ve erkek denilen iki cins insan-
dan ınürekkeptir. Kabil midir ki, bn kütleutiu ı bir parças ın ı ileri ete-
luu, öteki ıı i il/nınl edehn ı de k ı itieı nn bütünü i!erk'yebiisi ıı . M in-
kii ıı müdür ki, bir cismin yar ı s ı toprağa zincirlerle bağ l ı kahlı kça Öte-
ki kı s ı >;, gök-lere yükselehilsin?" diyen büyük önder döneminde,
kad ı n hakları alan ı nda çok önemli ad ı mlar at ılnu şt ı r. Bunla-
r ın ha ş l ıcaları, 1926 tarihli Medeni Kanunla dini nikah ve bir-
den çok eşliliğin yasaklanması; kad ınların erkeklerle eşit miras
hakkına sahip k ıl ımnalar ı yanında, Avrupa ülkelerinden çok

Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'da 26.4.2007 günlü ve 5636
say ı l ı Kanun ile değişiklik yapılmıştı r.

6 Başbakanl ı k Kadmm Statüsü Genel Müdürlü ğü'nce ç ıkarılan
Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un Uygulanmas ı Hakk ında
Yönetmelik, 1 Mart 2008 tarihli, 2683 say ı l ı Resmi Gazete'de
yay ı nlarımıştı r.
Içişleri Bakanhğı 'nm Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un
Uygulanmasma Yönelik, 2.12.2005 tarih ve 2005/123 Say ı l ı
Genelgesi; Içi şleri Bakanl ığı 'n ın 2007/8 Say ı l ı, Töre ve Namus
Cinayetleri'nin ÖnlenmesineYönelikTedbirlerin Koordinasyonu
Genelgesi.
Adalet Bakanl ığı, Ceza işleri Genel Müdürlüğü'nün Ailenin
Korunmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına Yönelik 1.1.2006
tarihli Genelgesi.
Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi, Nahide Opuz/Türkiye
Davas ı, 9 Haziran 2009 tarihli, Ba şvuru no: 33401/02.
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önce kad ınların seçme ve seçilme hakkına kavu şmu ş olmala-
rıd ır. Ancak sonraki kuşaklarca bu olanakların içi doldurula-
mamış ve kad ınlar toplumda istenen seviyeye yükseltileme-
miştir. Örneğin Türkiye'de yaşam ın ın herhangi bir dönemin-
de aile içinde fiziksel şiddete uğrayan kad ınlann oran ı yüzde
39'dan fazlad ır.'° Bu demektir ki kadınlar, sokakta ya da ta-
n ı madıkları kişilerden çok, kendileri için en güvenli alan ol-
mas ı gereken ailede şiddetle karşılaşmaktadır ve ayn ı araştır-
ma sonuçlanna göre, şiddet gören kad ınların da ancak yüzde
6' sı kamu kurumlarına başvurmuştur. Üstelik başvuranların
hiçbiri verilen hizmetten memnun de ğildir. Oysa devlet yap-
tığı yasal düzenlemelerle aile içi şiddeti önleme konusundaki
kararl ı lığmı göstermi ştir. Öyleyse yap ılması gereken yasala-
nn uygulanmasım, şiddete uğrayan kad ınlann ilgili kamu ku-
rumlarına başvurmas ını ve başvuranların da verilen hizmet-
ten yarar görmesini sağlamaktır.

Çalışmamızın özünü oluşturan 4320 sayı l ı Ailenin Korun-
mas ı Hakkındaki Kanun, kimi eksikliklerine karşın aile için-
de kad ına yönelik şiddeti önleme konusunda devrim niteli-
ğinde olup önemli bir gizil güç içermektedir. Bu çal ışma, ka-
muoyunca fazla bilinmeyen yasaya ilişkin olarak bilgilendir-
me ve uygulamada karşılaşılan sorunlara örneklerle yan ıt ver-
me arzusundad ır.

Jansen, H. / Üner, S., ve di ğerleri, Türkiye'de Kad ı na Yönelik Aile
içi Şiddet, Ankara, 2009, s. 89. TC Ba şbakanl ık Kad ın ı n Statüsü
Genel Müdürlüğü'nün sorumlu ve yararlan ı cı kurum olduğu bu
araş tırma, Avrupa Birliği'nin mali destekleriyle, ICON Instıtut
Publ ıc Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri
Enstitüsü, ve BNB Dan ışmanl ı k Ltd Şirketi Konsorsiyumu'nca
gerçekleştirilmiştir s. 46.
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KADINA YÖNELİK AİLE IÇI ŞIDDET DEYİNCE
NE ANLIYORUZ?

Şiddet, özünde insanın maddi ve manevi varlığına za-
rar veren her türlü davran ışt ır. Türk Dil Kurumu Terimler
Sözlüğü'nde, "Karşı t görüşte olanlara, inand ırma veya uzlaş tırma
yerine, kaba kuvvet kullanma."' olarak tanımlanmıştır. Kad ına
yönelik şiddet ise, "İster kamusal alanda ister özel yaşamda mey-
dana gelsin, kadın ın fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik aç ı-
dan zarar görmesine, ac ı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen,
temel hak ve özgü rlükl erini kullanmas ın ı engelleyerek, kad ı na yöne-
lik ayrımcı lığın sürmesine yol açan bir eylemdir."2

4320 sayı lı Ailenin Korunmas ı Hakkındaki Kanun'un ge-
rekçesine göre, aile içi şiddet; "Aile içinde bir bireyin diğer bir
bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü davran ışları "d ır. Kadı-
na yönelik şiddet ilk kez bir uluslararas ı belgede, 1993 tarihli
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge'de
tanımlanmışt ır: "İster kamusal alanda ister özel ya şamda meyda-
na gelsin, kadına fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik aç ıdan
zarar görmesine, ac ı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, te-

ı www. tdk.gov.tr.
2 1993 tarihli Birleşmiş Milletler Kadma Yönelik Şiddete Karşı Bil-

dirge, m. 1.



Sorularla Kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

İ 	
niel hak ve özgürlük/erini kullanmas ın ı engelleyerek, kadına yönelik
ayrı n ıcı lığın sünnesine yol açan bir eylen ıdir." (m. 1).

Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde fiziksel veya cin-
sel şiddet yaşamış kadınların yüzde 92'si, resmi kurum ve
kuruluşlara başvurmad ıklannı belirmi5lerdir.3

Aile içi şiddete, fiziksel şiddet yan ında cinsel şiddet,
duygusal (psikolojik) şiddet, ekonomik şiddet ve sosyal şid-
det biçimlerinde de rastlamak olanakl ıd ır.

Jansen, H. / Üner, S., ve di ğerleri, s. 46.



FİZİKSEL ŞIDDET NEDIR?

Şiddetin en çok bilinen çe şidi olmasına ve suç olarak ceza
yasasında düzenlenmesine kar şın fiziksel şiddetin kanıksan-
dığı da söylenebilir. Öyle ki Türkiye'deki kadmlann yüzde
on dördü, erkeğin baz ı durumlarda -kad ının yemeği zama-
nında yapmamas ı, çocuğa bakmaması gibi nedenlerle- eşini
dövebileceği görüşüne kahlmaktad ır.4

Fiziksel şiddetin öldürme, yumruk atma, tokat atma, tek-
me atma, kol bükme, bo ğaz sıkma, iple ba ğlama, saç çekme
ya da sopa ve benzeri herhangi bir araç kullanarak kaba da-
yak atma, kesici veya delici bir aletle yaralama, zorla ırza geç-
me, vücutta sigara söndürme, kezzap veya kaynar suyla yak-
ma, el ve ayaklarını ezme, sağlıks ız koşullarda oturmaya zor-
lama, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı önleme ve öldür-
meye dek uzanan çok geni ş bir kapsama alanı vardır.

Öldürme ve bedensel bütünlü ğe, sağlığa saldırı oluştu-
ran etkili eylemler, ceza yasamız aç ısmdan suçtur. Aynı bi-
çimde aynı konutta yaşanılan kişiyi aç bırakmak, soğukta d ı-
şanya atmak, terbiye ve eğitim yetkisinin kötüye kullanı l-

Jansen, H. / Üner, S., ve diğerleri, s. 99.
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2 mas ı da etkili eylem olmamakla birlikte fiziksel ş iddet olup
ceza yasas ı kapsamında suçtur. Aile hukukundan kaynakla-
nan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine
getirmeyen ki şi de şikayet üzerine cezaland ırıhr. Ancak yü-
kümlülüğün kapsam ının Türk Medeni Kanunu uyarrnca be-
lirlenmesi gereklidir.



CINSEL ŞIDDET NEDIR?

Kim trafından gerçekle ştirilirse gerçekleştirilsin, kad ına
istemi dışmda yöneltilen her türlü cinsel amaçl ı söz veya ey-
lem cinsel şiddettir.

Kad ının kocası veya başkas ı tarafmdan isteği dışında
veya istemediği biçimlerde cinsel ili şkiye zorlanmas ı cinsel
şiddettir ve suçtur. Ancak bir ara ştırma sonucuna göre, ül-
kemizde her üç kad ından biri; "Kadın istemese bile eşiyle cin-
sel ilişkiye girmek görevidir." 5 görüşündedir. Aynı araştırma-
ya göre ülke genelinde evlenmi ş kad ınlann yüzde 15'i, cinsel
şiddet içeren davranışlardan en az birini ya5amı5tır.6

Başkalanyla cinsel ilişkiye zorlama da cinsel şiddet nite-
liğinde olup cinsel organlara zarar verme, çocuk do ğurmaya
veya doğurmamaya, kürtaja, yakın akrabalarla cinsel ilişki-
ye (taciz veya tecavüz), fuhşa zorlama, zorla evlendirme, te-
lefon, mektup veya sözle cinsel içerikli rahats ızl ık verici dav-
ranışlar cinsel şiddet çeşitlerinden bazılarıd ır. Evlilik içi teca-
vüz yanında, ensest ilişki de çok rastlanan aile içi cinsel şid-

Jansen, H. / Üner, 3., ve diğerleri, s. 59.
6 Jansen, H. / Üner, 3., ve diğerleri, s 46.
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3	 det türüdür. Ana babalarla çocuklar veya karde şler aras ında-
ki cinsel ilişki ensest olarak kabul edilir.

Cinsel şiddete uğrayan kadının emniyet ve savc ı l ık sü-
reci başta olmak üzere, yargılama s ırasında cinsel şiddeti hak
ettiği şeklinde önyargı larla karşılaşmas ı, resmi makamlara
başvurmarnas ında en önemli etkendir. Örne ğin kad ın ın kısa
etek giyerek, hava karard ıktan sonra ıss ız yerlerde dola şmış
olması bu önyargılann en masumlarındand ır. Kurbanda, fa-
ilde ve eylemi cezaland ıracak otorite konumundaki ki şilerde
var olan bu çeşit önyargılann varlığı, kadının insan haklann-
dan yararlanmasm ın önündeki önemli engellerdendir.



DUYGUSAL YA DA PSİKOLOJİK ŞIDDET NEDIR?

Tehdit, hakaret ve sövmenin yanında, kültürümüzde
yaygın olarak görülen bir diğer aile içi psikolojik şiddet biçi-
mi de özgürlükten yoksun b ırakmad ır. Kad ını eve ya da bir
odaya kilitlemek, d ışarıya yalnız çıkmasına izin vermemek,
pencereden d ışarıya bakmas ına dahi izin vermemek, karan-
l ıkta bırakmak yan ında, diğer insanlarla ileti şim kurmasmı
engellemek, bağırmak, korkutmak, giyimini k ıs ıtlamak, baş-
kalarmm yanında küçük düşürmek, çocuklanyla görü ştür-
memek, başka kad ınlarla kıyaslamak biçiminde de olabil-
mektedir.

Psikolojik şiddetin en yoğun görünümü olan hakaret ve
sövme, bir kişinin namus, şeref ve haysiyetine sald ındır. Teh-
dit ise mağduru, belli karar ve hareketlere zorlamak amac ıy-
la yapılır. Tehdidin suç oluşturması için korkutarak sonuç al-
ması, zarar vermesi zorunlu değildir. Mağdurda etkili olma-
s ı yeterlidir. Maddi ve manevi olabilece ği gibi mağdurun ya-
kmlarına da yöneltilmiş olabilir.



EKONOMIK ŞİDDET NEDİR?

Kad ının malların ı ve diğer gelirlerini elinden almak,
para vermemek, kıs ı tl ı para vermek, ailenin ekonomik biriki-
mine ilişkin bilgi vermemek ve ekonomik konularda kadm ın
düşüncesini almadan karar vermek, çalışmasma izin verme-
mek, istemediği işte zorla çal ıştırmak, iş hayatım sürdürme-
sine engel olacak kısıtlamalar getirmek, ziynet eşyalann ı elin-
den almak, kişisel zevk ya da beğenisi doğrultusunda gerek-
sinimlerini karşılayacak paray ı vermemek veya belli ç ıkarlar
doğrultusunda - şunu yaparsan, şöyle yaparsan- vermek, bi-
rer ekonomik şiddettir.

Öyleyse, "Bireylerin çal ışmalar ı n ın ve gelir sağlamaları n ı n
engellenmesi, çal ışmaya zorlanmala ıı, kişisel kazan çlarına veya mal
varl ıklarına el koymak, bunlan yönetmelerine engel olmak, şeklinde
ortaya çıkan davran ışlar" ekonomik şiddettir. 7 Bas ında da yer

Erdem, Mehmet, Aile içi Şiddet ve 4320 Say ı l ı Ailenin Korun-
mas ına Dair Kanun, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kas ım Aral ık
2007,s.56.
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aldığı üzere,' mahkeme karar İannda da ekonomik şiddet, bo-
şanma veya koruma kararlar ına gerekçe olu şturmaktad ır:

Ekonomik şiddet, fiziksel şiddet gibi çoğunlukla görüldü-
ğü üzere kendini ani ve öjke patlamalar ı biçiminde aç ığa vurmaz.
Daha çok kişilik ve huylu ilgili olup siste ınatiktir ve süreklilik gös-
terir. Mağdurun bu tavrı algılamas ı, tepki göstermesi çok daha zor-
dur ve uzun zaman ister. Kald ı ki, somut olayda dayal ı erkek, ivai
varlığı n ı n yarı s ı n ı davac ı kad ı n adına kaydettirmi ş tir. Yani görü-
nüş te iyi niyetlidir. Ama ya şam ı n s ı rf tasarrufla geçmeyeceği, bu
arada bir ömrün de tükenip gideceğini anlamak için somut olayda
davac ı kadın ın emekli olmas ı gerekmiş tir. 0 halde Yargı tay'ı n boz-
ma kararındaki, 'bir kı s ım olaylardan sonra evlilik birliğinin devam
ettiği' yani örtülü af gerekçesi, ekonomik şiddetin yukar ıda belirti-
len niteliği gereği yerinde değildir. Sonuç olarak davac ı ve dayal ı
Adalet Bakanl ığı 'nda farkl ı birimlerde çal ışmışlardı r. Davacı tan ık-
ları, davacı kadı n ın çalışma arkadaşlandır. Uzun yı llar ayn ı birim-
de ayn ı odada çal ışan insanların, birbirlerinin özel yaşamlarına iliş-
ki olarak gözlemde bulunmaları ve bilgi sahibi olmaları doğaldı r.
Özellikle davac ı kad ın ı n sürekli paras ızl ık çekmesinin, k ı rılan çay
bardağın ı n hesab ı n ı yapmak zorunda kalışın ı n, çay paras ı ödemekte
da/ii sak ın ı ml ı davranmas ın ın yani uğradığı ekonomik şiddetin ça-
lışma arkadaşları n ı n gözünden kaçmnas ı düş ünülemez. Bunun, ge-
rek davac ı dan gerekse k ıs ı tl ı da olsa görü ş tükleri daval ıdan kaynak-

"Ekonomik Şiddet Boşanma Nedeni", Milliyet, 27 Temmuz
2009, manşet haber veya bu haber için bkz. http://www.milIi-
yet.com.tr/Yasam/HaberDetayaspx?aType=HaberDetaycrI<
ategoriID=5.SzArtic1eID=1121737crDate=27.07.20098rb=Ekono
mik%20siddet%20bosanma% 2ünedeni; Ekonomik Şiddet Bo-
şanma Nedenidir, http://www.turkhukuksitesi.com/showt-
hread.php?p=283939; Cimri Kocaya Mahkemeden Şok Http://
Www.Habertek.Net/Cimri-Kocaya-Mahkemeden-Sok?Searck
SfringMahkemeden ı zSearch_Category_Id1 Cimri Eşe Mahke-
frieden Şok Karar!, http://www.tumgazeteler.com/?a=5357609-
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5 lan ıp kaynaklanmadığına ilişkin gözlem yapn ıalan ve bilgi edin me-
leri de kaç ın ı l ınazdı r. Süreklilik taşıyan bu olguya davac ı kadı n ı n
uzun y ıllar katlanm ış olmas ı , hiç olmazsa emeklilik döneminde bir
parça olsun parasal rahatl ık istemesine engel say ılmamal ıdır."9

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin E: 2008/678, K: 2008/898 say ı-
ir ve 21.7.2008 günlü direnme karar ı; Yarg ıtay Hukuk Genel
Kurulu'nun E: 2008/2-695, K: 2008/710 say ı l ı ve 26.11.2008 güıı-
1(1 karar ıyla onanmış tır. (Mahkemenin karar kartonundan al ın-
mıştır.)

10



SOSYAL ŞİDDET NEDİR?

Yurt dışına gelin olarak götürülüp yabanc ı kentte ev-
den dışar ıya çıkmas ına izin verilmeyen genç k ızlarımizın bu
konumlarını, duygusal ya da psikolojik şiddet olarak adlan-
dırmak yetersizdir. Her türlü sosyal hak ve etkinlikten yok-
sun bırakılan, yaşad ıkları ülkeyle bağ kurabilmesi için gerek-
li olan dili öğrenmesine fırsat verilmeyen bu kızlar, deyim ye-
rindeyse köle yaşamı sürmektedir. Onlardan beklenen aile-
nin diğer bireyleri sabah işe gittikten sonra ev işlerini ve ye-
mekleri yapmalarıd ır. Kısa zamanda daha çok para biriktir-
me düş üncesiyle genellikle geni ş aile içinde, yani kayınpeder,
kay ınvalide ve diğer kardeşler birlikte aynı ortamda yaşan-
makta, onlardan bu ilişki ve yaşama biçimine ko şulsuz itaat
etmeleri istenmektedir. Konu bir mahkeme kararmda şu şe-
kilde dile getirilmiştir:

"Tan ık anlatımları ndan, dava!, kocan ın evlilikten k ısa bir süre
sonra eşine ilgisini yitirdiği, SOrUmSUZ davranarak evlilik birliği-
nin gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmedi-
ği, eşine karşı bask ı ve şiddet uyguladığı, ayr ı ev açmay ıp ailesi ile
birlikte yaşamaya zorladığı , daval ı n ın yabanc ı ülkeye uyum sağla-
mas ı için katk ıda bulunmadığı, hatta onu eve kapatıp sadece ev i şle-

11
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6 nni yapmas ın ı beklediği an/ü şı/makla, evlilik birliğinin tenielinden
sars ı ldığı, bunda dava/t kocan ın ağı r kusurlu olduğu an/ü şddığı n-
dini taraflar ı n boşanma/anna, karar verilmiş tir. Öte yandan, dava-
aya fiziki şiddet uyguland ığı yolunda kan ı tlar bulunduğu gibi ev-
den ç ıkmas ı kı s ı tlanarak ve kendisini geli ş tirip, içinde ya şadığı ya-
bancı ülketıe uyun ı sağla ııı ası için gerekli ortan ı sağlanmadığı ve
destek olu ıı nıadığı için uğradığı sosyal şiddet de değerlendirilerek
TMK'n ın 17472 maddesi uyar ı nca manevi tazminat takdir edilmi ş-
tir" Özetlenen somut olaylardaki tipiklik nedeniyle, bunun
duygusal ya da psikolojik şiddet terminolojisi içinde de ğer-
lendirilmesinin yetersizliği gözetilerek, sosyal şiddet ad ı öne-
rilmiş ve bu terminoloji ilk kez bir mahkeme kararında ge-
rekçelendirilip adland ırılmış," yazı l ı ve görsel bas ında da yer
bulmuştur. ' 1 Asl ında aynı süreç daha yumuşak olsa da, ülke-
mizde giderek artan geleneksel ve tutucu yap ı nedeniyle bü-
yük şehirlerimizde de ya şanmaya ba şlanmıştır. Çoğunlukla,
esnaf olan baba (mobilyac ı vb.), oğlunu köyünden bir k ızla
evlendirip kentin k ıyı mahallelerinde yaptırdığı birkaç kat-
lı konutun bir dairesine yerleştirmekte, oğlunu da kendi i şin-

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin, E: 2007/898, K: 2009/605 say ı-
l ı ve 13. 5. 2009 günlii karar ı; (Mahkemenin karar kartonundan
al ınmıştır.)

' "Hakim Kar ı nca'dan Bir Karar Daha: Eşe Sosyal Şiddete 30 Bin
TL Ceza" http://bianet.org/kadin/toplumsal-cinsiyet/115293-

ceza.; "Sosyal Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Manevi Tazminat
Kararı", http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=
39424; "Sosyal Şiddet Cezas ı Emsal Olacak", http://www.tum-
gazeteler.com/?a=5219384; "Yarg ı dan Eş ini Eve Kapatan Kocaya
'Sosyal Şiddet' Cezas ı", http://www.radikal.com.tr/Radikal.as
px?aType=RadikalDetaykArticleID=941129iDate18062009k
CategorylD=77; "Eve Kapatma 'Sosyal Şiddet", http://www.
kenthaber.com/Haber/polisadlive/Norma ı /evekapatma
sosyal-siddet-/dcS7el f3-ee58-4911-9c74-4d783dc99e ı 6.
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de çal ışt ırmaktad ır. Görünüşte gençlerin ayr ı evleri olmas ına
karşın yemekler birlikte yenmekte, gece belli bir saatten son-
ra kendi evlerine ç ıkabilmektedirler. Gündüzleri gelin, kay ın
validenin denetimi alt ında yaşamakta, pencereden bakma-
s ı dahi kıs ı tlanabilmektedir. Dayanamayanlar bir süre sonra
ya boşanmak istemekte ya da çeşitli hastal ıkların pençesinde
doktor doktor dolaşmaktad ır. Genç gelinlere dayat ılan bu ya-
şam biçiminin tıpkı ekonomik şiddet gibi sinsi bir yanı oldu-
ğu, görünüşte "bir elleri yağda bir elleri balda!"olan bu kızların,
bu şiddeti algı lay ıp ailelerine ve mahkemelere kabul ettirme-
lerinin güçlüğü ortadad ır.
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KADINA YÖNELIK ŞİDDETİN SEBEPLERI NELERDIR?

Geleneksel yap ıda erkek çocuklarının aktif ve sald ırgan
olmas ı desteklenirken, kız çocuklarının edilgen olmalar ı ve
itaat etmeleri istenmektedir. Bu anlay ış içinde büyüyen k ız
çocuğu evlenince de yaşadığı eş şiddetine karşı kendini savu-
namamakta, katlanmak zorunda kalmaktad ır.

Öte yandan aile içi şiddetin eğitimle doğrudan bağlan-
tıs ı olduğu, yani eğitimli ailelerde aile içi şiddetin hiç gürül-
meyeceği yolundaki yaygın düşünce yanlıştır. Eğitimli ka-
d ınlarda daha az oranda olmakla birlikte e ş şiddetine uğra-
yabilmekte, eğitimli erkeklerin de eşlerine şiddet uygulad ığı -
na tanık olunmaktad ır. Araştırmalar, ülkemizde eğitim gör-
memiş kad ınların yüzde 56'smm fiziksel ya da cinsel şidde-
te maruz kaldığım, lise ve üzeri eğitim grubunda bu oran ın
yüzde 27'ye düştüğünü göstermektedir. Ayn ı biçimde, refah
düzeyi düşük olan hanelerde ya şayan kad ınların yar ısı, ya-
şamlarmın bir döneminde şiddete maruz kald ıkların ı belirtir-
ken, yüksek refah düzeyindeki hanelerde ya şayan kad ınların
ise yüzde 29'u şiddete maruz kalmış t1r. 12 Demek ki kad ımn

12 Jansen, H. / Üner, S., ve diğerleri, s. 48.
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ya da erkeğin eğitimsizliği şiddetin tek başma nedeni değil-
dir. Ancak eğitimin, aile ii şiddet konusuna doğrudan odak-
lanması, farkmdal ık yaratmaya yönelik olmas ı halinde olum-
lu katk ı sının artacağı kuşkusuzdur.

Aile içi kad ına yönelik şiddet, az ya da çok eğitimsizlik
ekonomik sık ıntı, işsizlik gibi tüm aileyi doğrudan ilgilendi-
ren nedenlerin etkisi altmdaysa da belli bir nedene bağlana-
maz. Aynı biçimde alkol veya benzeri madde kullanımının
veya erkekle kad ın aras ındaki fiziki farkl ı lığın, kad ına yöne-
lik aile içi şiddetin temel nedenleri oldu ğuna ilişkin inanış-
lar da yanlıştır. Ancak, alkolün engellemeleri ortadan kald ı-
rarak, muhakeme gücünü azalttığı ve kişinin karar verme ye-
teneğini bozduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Çocuklukta aile içi şiddetin ya şanmasını ya da tanık
olunmas ının da erkeğin yetişkinlikte birlikte olduğu kad ına
şiddet uygulamasmda etken olduğu düşünülmektedir.

Bu nedenler bir süre aile içi kad ına yönelik şiddetten ba-
şat olarak sorumlu tt ıtulmuşlarsa da günümüzde bunun te-
mel nedeninin cinsiyete dayal ı ayrımc ı değerler olduğu kabul
edilmi ş tir. Cinsiyte dayal ı ayr ımc ı değerler, eşitliğe engel
olup kad ın haklanndan yoksun b ırakmakta ve şiddet çoğu
zaman, kad ın erkek eşitsizliğini sürdürmede araç olarak kul-
lanılmaktad ır. Çünkü kad ına aile içinde uygulanan şiddet,
kadınla erkek aras ındaki iktidar eşitsizliğine bağlı olarak ya-
şanmakta ve erkeğin kadm üzerinde denetim kurma isteği-
nin sağlanması için uygulanınaktad ır. Çözüm, geleneksel rol
ve davranış kalıplanmn değişmesi ve kadın ile erkek aras ın-
daki eş itliğin sağlanmas ındad ır. Bunun için devletlerin kesin
tutum almas ı ve aynmcı değer yargıların ın ortadan kalkma-
sı için çaba göstermeleri, gerekirse özel ve geçici önlemler al-
malar ı gereklidir.
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7

Pozitif ayrımc ı l ık alarak tan ımlanan bu tür önlemler
eşitli ğe aykınl ık olarak yorumlanamaz. Çünkü aile içi şidde-
te gösterilen tahammül, kad ınların güçlerımesinin ve insan
haklarından yararlanmas ın ın önünde bir engel olu şturmak-
tad ır. Ancak kad ın, kad ın olmas ı nedeniyle, örneğin anne ço-
cuk sağlığına ilişkin olarak devletin yerine getirdi ği ödevler
pozitif ayrımc ı l ık değildir. Pozitif ayrı mcıl ık için yanşma or-
tamı gereklidir. Kad ına yönelik pozitif ayrımc ı l ık kad ın ın er-
kele eşit koşullarda ya şamas ı ve yar ışmas ının önündeki en-
gellerin kald ırılmas ı anlamına gelir. Çünkü en büyük adalet-
sizliklerden biri, "eş it koş ul/arda olmayan/artı eşit muamele etmek
ya da eşit koşullarda yan ştı rmakt ır".
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DEVLET ŞİDDETE LIĞRAYANKADENA İLK ELDE
HANGİ HİZMETLERİ SUNMAKTADIR?

Olay mahkeme önüne gelene kadar aile içi şiddete uğra-
yan kad ınların güvenliklerinin sağlanması, barınma, hukuk-
sal destek, tıbbi yard ım ve psikolojik rehberlik gibi çe şitli ge-
reksinimlerinin karşılanmas ı için birçok kuruluşun işbirliği
yapmas ı gereklidir.

Bunlardan baş l ıcası olan Kad ının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü (KSGM), kad ına yönelik şiddetin önlenmesine ili ş-
kin plan ve politikalann haz ırlanmasından ve uygulanmas ı-
nın derıetlenmesinden sorumlu devlet organ ı d ır. 25.10.1990
tarihinde Vi. Beş Y ı llık Kalkınma Plan ı 'nda, kad ının statü-
sünü yükseltmek üzere belirlenen hedef ve politikalar do ğ-
rultusunda, 28.10.1990 tarihli ve 3670 say ılı Kanun'la kurul-
mu ştur. Ad ı , başlangıçta Kad ının Statüsü ve Sorunlar ı Genel
Müdürlüğü'dür ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı 'na
bağl ıd ır.

Kad ının, aile içi şiddetten korunmak için ba şvuraca-
ğı ilk kurum ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel
Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler il müdürlükleridir. Sis-
temin iyi işlemesi için ilk a şamada, ne yap ıp edip şiddet mağ-
duru kad ınm en k ısa zamanda bir sosyal çalışmac ıyla görüş-
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8 türülmesi sağlanmal ıd ır. Çünkü kad ına yönelik aile içi şidde-
tin önlenmesinde as ıl sorumluluk sahibi olanlar, deyim ye-
rindeyse sahadakiler, sosyal çalışmacılard ır. Sosyal çal ışma-
c ılar, çoğunlukla sosyal hizmetler il müdürlükleri emrinde,
az da olsa belediye ve benzeri kurumlarla, aile mahkemele-
zinde çalışırlar.

Şiddet mağduru kadma Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Genel Müdürlü ğü'nün en önemli hizmetlerinden biri-
si sığınma evleri açmakt ır. Eve dönmesi halinde şiddete u ğ-
rama tehlikesi altmda olan kad ın, sığınma/konukevinde kal-
mak için il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurınal ıd ır.

Sığınma evinde, kesin biçimde gizlilik ve güvenlik ilkesi
uygulanır ve sığmanın kimliği ile ilgili bilgi ve belgeler aç ık-
lanmaz.

Alo 183 telefon hatt ı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu'na bağlı olarak şiddete uğrama tehlikesi al-
t ındaki kadın ve çocuklara, psikolojik, hukuki ve ekonomik
alanda dan ışmarıl ık hizmeti vermek için aç ı lnM ştır. Bu telefon
hattına, Türkiye'nin her yerinden yedi gün ve yirmi dört saat
183 numaras ını çevirerek ulaşmak ve aile içi şiddeti durdur-
mak için gerekli destek ve korumaya nasıl ulaşılacağına ili ş-
kin olarak bilgi almak olanakl ıd ır.

Aynca polis merkezi, Cumhuriyet savc ı lığı, sağlık ku-
ruluşlan, belediye gibi kamu kurulu şları yanında doğrudan
aile mahkemelerine başvuru olanakl ıd ır.

Uygulamada şiddete uğramış ya da uğrama tehlike-
si yaşayan kad ınlar ilk olarak mahallelerindeki polis merke-
zi veya jandarma karakoluna ba şvurmaktad ır. Kolluk görev-
lileri, aile içi şiddete ilişkin bilgi ulaştığında, öncelikle baş -
vuruyu ve edinilen bilgileri Cumhuriyet savc ılar ına bildirir.
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Şiddete uğrayan kad ını, derhal muayene ve tedavisi için en
yakın sağl ık kuruluşuna sevk eder ve doktor raporu alınma-
s ını sağlar. Savc ı lığın talimatı ile olaya karışan taraflar tespit
edilir ve deliller toplan ır. Tarafların avukat istekleri için gere-
ği yap ı l ır. Olaya ili şkin ayrıntılar kayda geçirilir ve tutanak
düzenlenir. Kolluk kuvvetlerinin tutumu, ba şvurudan cay-
d ırma ya da devam etme karan verme aç ıs ından çok önemli-
dir. Bu nedenle, polislerin aile içi şiddet olaylar ın küçümse-
meleri hatta, diğer olaylara oranla daha çok önem ve öncelik
vermeleri sağlanmal ıd ır.

SHÇEK'Ie birlikte aile içi şiddetin önlenmesinde en etkili
olması gereken kurum "Aile Mahkemeleri"dir. Çünkü konma
tedbirlerine ilişkin kararlar aile mahkemeleri taraf ından veri-
lir. 4320 say ılı Kanun uyannca koruma tedbirlerinden yarar-
lanmak için doğrudan cumhuriyet savc ı lığına veya aile bu-
kukundan kaynaklanan dava ve i şleri görmekle görevlendi-
rilmi ş aile mahkemelerine ba şvurmak da olanakl ıd ır. Başvu-
ruyu 3. kişiler de yapabilir.
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9	 SIVIL KURULUŞLAR ŞİDDETE UĞRA YAN KADINA
HANGI HIZMETLERI SUNNL4KT,41j1R?

Ülkemizde, kadın hakları konusunda çalışan demek ve
vakıflan üst oluşumlarda bir araya gelmeyi ba şarmış ve bas-
kı grubu olarak daha etkili olmu şlard ır. Bunların başl ıcaları,
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAK-
KOM), Ankara Kad ın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Ka-
d ın Kuruluşları Birliği ve İzmir Kad ın Kuruluşları Birliği'dir.
Kad ın hareket-inde ad ı efsaneleşmiş olan Morçati yan ında ül-
kenin en eski, etkili ve yaygın kad ın örgütlerirıden olan Türk
Kad ınlar Birliği, Cumhuriyet Kad ınları Derneği, Kad ın Hak-
larım Koruma Derneği, Türk Hukukçu Kad ınlar Derneği ve
benzerleri yurt içinde ve d ışında kad ın çalışmaları konusun-
da etkili olmaktad ırlar. Kadın haklan aiamnda çal ışmalar yü-
rüten bu kuruluşlar, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi
yaşayan kad ınlar için, yaşad ıkları şiddetle mücadelelerirıi ko-
laylaştırma amac ıyla çeşitli hizmetler sa ğlarlar. Bunlarm ba-
şmda hukuki danışmanl ık ve psikolojik destek sa ğlama, ba-
rınma, sağl ık ve iş bulma gibi çabalar gelmektedir. STK'lar,
baskı grubu olarak -özellikle yasal çal ışmalarda kad ına yöne-
lik ayrımcı lığa ilişkin hükümlerin ayıklanmas ında etkili olur-
ken- ekonomik olarak yeteri kadar güçlenemedi ğinden bu
hizmetleri sunmada genellikle valilikler ve belediyelerle i ş -
birliği içerisindedirler.
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Kad ınların STK'lardan ald ıklar ı destekle psikolojik aç ı -
dan güçlendikleri, i ş bulabildikleri, resmi kanallara ba ş
bildikleri, sığınma evine yerleşebildikleri ve hukuksal süreç-
teri gerçekle ştirmeye çal ış tıkları ve bu konuda yard ım ald ık-
lar ı görülmüştür. ı3

STK'lar ın dışında kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlar ı olan barolar, aile içi şiddete uğrayan kad ınla-
ra destek olmaktad ırlar. Örneğin, hukuksal işlemleri kendi
ba şlarına yapamayacak ve avukatl ı k ücretini karşılayamaya-
cak durumda olan kad ınlara, yaşad ıkları ilin baroları gerek-
li hukuksal yard ım yaphiaktad ır. Büyük illerde barolar şid-
dete uğramış veya tehlike altındaki kadınlara hukuksal da-
nışmanl ık sağlamak ve rehberlik yapmak için dan ışma mer-
kezleri kurmu şlard ır. Buralarda sürekli ve gönüllü çalışan
avukatlar, kad ınları hukuksal konularda bilgilendirip yön-
lendiriri 4 Gerektiğinde adli yard ım kurulu devreye sokula-
rak şiddete uğrayan kadına ücretsiz avukat tutulur. Şidde-
te uğrayanlarm ücretsiz avukat yard ımından yararlanmalar ı,
aile mahkemelerinderı tedbir kararları al ınması aşamasında
da yararlıd ır. Avukatlar, savc ılık ile aradaki bağlantıyı sağ-
lar ve mahkemelerde ma ğdura yard ımc ı olurlar. Aynca ya-
şanılan yerde belediyenin sığınma/konukevi varsa, şiddete
uğrayan ya da şiddete uğrama tehliksi alt ındaki kadınlar,
bundan yararlanmak için belediyeye ba şvurabilir. Belediye-
ler ekonomik desteğe ihtiyac ı olan şiddet ma ğduruna ayni ve
maddi yard ım da yapar.

Jansen, H./ Üner, S., ve di ğerleri, s. 148.
M Ankara Barosu Kad ın Dan ışma Merkezi'nde ücreti baro tarafın-

dan karşı lanan ve sürekli olarak çal ışan avukat uygulamas ından
k ısa süre önce vazgeçilmesi talihsizliktir.
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KADINA YÖNEL İK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ P..rİN10 ANAYASAL DA YA NA ĞI NEDİR?

Kad ına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda en
önemli araçlardan biri hukuksal diizenlemelerdir. Önce ulus-
lararası alanda ba şlayan bu çabalar, iç hukukta da yank ıs ını
bulmuştur. Türkiye kad ına yönelik olumsuz aynmc ılığın ve
bu ayrımc ıliğm aracı olan kad ına yönelik şiddetin önlenme-
si için Cumhuriyet tarihinin kurulu şundan sonraki ikinci bü-
yük atılım ıru gerçekleştirmiştir.

İç hukuktaki bu çabalar kaynağını uluslararas ı sözleşme-
ler yanında, Anayasa'dan da almaktad ır. Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasas ı 'nın 5, 10, 12, 17, 19 ve 41. maddeleri, her türlü
ayrımcılığı reddeder ve eşitliği düzenler. Ayrımcı lığın reddi
ve eşitliğin sağlanması, aynı zamanda aile içinde kadma yö-
nelik şiddeti ortaya ç ıkaran etkenlerin kald ırılması anlamına
da gelir.

"Kanun Önünde Eşitlik" başlıkl ı 10. maddeye, 7.5.2004 ta-
rihinde eklenen: "Kadı nlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Dev-
let, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." şek-
lindeki ikinci fıkra, pozitif ayrımc ı lığa doğru atılan önemli
bir adımdır. Ancak eşit konumda ve güçte olmayanJann yasa
önünde eşit olmalar ının, rekabet ortan-urıda bir yarar ı olma-
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yacağı aç ıktır. Öyleyse, "Kadı nları n istihdam, siyaset, eğitim gibi
çeşitli alanlarda karşı laştığı engellerin aşı lmas ı ve toplumsal geliş-
nıe için pozitif ayrı mc ı l ık benimsenmelidir."5

"Herkes, kişiliğine bağl ı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-
mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." diyen 12. maddenin bi-
rinci fıkrası, en temel hak olan şiddete uğramadarı yaşama
hakkın güvenceye almaktad ır. Yine 17. maddenin 3. f ıkra-
s ı, şiddeti yasaklamaktad ır: "Kimseye işkence ve eziyet yap ıla-
maz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş nıayan bir cezaya veya mua-
meleye tAbi tutulamaz." Kişi hürriyeti ve güvenliği baş l ıkl ı 19.
madde de "Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sa/ii ptir." bi-
çimindeki düzenlemesiyle, ki şi olarak kad ının özgürlü ğünü
güverıceye alır.

41. maddeye 3.10.2001 tarihinde, 4709 say ı l ı Kanun'la eş-
ler arası eşitlik fıkrası eklenmiştir: "Aile Türk toplumunun te-
melidir ve eşler arası nda eşitliğe dayan ı r." Buradaki eşitliğin ya-
salar önündeki eşitlik olarak algılannias ı doğrudur. Nitekim
bu düzenlemeden sonra ç ıkarılan Medeni Kanun'da, önceki
kanunda var olan, "Erkek evin reisidir." biçimindeki düzenle-
meye yer verilmemi ştir. Ancak, bu ibare sadece ailede eşit-
likle sınırl ı olup yaşatnın her alanında eşitliğin sağlanmas ına
anayasal dayanak olu şturması bakımından yetersizdir.

Kad ınlarm karar mekanizmalar ında, parlamentoda yer
almalar ı, ayrımc ı lığm önlenmesi aç ısından çok önemlidir. Bu
doğrultuda 67: madenin 2. fıkras ına, "her bir cinsin eş it oranda
tenısil ve katı lı m ın ı sağlayacak şekilde özel önlemler al ınarak" ifa-
desi eklenmelidir.

13 iba, Şeref, Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, 2. Bası , Ankara,
2008s.97.
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İ l
TÜRK CEZA KANUNUNUN
KADINA YÖNELIK ŞİDDETE KARŞI
YAKLA ŞIMI NASILDIR?

Yeni Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005'te yürürlü ğe
girmiştir. Kad ın örgütleri, yeni ceza yasas ının TBMM'deki
görüşmeleri sıras ında kad ına karşı aynmc ı lığı destekleyen
birçok hükmün ay ıklanmasını ve yasaklayan hükümlerin de
yasada yer almasını sağlamışlard ır. Bu sayede kad ının insan
haklannı çiğneyen suçian meşrulaştıran önceki ceza yasas ın-
da var olan namus cinayetten, bekaret kontrolleri, tecavüz
suçlannda indirim ya da cezas ızl ık öngören hükümler yeni
yasada yer bulamamıştır

Bunun d ışı nda yasada genel bir düzenleme olarak, ki şi-
ler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi görüş
ve benzeri nedenlerle ayrımcıl ık yapılarak mal ve hizmetlere
enişimleri engellemek suç say ıtmıştır (m. 122).

Namus cinayetlerinin yasada yer almamas ı gibi başans ız
kal ınan kimi konular olmakla birlikte, töre cinayetleri, evli-
lik içi tecavüz vb. eylemlerin cezaland ınlması sağlanmış, cin-
sel sald ın suçunun ağırlaşmış halleri düzenlenmiş, mağdu-
run beden veya ruh sağ l ığının bozulmasına neden olunmas ı
durumunda ceza yar ı oranında artırılmıştır.
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Yeni Kanun birçok suçun e şe ve diğer aile bireylerine
karşı işlenmesi halinde cezada artırım öngörmüştür: Kasten
adam öldürme suçunun cezas ı, müebbet hapis iken eşe kar-
şı işlenmişse verilecek ceza, a ğırlaştır ılrruş müebbet hapis ce-
zasıd ır (m. 82/d). Eşe karşı kasten yaralama suçunun işlen-
mesi halinde de 86. maddeye göre ceza artmaktadır. Anayasa
Mahkemesi de suçun, f ıkrarnn (a) bendinde belirtilen kişile-
re karşı işlenmesi halinde, cezanın yan oranında artırılması-
nın yasa koyucunun takdirinde olduğu görüşündedir: "Yasa
koyucunun, ... Toplumun temeli olan ailenin,fiziksel ve psikolojik
açıdan sağl ı kl ı bireylerden olu şması amacıyla itiraz konusu kuralda
belirtilen aile bireylerinin birbirlerine kar şı işledikleri kasten yara-
lama suçları nda şikdyet aramaması ve bu yolda düzenleme yapma-
s ı nda, Anayasa'n ın 41. maddesinde belirtilen ailenin korunması il-
kesine aykı rı l ık bulunmamaktad ı r."16

Ceza Kanunu'nda, eziyet (m. 96), çocuk dü şünmek (m.
99), kısırlaştırmak (m.101), çocuklara cinsel istismar (m. 103),
tehdit (m. 106), zorla al ıkoymak (m. 109), çal ışma özgürlüğü-
nü engellemek (m. 117), hakaret (m. 125) vb. bilinen suçlar ın
yanında, baş l ı ba şına kad ına karşı ayrımc ılığı ve şiddeti ya-
saklayan baz ı maddeler ise şöyledir:

Ailenin ya da kişinin ahlak ve onuruna leke getiren bir
durumdan kurtulmak için buna yol açan aile bireyini, bazen
de kendini öldürmek biçiminde gerçekle şen öldürmelerden
töre saiki ile işlenenler yeni Ceza Kanunu'nda nitelikli adam
öldürme kapsamına al ınarak, cezay ı ağırlaştırı cı neden ola-
rak kabul edilmiştir (m. 82/3).

16 Anayasa Mahkemesi'nin, 18.9.2008 gün ve2006/37 Esas Say ı l ı :
2008/141 Karar Say ı l ı kararı için Bkz. 29 Mart 2008 günlü Resmi
Gazete.

25



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

İ l
Cinsel davranışlarla ki şinin vücut dokunulmazlığın ı n ih-

lal edilmesi suçtur (m. 102 ve devam ı). Tecavüz sonucu mağ-
durun beden ve ruh sa ğlığı bozulmuş ise cezas ı daha a ğırd ır.
Burada korunan hukuksal yarar, ma ğdurun cinsel özgürlü-
ğüdür.

Bu suç, eşe karşı işlenmi şse, eski TCK döneminde ceza-
land ırılmamaktayd ı . Ancak anüs yoluyla eşler aras ı r ıza dışı
cinsel ilişki eylemi aile bireylerine karşı kötü muamele suçu-
nu olu şturuyordu. (Eski TCK m. 478) Yeni Ceza Kanunu'nun
102/2. maddesi uyar ınca: Cinsel sald ırı fiili vücuda organ
veya sair bir cisim sokulmas ı suretiyle eşe karşı işlenirse,
mağdur eşin şikayeti ile soru şturma ve kovuşturma yap ıla-
bilecektir.

Birden fazla kişiyle evlenmek yasakt ır (m. 230). Madde-
nin gerekçesine göre korunan hukuki yarar, aile yap ıs ın ın
sağl ıkl ı biçimde kurulmas ı ve çok eşliiğin önlenmesidir.

Resmi nikah yaptırmaksızın imam nikahı yaptıran ve ya-
pan kişiler cezaland ırı l ır (230/5). Amaç, dini nikah al ışkanlı -
ğı yerine, medeni nikah yapma geleneğini yerleştirmek, dini
nikah örtüsü alt ında işlenebilecek cinsel sald ır ı gibi eylemle-
ri önlemektir.

Aile içi şiddet hareketleri, hatta aile hukukundan doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi cezaland ırıimıştır (m.
232/2). Gerekçeye göre kötü davran ışm, merhamet, ac ıma
ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte olmas ı gerekir. Örneğin,
uykusuz b ırakma, aç susuz b ırakma, uzun zaman ya da zor
koşullarda çal ışmaya zorlama gibi.

Aileye destek ve bak ım yükümlülüğüııü yerine getirme-
mek de suçtur (m. 233). Çocuğunu okula kaydettirmemek,
doğru dürüst bakmamak, beslenmesini sa ğiamamak buna ör-
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nektir. Eve geceleri geç ve içkili gelmeyi al ışkanl ık haline ge-
tirmiş baba destek ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmi-
yor demektir.

Kocanın, hamile olan eşini ya da bir erkeğin sürekli bir-
likte yaşadığı ve kendisinden hamile kalan kadim çaresiz du-
rumda bırakması da suçtur (m. 233/2).

Velayet yetkisi elinden alınmış ana veya baba ya da üçün-
cü derece dahil kan hıs ımının onalt ı yaşını bitirmemiş bir ço-
cuğu veli ya da vasisinin yan ından tehdit, cebir kullanmaks ı -
z ırt kaç ırmas ı hali ayrıca suç olarak düzenlenmiştir (m. 234).
Uygulamada velayet hakk ı verilmeyen ebeveynin, çeşitli sa-
iklerle küçüğü kaçırarak mahkeme kararına aykırı davrand ı-
ğı görülmektedir. Madde, bu tür davranışları yaptırıma bağ-
layarak mahkeme kararlar ına uyulmay ı da sağlamaktadır.
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NAMUS VE TÖRE CİNAYETLER] AYIRIMININ
12 SAKINCALARI NELERDİR?

Ülkemizde çok rastlanan aile içi şiddet türlerinden biri
de töre ve namus cinayetleridir. Kadın ya da genç kızm ailesi-
nin isteği d ışında duygusal ilişkiye girmesi, bekaretini evlilik
dışı ilişkide yitirmesi, gayri meşru çocuk doğurması -ki be-
beğin babas ı genellikle yakm akrabalardan biri olabilmekte-
dir- gibi nedenlerle kad ınlar, kardeşleri, babaları, eşleri hatta
eski eşleri tarafından öldürülebilmektedir. Kimi zaman kad ı-
nm giysileri, yabanc ı kişilerle konuşmas ı, ailenin istediği ki-
şiyle evlenmek istememesi, hatta onlarm iste ği dışında eşin-
den boşanması bile töre, namus bahanesiyle öldürmelere ne-
den olabilmektedir. Eski ceza yasas ı uygulamasında faillere
bu durumlarda tahrik hükümleri uygulanarak cezalar ından
yan oranında indirim yap ılabilmekteyken, yeni ceza yasas ın-
da bu olanak kald ırılmıştır.

Töre saiki ile öldürme, ailenin ya da ki şinin ahlak ve onu-
runa leke getiren bir durumdan kurtulmak için buna yol açan
aile bireyini, bazen de kendini öldürmek biçiminde gerçekle-
şir. Ceza Kanunu'nda töre saiki ile gerçekleşen öldürmeler,
nitelikli adam öldürme kapsam ına al ınarak, cezay ı ağı rlaştı -
rıc ı neden olarak kabul edilmi ştir (m. 82/J).

28



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

Töre cinayeti, ifade olarak namus cinayetlerini kapsama-
makta, ülkenin özellikle doğu bölgelerindeki yerel uygula-
malarla bağdaştınimaktadır. Çoklukla 'uygunsuz' tavırlar ıyla
ailenin namusunu kirlettiği iddia edilen kad ına, aile üyeleri-
nin verdiği ölüm cezasın ı içerir. Namus cinayeti ise, bir erke-
ğin kişisel namus anlayışının, kad ının davranışıyla lekelen-
mesi halinde söz konusudur. Sosyolojik bir olgu olan töre sa-
ikinin failde bulundu ğunun kabulü için, ölüm kararımn aile
meclisi tarafından al ınmas ı gerekir. Namus saiki ise daha ge-
nel ve kapsayıcı bir kavram olup, töre saikinden aile meclisi
kararına gerek olmamas ı ve bu yüzden de daha çok bireysel
nitelik taşımas ı bakımından aynlmaktad ır.	 -

Yasa koyucu, feodal yap ıdaki aşiret sisteminin sürdürül-
mesi için işlenen öldürmeleri nitelikli olarak kabul edip ce-
zayı artırmas ına karşın, erkeğin kad ın üzerindeki iktidarını
sürdürmeyi amaçlayan namus cinayetlerini bu kapsama sok-
mamış tır. Oysa her ikisinde de kad ının, erkek egemen sis-
tem tarafından denetlenmesi söz konusudur ve namus cina-
yet ve yaralamalar ı, halen Türkiye'de en önemli, en sık rast-
lanan kadının insan hakkı ihlalidir. Eski yasa, namus cina-
yeti faillerine yüksek ceza indiri ıni sa ğlayarak, bu zararl ı ve
geleneksel uygulamanın meşrulaştırılmasına fırsat vermiştir.
Yeni TCK, kadın kuruluşlarmın gösterdikleri çabalara kar şın
namus cinayetlerini kapsamına almadığı için kad ın ı koruma
açıs ından bu yanıyla eksiktir. Her ne kadar, yeni TCK'da hak-
s ız tahriki düzenleyen 29. maddenin gerekçesinde, madde-
nin namus cinayetlerine yönelik olarak kullanılmayacağı be-
lirtilmişse de yeterli değildir. Bu önlem namus kurtarmak sa-
ikiyle önceden tasarlanrru ş vahşi ve gelenekselleşmiş cinayet
veya yaralamalar ın önlenmesinde etkili olmayacakt ır. "Oysa
Türkiye'nin de kat ıldıği 30 Ocak 2003 tarihli Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'nun 57. Oturutnunda namus ad ı na kad ı nlara karşı
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2 işlenen suçlann önlenmesine yönelik kapsaml ı bir çalışma yap ı lnıış
ve bu konuda karar al ınm ıştı r. Bu karann alt ında Türkiye'nin de
in ızas ı vardı r. Ancak yasa koyucu taraJindan, TCK'dn namus yeri-
ne töre sözcüğü tercih edi1miştir."17 Üstsoy ve aitsoy ilişkisinden
doğan nüfuz kullan ılmak suretiyle suça azmettirme halinde
de azmettirenin cezas ı üçte birden yanya kadar art ırılacaktır.
Çocuklann suça azmettirilmesi halinde üstsoy, altsoy ili şkisi
aranmayacaktır (m. 38/2).

ıY Moroğlu, Nazan, Kad ı nların Insan Hak/an Sözleşmesi, On İki Lev-
ha Yayınc ı l ık AŞ, Istanbul, Aral ı k 2009, s. 45.
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CEZA KANUNU'NA GÖRE,
J3EKARET KONTROLÜ SUÇ MUDUR?

Türk toplumunda ne yaz ık ki uzun zaman aileler ya da
kız yurtlan, okul ve tutukevi yöneticileri gibi çe şitli kamu ku-
ruluşları yöneticileri tarafmdan yaygrn olarak uygulanan be-
karet kontrolleri, evlilik d ışı cinsel ilişkiye girdiğinden kuş-
kulanılan genç kızların zaman zaman intiharlanna bile neden
olabilmektedir. Bunun aç ık bir insan hakkı ihlali olduğunda
kuşku yoktur.

Ne yaz ık ki yeni yasa da, kad ının r ızas ı ön koşulunu ge-
tirmediği için genital muayene karar ı verme yetkisini ha-
kim ve savcı kararıyla kıs ıtlamakla birlikte bekaret kontro-
lünü kesin olarak önlememektedir (m. 287). Bütün çabala-
ra karşın, TCICnın TBMM'de görü şülmesi s ıras ında, "beka-
ret kontrolünün-genital muayenenin" kad ınm rızas ınm alınma-
s ı koşuluna yer verilmemi ş, sadece savcının hakimin karan
olmaksızın muayeneye gönderen ve muayeneyi yapan failin
cezaland ınlacağı düzenleruniş tir.18

insan haklar ı aç ısından bir diğer olumsuz düzenleme de
gençlerin cinsel ilişkilerini şikayete dayal ı olarak cezaland ı -

Moroğlu, ay. s. 45.

31



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

ran Yeni TCK'n ın 104. maddesidir. Bu maddeye dayanarak,

13 ebeveynler ile okul yöneticileri ve ö ğretmenler gibi üçüncü
kişiler de genç insanlann kendi istekleriyle yaşad ıldan cinsel
ilişkilerinin cezaland ınlmasını, dolay ıs ıyla bekaret kontrolü-
nü isteyebilmektedir.
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EVLILIK İçi CINSEL SALDIRI SUÇ MUDUR?

Önceki Ceza Kanunu döneminde evlilik içi cinsel sald ı-
rı yasada yer almad ığı gibi ancak anüs yoluyla ma d ışı ola-.
tak gerçekleşmişse aile bireylerine karşı kötü muamele suçu-
nu oluşturuyordu. (eski TCK m. 478)19 Dönemin, Yargıtay 4.
Ceza Dairesi Ba şkanı Sami Selçuk'un "maddi ya da manevi zor-
la işlenen olağan (vaginal) ya da ters ili şkinin, zorla ı rza geçme su-
çunu oluşturacağı " yönündeki ısrarl ı görüşleri diğer üyeler ta-
rafmdan kabul görmemi ştir.2°

Ancak, zaman Say ın Selçuk'u hakl ı çıkarmış yeni
Kanun'un 102/2. maddesi ile evlilik içi cinsel sald ırı eylem-
leri suç olarak kabul edilmi ştir: "Cinsel sald ı rı fiili vücuda or-
gan veya sair bir cisim sokulmas ı suretiyle eşe.karşı işlenirse, mağ-
dur eşin şikdyeti ile soru ş turma ve kovuş turma yap ılabilecektir."

19 "Karıs ı n ı manevi cebir kullanarak anal (ters) ili şkiye zorlayan san ığın
eylemi TCK 478/1-3 maddesindeki suçu olu ş turur." Yargıtay 4. Ceza
Dairesi, 19.12.1990 tarih ve 5557/ 7044 say ıl ı Karar; Yarg ı tay Ka-
rarlar Dergisi, 1991-1992, s. 290-291.

20 Bıçak, yahit, "Kad ın ın Cinsel iradesinin Eşine Karşı Korunmas ı :
Irza Geçme Suçu", TODAIE Yay ın ı No. 285, Birinci Bask ı, Kas ım
1998, 20. Yüzy ı lı n Sonunda Kad ınlar ve Gelecek Konferans ı Bildirileri
içinde, s. 144.
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14 	 Öngörülen ceza, 7 yıldan 12 y ıla kadar hapistir. Hemen belir-
telim, kovuşturman ın şikayete ba ğl ı tutulmas ı, pek çok eyle-
min kovuştıırulmas ını fiilen engellemektedir.

Maddenin gerekçesi şöyledir: "Cinsel sald ı rı suçunun nite-
likli halini oluşturan bujiiller, eşe karşı da işlenebilir. Evlilik birli-
ği, eşlere sadakat yükü mlü!üğünün yan ı s ı ra, karşı l ı klı olarak bir-
birlerinin cinsel arzuları n ı tatmin yük ıimlülüğünü de yüklemekte-
dir. Buna karşı l ık, evlilik birliği içinde olsa bile cinsel arzular ın tat-
minine yönelik talepler aç ıs ından tibbi ve hukuki s ı n ı rları n olduğu
muluakkaktı r. Bu s ın ırların ihlali suretiyle eş üzerinde gerçekleş tiri-
len ve cinsel sald ı rı suçunun nitelikli halini oluşturan davran ışlar,
ceza yaptı rı m ın ı gerekli k ılmaktadır. Ancak bu durumda soruştur-
nıa ve kovuş tunnan ın yapılmas ı, mağdur eşin ş iküyetine bağl ı tu-
tulmuştur."

Gerekçe içeriğindeki, "bu s ı n ı rların ihlali suretiyle" söz-
cüklerinden, sanki e şler arasındaki zorla da olsa normal yol-
dan gerçekleşen cinsel ilişkiler suç kapsam ında değil gibi bir
sonuç ç ıkmaktaysa da bu suçla korunan hukuki yarar cin-
sel özgürlük olduğu ve gerekçe maddeye dahil olmad ığı için
böyle bir ç ıkar ım doğru değildir. Öte yandan bu suçla koru-
nan hukuki yarar cinsel özgürlük ise, suçun mağdurunun, fa-

ilin eşi olmas ın ın bir etkisinin olmamas ı gerekir. Çünkü ev-
lilik ilişkisi bir eşi, diğerinin egemenli ği altındaki bir nesne
konumuna düşürmez. Karşı taraftan cinsel bir davran ış ta-
lep etme ya da onun buna katlanrnas ını bekleme hakk ı bah-
şetmez. Cebir tehdit kavram ının yabancılarla eşler aras ında-
ki ilişki bakımından farkl ı biçimde anlaşılmas ı düşünülemez.
Maddenin temel biçiminin dile getirilişi itibariyle de sanki eş-
ler bu suçun faili olamazmış gibi bir sonuç ç ıkmaktad ır. ıı

2! Tezcan D. / Erdem, M. M. / Önok R. M., Teorik ve Pratik Özel üza
Hukuku, Seçkin Kitabevi, 6. Bask ı , 2008, s. 287.
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TÜRK CEZA KANUNU'NDA
KADINA YÖNELIK ŞİDDETİ CEZALANDIRAN

DIĞER HÜKÜMLER HANGİLERİDİR?

Yeni Ceza Kanunu, töre cinayetleri, evlilik içi cinsel sal-
din, bekaret kontrolünün hakim iznine ba ğlanmas ı gibi doğ-
rudan kad ına yönelik şiddeti önlemeyi hedef alan maddele-
ri yaninda, bu konuda ilgili suç tiplerinde de ileri düzenleme-
ler içermektedir:

Anayasa'da, "İşkence ve eziyet yapmak" yasaktır (m. 17/3).
işkence suçunda fail kamu görevlisiyken, eziyet suçunda her-
hangi bir kimse olabilmektedir. Eziyet suçu, i şkence suçunun
sade vatandaş tarafindan işlenilen halidir-. TCK m. 96/2 uya-
rınca suçun, "Çocuğa, beden veya ruh bak ı m ı ndan kendisini sa-
vunarnayacak durumda olan kişiye veya gebe kadı na veya üstsoy
veya altsoya, babal ık veya analığa veya eşe karşı " işlenmesi, bu
suçun nitelikli halini oluşturur, yani ceza miktar ı bu durum-
da ağırlaştirılmıştır. Maddenin gerekçesine göre, "Eziyet ola-
rak, bir kişiye karşı insan onu ruyla bağdaşmayan ve bedensel veya
ruhsal yönden ac ı çekmesine, aşağılanması yol açacak davranışlar-
da bulun ulmas ı gerekir."

Çocuk düşürtmek suçu, "Gebelik s ı ras ında, yani doğu nı -
dün önce geheliği sona erdirme amac ıyla cenine yönelik her türlü
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müdaitaledir. "n TCK m. 99 uyarınca, "R ızas ı olmaks ı z ın bir kadı -
n ın çocuğunu düş ürten kişi" ve "Tıbbi zorunluluk olmad ığı 1m/de,
rızaya dayal ı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir ka-
dın ı n Çocuğunu düşürten kişi" cezaland ırıl ır. Sonuncu durum-
da "Çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadı n hakkı nda" ce-
zaya hükmolunur. Tecavüz sonunda hamile kal ınması halin-
de, hamilelik20 haftay ı geçtikten sonra çocuğun düşürtülme-
si suçtur ve cezaland ınimaktad ır.

TCK m. 101/1 uyannca, bir erkek veya kad ın ı rıza ol-
maks ız ın kısırlaştıran kimse cezaland ınlır. Kıs ırlaştırma insa-
nın bedeni üzerinde kendi geleceğini belirleme hakkının ih-
lalidir. Fiilin yetkili olmayan kişi, yani konunun uzman ı olan
doktorlar dışındaki bir kişi tarafından işlenmesi durumunda
ceza ağırlaştınl ır.

TCK m. 102 ve devam ında düzenlenen cinsel sald ın su-
çunda, cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığın ın
ihlal edilmesi cezaland ırılmışt ır. Vücuda organ ya da cisim
sokulmas ı, suçun nitelikli hali olup daha a ğır biçimde ceza-
land ınlmıştır. Tecavüz sonucu mağdurun beden ve ruh sağ-
lığı bozulmuş ise cezası daha ağırdır. Korunan hukuksal ya-
rar, mağdurun cinsel özgürlüğüdür.

Çocuklara yönelik cinsel amaçl ı sald ırılar, cinsel istismar
olarak tanımlanmakta ve ağır biçimde cezaland ırılmaktad ır
(m. 103). Cinsel istismarm üstsoy, ikinci veya üçüncü dere-
cede kan hıs ımı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğreti-
ci, bakıc ı , sağl ık hizmeti veren veya koruma ve gözetme yü-
kümlülüğü olan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişki-
sinin sağladığı nüfuz kullanılmak suretiyle veya birden faz-

Tezcan D. / Erdem, M. H. / önok R. M., a. g. e., s.206.

5
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la kişi tarafından birlikte gerçekle ştirilmesi halinde, ceza ar-
tırı l ır (m. 103/3).

Cinsel taciz suçu ise TCK m. 105 uyannca cezaland ınl-
makta olup bu eylem işyerinde olursa ceza artınlmaktadır.
Bu fiiller, hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisin-
den ya da aile içi ili şkiden kaynaklanan nt%fuz kötüye kulla-
n ılmak suretiyle işlendiği takdirde ceza yan oranında artırı-
lir (m. 105/2).

Tehdit suçunda, ma ğdura bir kötülük yap ılacağı söyle-
nerek, kişinin iç huzuru bozulmaktad ır. Başka deyişle gele-
cekte bir kötülüğün mağdur ya da yak ınlık duyduğu üçün-
cü kişiye karşı failin iradesine bağl ı olarak geçekleştirilece-
ği mağdura bildirilmektedir. Bu suçla korunmak istenen hu-
kuksal yarar, bireyin iç huzuru ve hukuksal güvenlik duygu-
sudur ve korunan hukuksal değerler, kişinin yaşamı, vücut
dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazl ığı, malvarlığı veya hu-
kuken korunan herhangi bir de ğerdir (m. 106/1):

TCK m. 109/1 uyannca, "Bir kimseyi hukuka ayk ı rı olarak
bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun b ı ra-
kan" kişi cezaland ırılır. Suç işlemek için veya işlendiği s ırada
cebir, tehdit veya hile kullanılmas ı durumunda ceza ağırlaştı-
rı l ır (m. 109/2). Suç, ma ğdurun kendi serbest iradesi doğrul-
tusunda hareket etmesinin s ınırlanmas ıyla birlikte tamamla-
pir.

TCK m. 117 uyarınca, bir kişinin iş ve çalışma özgürlü-
ğünün zor ya da tehdit yoluyla engellenmesi suçtur. Burada
korunan hukuksal yarar bireyin her türlü cebir ve şiddetten
bağıms ız olarak çalışabilmesini, i ş ve çalışmasını, icra edebil-
mesini sağlamaktır.
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İ 5	 n ı
  TCK m. 125'e göre, ba şkas ın ın onur, şeref ve saygınl ığı -
rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat

etmek ya da sövmek, hakaret suçunu olu şturur. Burada ki-
şinin kendisine karşı bSlediği içsel değer (onur ve şeref) ve
başkaların ın gözündeki dışsal değer (sayg ınl ık) korunmakta-
d ır. Sald ırının (hareketin) rencide edici olup olmadığı konu-
sunda Türk toplumunda geçerli ortalama örf ve adet kural-
lan ve mağdurun s ıfatı göz önünde tutulur. Sövmede ise, so-
mut bir fil ya da olgu isnad ı d ışında hakaretin tüm unsurlar ı
yer almakta olup bir kimse hakk ında olumsuz bir değer yar-
gıs ı belirtilmektedir.

Ceza Kanunu uyannca birden fazla ki şiyle evlenn-ıek ya-
saktır (m. 230). Gerekçeye göre korunan hukuki yarar, aile
yap ısının sağl ıkl ı biçimde kurulmas ı ve çok eşliliğin önlen-
mesidi ı-.

Resmi nikah yaptırmaks ızın imam nikahı yaptıran ve ya-
pan kişiler cezaland ırı l ır (m. 230/5). Amaç, dini nikah alış-
kanlığı yerine, medeni nikah yapma geleneğini yerleştirmek,
dini nikah örtüsü altıııda işlenebilecek cinsel sald ırı gibi ey-
lemleri önlemeklir.

Yasada aile içi şiddet hareketleri, hafta aile hukukundan
doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi cezaland ırıl-
mıştır (m. 232/2). Amaç, aile içinde ve hatta ayn ı konutta ya-
şayan kimsenin insan onurunu ve özgürlüklerini korumak-
tır. Suçun işlenmesi için akrabal ık ilişkisi aranrnaz, ayn ı ko-
nutta yaşamak yeterlidir. Burada sözü edilen kötü davranış,
yaralama oluşturmayan ve aynı zamanda terbiye ve disiplin
araçlarının kötüye kullanılmas ı biçiminde kendini gösterme-
yen davranışlard ır. Gerekçeye göre kötü davranışın, merha-
met, ac ıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte olmas ı gere-
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kir. Örneğin, uykusuz bırakma, aç susuz b ırakma, uzun za-
man ya da zor koşullarda çalışmaya zorlama gibi.

TCK m. 233 uyar ınca, aileye destek ve bak ım yükümlü-
lüğünü yerine getirmemek de suçtur. Çocu ğunu okula kay-
dettirmemek, do ğru dürüst bakmamak, beslenmesini sa ğla-
mamak buna örnektir. Yani aileyi terk etmeksizin, aile huku-
kundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemek bu
kapsamdadır. Örneğin, eve geceleri geç ve içkili gelmeyi al ış-
kanl ık haline getirmiş baba destek ve bakım yükümlülüğünü
yerine getirmiyor demektir. Suçun takibi şikayete bağlıdır.

Kocan ın, hamile olan eşini ya da bir erkeğin sürekli bir-
likte yaşadığı ve kendisinden hamile kalan kad ını çaresiz du-
rumda b ırakmas ı da suçtur (m. 233/2).

Boşanma davalar ında veya sonras ında çokça görüldü-
ğü üzere, velayet yetkisi elinden alınmış ana veya baba ya
da üçüncü derece dahil kan h ıs ımının, on alt ı yaşını bitirme-
mi ş bir çocuğu veli ya da vasisinin yanmdan tehdit, cebir kul-
lanmaks ızın kaçırmas ı hali ayrıca suç olarak düzenlenmi ştir
(m. 234). Gerekçeye göre, "bu maddeyle çocuk üzerindeki veidyet
veya vesayet hakları karunmaktadir". Gerçekten de uygulamada
velayet hakkı verilmeyen ebeveynin, çeşitli saiklerte küçü ğü
kaçırarak mahkeme karar ına aykırı davrand ığı görülmekte-
dir. Madde, bu tür davranışlar ı yaptır ıma bağlayarak mahke-
me kararlarına uyulmay ı da sağlamaktad ır.

Sağlık mesleği mensuplan görevleri gereği aile içi şiddet
olaytanyla sıkça karşılaşan bir meslek grubudur. Yasa koyu-
cu bu yüzden, onlann bir suçun i şlendiği yönünde belirti ile
karşı laşmasma rağmen, durumu yetkili makamlara bildirme-
mesi veya bu hususta gecikme göstermelerini aynca suç ola-
rak düzenlenmiştir. Sağlık mesleği mensubu deyiminden ta-
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15
	 bip, diş tabibi, eczac ı, ebe, hemşire ve sağl ık hizmeti veren di-

ğer kişiler anlaşı l ır (m. 280).

Eski TCK'da ihbar yükümlülü ğü sadece hastaya kar şı iş-
lenmesi hali ile s ımrh iken, yeni yasa, ma ğdur veya fail ay ırımı
yapmaks ızın suçun ihbannı öngönnektedir. i şlediği suç ne
olursa olsun kimsenin sağl ık hizmetinden yararlanma hakk ı
elinden al ınamayacağı için bu düzenleme eleştirilmektedir.

23 Tekin, Nurullah, "Türk Ceza Kanununa Göre Doktorlar ın So-
rumlulukları", Adalet Dergisi, S. 35, Eylül 2009, s. 191.
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MEDENI KANUNDA EVLENME VE BO ŞANMADA
KADINI KORUYAN HÜKÜMLER HANGILER İDİR?

Yeni Kanun'da ailenin reisi artık koca değildir. Eşler ev-
lilik birliğinde eşit haklara sahiptir ve evin seçimi kocanın te-
kelinde değildir. Eşler birlikte seçeceklerdir. Çocukların vela-
yetini de e şler birlikte kullanacaklard ır. Meslek ve iş seçimin-
de eşler birbirinin iznini almak zorunda de ğildir ve eşler evin
giderlerine güçleri oranında emek ve mal varl ıklarıyla birlik-
te katılacaklard ır. Bunun doğal sonucu olarak evin ve çocuk-
ların geçiminden artık sadece kocalar sorumlu değildir. ör-
neğin çalışan ve geliri olan bir kad ın da artık askerliğini ya-
pan ve geliri olmayan eşine karşı açtığı boşanma davasında,
TMK'nın 169. maddesi uyar ınca nafaka vermekle yükümlü
tutulabilecektir.

Öte yandan Yani Medeni Kanun aile içi şiddetin önlen-
mesi, şiddete uğrayanlann korunmas ı için evlenme ve boşan-
ma süreçlerinde de yararlanılabilecek birçok düzenlemeye
sahiptir.

Örneğin Medeni Kanun zorla evlendirmeye izin vermez.
Herkes evleneceği kişiyi kendisi seçer. Aldat ılarak (m. 149),
ya da korkutularak (m. 151) gerçekleştirilecek evliliklerin ip-
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16
	 tali öğrenme ya da korkutmanın ortadan kalktığı andan itiba-

ren 5 y ıl içinde istenebilir (m. 152).

En önemli hukuksal korumalardan biri, bo şanma veya
ayrı l ık davas ı sürecinde al ınacak geçici önlemlere ilişkindir.
Boşanma davas ının aç ılması halinde hakim bir istek bekle-
meksizin dosya kapsam ına göre, "Dava süresince gerekli olan,
özellikle eşlerin barı nn ıası na, geçimine, eşlerin malları n ı n yöneti-
mine ve çocukların bakı m ve korunmas ı na ilişkin geçici önlemle-
ri re'sen al ı r" (nı . 169). Böylece halk aras ında haklı olarak bir
yıkım süreci olarak algılanan boşanma davas ı süresince, ta-
raflardan güçsüz konumda olan ının zarar görmemesi sa ğ-
lanmaya çal ışılır. Dava s ıras ında da çocukların velayet hak-
kmın verilmesi ya da çocuklarla kişisel ilişki kurulmasını is-
teme olanağı vard ır (m. 182). Ancak her durumda hakim ço-
cuklann üstün yarannı göz önüne almal ıd ır. Velayet hakkı -
nın düzenlenmesi sıras ında Çocuk Haklar ı Sözleşmesi uya-
rmca kendini ifade edebilecek ya şta olan çocuğun mahkeme-
ce dinlenmesi zorunludur. Bu zorunluluğa karşı uygulama-
da özellikle anla şmalı boşanma hallerinde çocuğun görü şü-
nün sorulmadığı görülmektedir.

Diğer yandan eşin şiddet uygulaması, kötü davranışla-
rı TMK, 166. madde uyannca genel bo şanma nedeni olduğu
gibi hayata kast ve pek kötü onur lur ı cı davranışlar da 162.
madde uyarınca özel boşanma sebebidir.

Boşanma, eşin kusurlu davranışları sonucu gerçekleş -
mişse, bir işi ve geliri olmayan di ğer eş, sürekli ve düzenli
olmak üzere nafaka ba ğlanmasmı isteyebilir (m. 175). Uygu-
lamada yoksulluk nafakas ı olarak bilinen bu nafakaya karar
verilmesi içinse aç ı k bir istek gereklidir (Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu m. 74). Ancak nafaka ve tazminat istekleri ba şarı-
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manın kesinle ş mesinde itibaren bir yil içinde zaman a şım ına
uğrar (m. 178).

Boşanınadan sonras ı için istenebilecek nafakalardan ço-
cuklar için olan, uygulamadaki ad ıyla iştirak nafakası için
istek olmasa bile hakim kendili ğinden karar vermelidir (m.
182). Çünkü maddeye göre velayet hakk ı verilmeyen eş, "ço-
cuğun bak ı m ve eğitim giderlerine gücü oran ı nda kat ı lmak zorun-
dadı r".
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İ l
TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN
ERKEN EVLİLİĞE YAKLAŞIMI NASILDIR?

Yeni Kanun'da evlenme ya şı 17ye yükseltilmiştir. Fev-
kalade hal ve ola ğanüstü durumlarda hakim 16 yaşını dol-
duran erkek ve kad ınm erken evlenmesine izin verebilecek-
tir. Uygulamada fevkalade hal ve ola ğan üstü durumun tak-
dirinde titiz davranılmamakta, isteklerin çok büyük çoğun-
luğu kabul edilmektedir. istisna kararlardan birisi şöyledir:
"Incelenen nüfus kay ı t örneğinden, küçük Funda'n ı n 16 yaşında
olduğu, henüz 17 yaşı n ı doldunnadığı anlaşı lmıştı r. Buna göre kü-
çük Funda'n ı n evlenmesine ya şı itibariyle izin verünıesinde sak ı nca
yoktur. Ne var ki yasada yer ald ığı üzere davac ıları n isteminin ka-
bul edilebilmesi için olağan üstü durum ya da pek önemli bir sebe-
bin ileri sürülmüş ve kan ı tlanm ış olmas ı gerekir. Somut olayda da-
vacıların, küçük Funda'n ı n evlenmesi için öne sürdükleri 'bir akra-
balar ıyla nişanl ı olmas ı ve evlenmek için acele etmeleri' gibi neden-
ler, olağan üstü durum ya da pek önemli bir sebep olarak kabul edi-
lemez. Bu nedenlerle davan ı n reddine karar verilmiş tir. Ancak, açık
olarak dile getirilmemiş olmasına karşın, ailenin küçük Funda'y ı
evlendirmek istemesindeki temel neden in, çocuk say ıs ındaki çokluk,
(aile 6 çocuklu) buna karşı n ailenin ekonomik ve sosyal olarak gÜç-
süzlüğü olmas ı kuvvetli bir olas ı l ıktı r. Bu nedenle, 4787 sayılı Aile
Mahkemel erinin Kuruluşu Hakk ı ndaki Kanun'un 6. maddesi uya-
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rı nca, ailenin ekonomik ve sosyal anlamda desteklenip güçlendiril-
mesi ve küçük yaş ta evliliğin yaratabileceği sorunlara ilişkin olarak
bilin çlendiril ınesi, Funda dahil karde şlerinin okumaya yönlendiri-
lebilmesiiçin re'sen 'Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü, İl Sağlık Mü-
dürlüğü ve Belediye Başkanlığı 'na yaz ılar yaz ı lmas ın ın aile mahke-
melerinin kurulu ş amacı na uygun olacaktı r"24

24 Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin, E: 2009/906, K: 2009/1277 ve
26,10, 2009 günlü kararı (Mahkeme karar kartonundan al ınmış-
tır.). Bu karar, "Evlenmesin Yard ım Edin", manşetiyle 24. Ocak
2010 günlü Haber Türk Gazetesi'nde yer atm ıştır.
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MEDENİ KANUN'DA KADINI EKONOMİK AÇIDAN
18 KORUYAN DÜZENLEMELER HANG İLERİDİR?

Medeni Kanun uyar ınca kad ın iş ve meslek seçiminde
eşinin iznini almak zorunda değildir. Ancak meslek ve iş se-
çiminde ve buıılarm yürütülmesinde evlilik birli ğinin huzur
ve yararı göz önünde tutulur (m. 192).

Eş, evin geçimine katkıda bulunmuyorsa, evde birlikte
yaşarken dahi nafaka isteme olanaği vard ır (m. 195). Eşin bir-
likte oturulan evi terk etmesi ve ailenin geçimine katk ı yap-
maması halinde de ayn ı madde uyarınca mahkemeden istek-
te bulunabilir.

TMK'nın 198. maddesine göre, "Eşlerden biri, birliğin gi-
derlerine kat ılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hakim onun
borçlulanna öden ıeyi, tamamen veya k ısmen diğer eşe yapmaların ı
emredebilir. Ancak Yarg ı tay 3. Hukuk Dairesi, 18. 10. 2007 tarih
ve 2007114193-14996 E.K. say ı l ı kararı nda; dayalı eşin sürekli ve
düzenli bir gelirinin bulunmas ı halinde dayal ı eş için ağı r neticeler
doğuran ve onu kısmen k ı s ıtl ı hale getiren önleme başvurmak yerine
nafakaya hükmedilmesi gerektiğini hükme bağlam ış tı r.

"1479 say ı l ı Kanun'un 67. maddesine göre ba ğlanacak ayliklar
nafaka borçlar ı nedeniyle haczedilebilir, devir ve temlik edile-
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Yine eşin ailenin ekonomik varl ığın ı tehlikeye düşürecek
eylemleri söz konusu ise aile mahkemesinden onun tasarruf
yetkisinin k ıs ıtlanmasını isteme olanağı vard ır (m. 199). Bu
kararın al ınmasından sonra eş, kendi üzerine kay ıtl ı malları -
n ı bile diğer eşin rızas ı olmadan satamaz. Madde metni şöy-
ledir:

"Ailenin ekonomik varlığı n ı n korunmas ı veya evlilik birliğin-
den doğan mali bir yükü rnlülü ğün yerine getirilmesi gerektirdiği
ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği mal var-
l ığı değerleriyle ilgili tasarruf/ann ancak onun r ı zas ıyla yap ı lahile-
ceğine karar verebilir.

Hakim bu durumda gerekli önlemleri al ı r.

bilirler. Bu hükme göre daval ının, BAĞKUR'dan ald ığı yaş l ı l ık
ayl ığını doğrudan diğer eşin almas ına karar verilmesinde BA Ğ-
KUR Kanunu aç ı s ı ndan bir engel bulunmamaktad ır. BAĞKUR,
MK'n ın 198. maddesindeki borçlular" terimi içinde yer almal ı-
d ır. Hakim anılan hüküm uyarınca koşullan gerçekleş tiği takdir-
de eşlerin birlikte yahut ayr ı ya şamas ı halinde bu önlemleri ala-
bilir... 0 nedenle MK'n ın 198. maddesinde düzenlenen ve birli ği
korumay ı amaçlayan bu önlemle, da yal ı kocanın alacakları üze-
rinde tasarruf salAhiyet-i kald ırılmakta olduğundan, önemli ne-
denler halinde bu önleme ba şvurulmal ı d ır. Bu bakımdan MK'n ın
198. maddesinin öngördüğü koşullar ın gerçekle ş tiği kabul edile-
bilir. Ancak dayal ı eşin düzenli ve haczi kabil geliri bulunmakta-
d ır. Evlilik birliğinin nafakaya hükmedilerek (m.198) korunmas ı
mümkündür. Bu gibi durumlarda, di ğer eş için ağır neticeler do-
ğuran; onun tasarruf salMiiyetini s ın ırlayan yahut "k ıs ı tl ı" duru-
muna sokan bir önleme ba şvurulmamal ıd ı r.....Öner, Ziya Bü-
lent (Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi Hakimi), Aile Birliğinin
Korunmas ı İçin Al ınabilecek Onlemler, http:/www.adalet.org/
makale/xysbekran.php?idno=6784 (e.t.19.4.2008) den, nakleden,
Ozdamar, Demet, CEOA W Sözleşmesi, Seçkin Yay ınevi, Ankara
2009,s. 231
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İ 8	 ni ka Hakim, eşlerden birinin ta şı nmaz üzerinde tasarruf yetkisi-
ldı rı rsa, re'sen durum un tapu kütüğüne şerlı edilmesine ka-

rar verir."

Buna göre, ailenin ekonomik .varl ığının korunmas ı ve ev-
lilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getiril-
mesinin gerektirdi ği ölçüde diğer eşin mal varl ığı üzerindeki
tasarruf yetkisi s ınırlanabilir.

Bu dava eşler arasında görülür. Mahkemeler tarafından
bu madde bir tedbir çeşidi gibi algılanmış ve deği şik i ş defte-
rine kaydedilmişse de esas dava niteliğinde olduğundan, bu
tür talepler esas defterine kaydedilmeli ve taraf te şkili yap ıl-
dıktan sonra karar verilmelidir. Ancak kötü niyetli sat ış ve
devirleri önlemek aç ıs ından tensiple birlikte HMUK m. 101
ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir konulmas ı ge-
reklidir.

Uygulamada bu madde uyar ınca yapılacak başvurular
için mal ın değerine göre harç al ınması yolunda görüşler var-
dır ve bazı mahkemeler malın satılmamas ı için "davan ın esas ı-
n ı çözer biçimde tedbir kararı verilemez." gerekçesiyle tedbir ka-
rarı vermekte salcınıml ı davrannaktad ırlar. Kan ımca bura-
da malın değeri değil korunmak istenen hukuki yarar göze-
tilmeli ve maktu harç al ınmal ıd ır. Yine ayn ı nedenle dava-
nın hemen başında tensiple HMUK m. 101 ve devam ı uya-
rınca ihtiyati tedbir karan verilmelidir. Aksi yorum, yasanın
bu düzenlemesinden yararlanmayı zorlaştınr. Madde gerek-
çesinden de düzenlemenin kötü niyetli mal kaç ırmaları önle-
mek için konulduğu anla şılmaktad ır. Hatta yasa koyucu ka-
rarın tapuya şerhi için resen yaz ılmasını bile düzenlemiştir.
Öyleyse uygulamada da buna dikkat etmek ve gerekli önlem-
leri zaman ında almak, yani ihtiyati tedbir uygulamay ı gecik-
tirmemek gerekir. Asl ında ayn ı sonuca, 4787 say ılı Aile Mah-
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kemelerinin Kurulu ş, Görev ve Yarg ı lama Usullerine Dair
Kanun'un 6. maddesinin 1.b. fıkras ı uyarınca da ulaşilabilir.
Çünkü maddeye göre: "Aile Mahkemesi, diğer kanunlardaki hü-
kümler sakh kalmak üzere görev alan ı na giren konularda, ailenin
ekonomik varlığı n ın korunmas ı veya evlilik birliğinden doğan pinti
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri al-
maya karar verebilir." Öyleyse ba şvuranm harç ödeme ya da
tedbir atmak için s ıkıntıya düşmeden, mahkemeden bu ko-
nuda karar isteme olana ğı vard ır. Aile mahkemesi hakimi bu-
rada re'sen yani kendiliğinden karar vermekle yükümlüdür.
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MEDENI KANUN'DA BO ŞANMA NEDENIYLE
19 TAZMINAT ISTEME OLANA Ğrrmv KAPSAMI NEDİR?

Boşanmamn, boşanmaya neden olaylarda kusursuz olan
eş aç ıs ından ekonomik ve toplumsal anlamda bir y ıkım oluş-
turmamas ı, onun evlilik birli ğinin sağladığı destekten yok-
sun kalışının giderilmesi için maddi tazminat isteme olanağı
vardır (m. 174/1). Mal payla şım ı ya da katk ı pay ından kay-
naklanan maddi tazminat istekleriyle buradaki maddi tazmi-
nat farkl ıd ır.

öte yandan, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden ki-
şilik haklan sald ırıya uğrayan taraf, kusurlu olan di ğer taraf-
tan manevi tazminat olarak uygun miktar da para ödenme-
sini isteyebilir (in. 174/2). Manevi tazminatta dayanak, Borç-
lar Kanunu 49. maddesinde yer alan, "Kişisel yararları zedele-
nen kimse, buna sebep olandan zarar ve ziyan isteyebilece ği gibi,
hatan ı n özel ağı rlığı gerektirdiği takdirde manevi tazminat isteye-
bilir" hükmüdür. Gerçekten de sözlü ya da fiziki şiddet, sada-
katsizlik, zina, fena muamele, onur k ırıcı davranış gibi boşan-
maya neden olan birçok olay ayn ı zamanda kişilik haklarına
sald ırı oluşturduğundan yasa bunun giderilmesi için parasal
karşıl ık ödenmesini düzeniemi ştir.
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YEN! MAL REJİMİ SISTEMI KADINLARA NE GIBI
YARARLAR SAĞLAMIŞTIR?

Yasada dört çeşit mal rejimi yer alm ıştır. Bunlar: "Edinil-
iniş Mııllara Katılma", Mal Ayr ılığı ", "Paylaş ma!; Mal Ayrı lığı "
ve "Mal Ortakl ığı "d ır. Mal ortakl ığı dışındakiler, evlilik sona
erdiğinde ortak malların paylaşımını gerektirir.

2002 tarihinden önce Medeni Kanun'da öngörülen yasal
mal rejimi, mal ayr ılığı idi. Bu rejimde e şlerden her birinin
adına kay ıtl ı malları kişisel malları sayılmış tı. Yani, bo şanma
sonrasında, her eş evlilik öncesinde sahip olduğu ve evlilik
süreci içinde kendi ad ına edindiği mallann sahipliğini sür-
dtirmekteydi. Bu da evlili ğin böşanma ya da ölüm gibi bir ne-
denle sona ermesi durumunda kad ın aleyhine a ğır sonuçlar
doğuruyordu.

Yeni Medeni Kanun ile edinilmi ş mailara kat ılma rejimi-
ne geçilnıiş, (m. 202) evlilik birli ği içinde edinilmiş mallar ile
eşlerden her birinin ki şisel mallarının (m. 218) çıkarılmasın-
dan sonra tasfiye sırasında eşit paylaşımı sağlanarak bu hak-,
s ızlık giderilmek istenniiştir. Başka bir deyişle, rejim, evlilik
süresince edinilmi ş tüm mallannr bo şanma durumunda eit
paylaşılması hükmünü getirmiştir. Artık evlilik süreci içinde
edinilmiş tüm mallar, boşanma durumunda eşit olarak payla-
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şılacağından, kad ının ev içi ücretsiz çal ışmas ına da bir değer20 atfedilmiş tir. -Ancak bu tek başına yeni sistemde kad ının ev
içi çalışmas ınm ekonomik olarak karşılarıdığı anlamma gel-
mez.-

Ne var ki Yürürlük Yasas ı'nın 10. maddesine, yasan ın
TBMM'delci görü şmeleri s ırasında yap ılan bir eklemeyle,
düzenlemenin mevcut evlilikler için yasanın yürürlüğe gir-
mesinden sonraki mal edinimlerini kapsamas ı sağlanmıştır.
Böylece yasan ın yürürlüğe girmesinden önceki haks ız ko-
numlarm devam ına olanak tanınmıştır. Bunun o tarihte ev-
li olan milyonlarca ev kad ını için haks ız sonuçlar doğurduğu,
hukuk güvenliğine, adalet ve hakkaniyete ayk ırı olduğu kuş-
kusuzdur.
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KADININ E VLENİNCE KIZLIK SOYADINİ
TEK BAŞINA KULLANABİLME YASA ĞI,

ANAYASAYA AYKIRI MIDIR?

İç hukukumuza göre ad ve soyadm değiştirilmesi kiş i-
ye sıkı s ıkıya bağlı haklardand ır ve diğer nüfus kayıtlarında-
ki değişiklikler gibi hakim karan ile gerçekle şir. (Nüfus Hiz-
metleri Kanunu'nun 35. ve devamı maddeleri).

Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesine göre, bekar ka-
d ın soyad ını, hakl ı sebeplerin varl ığı halinde adm değiştiril-
mesi ile ilgili hükümlere göre değiştirebilir. Evliliğin boşan-
ma ile sona ermesi durumunda boşanan kad ın, evlenmeden
önceki soyadını yeniden alabilir (m. 173). Ancak, hakimden
boşanmadarı önceki soyadını taşımasına izin verilmesini de
isteyebilir. Kad ının, boşandığı kocasıııın soyad ını kullanmak-
ta yararı olduğunu ve bunun kocya zarar vermeyeceği ka-
nıtlaması halinde hakim, kocas ının soyad ını taşımasına izin
verir.

Evli kad ının soyad ı konusu ise TMK'nın 187. maddesin-
de düzenlenmi ştir: "Kadın, evlen ınekle kocas ı n ı n soyadı n ı al ı r;
ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine ya-
pacağı yazılı başvuru yla kocas ın ı n soyad ı önünde önceki soyadı n ı
da kullanabilir. Daha önce iki soyad ı kullanan kadın, bu haktan sa-
dece bir soyadı için yararlanabilir."
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2 1 Buna göre yasa evli kad ına iki seçenek sunmaktad ır. Se-
çeneklerden birisi, kad ının evlenmekle kocas ının soyad ını
alaca ğına ili şkindir. İkincisi ise, evlendirme memuruna veya
nüfus idaresine yapaca ğı yaz ı l ı ba şvuruyla kocas ını n soyad ı
önünde önceki soyad ını da kullanabilmesine ili şkindir.

Yasan ın emredici düzenlemesi karşıs ında, kad ının ev-
lenmesi halinde tek başına k ızl ık soyad ın ı kullanabilmesi ola-
naks ız gibi görünmektedir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de
29 Ekim 1998 tarih esas 1997/61, karar 1998/59 sayı l ı kara-
nnda, önceki Medeni Kanun'un aynı içerikteki 153. madde-
sinin iptaline ili şkin istemi ret etnıiştir. Gerekçeye göre, itiraz
konusu, "Kadı n evlenmekle kocas ı n ın soyadın ı alı r." kural ı kimi
sosyal gerçeklerin doğurduğu zorunluluklardan ve yasa ko-
yucunun y ıllar boyu kökle şmiş bir geleneği kunımsallaştır-
masından kaynaklanmaktad ır. Aile hukuku öğretisinde de
kad ınm erkeğe göre farkl ı yaratıldığı, zorunluluklar ve top-
lumsal gerçekler karşıs ında kad ının korunmas ı, aile bağla-
rının güçlendirilmesi, evlilik birliğinde düzen ve uyum sağ-
lanmas ı, aile içinde iki ba ş lı lığın önlenmesi gerektiği gibi gö-
rüşler bulunmaktad ır. Aile birliğinin sağlanmas ı için yasa ko-
yucu eşlerden birisine öncelik tan ımış tır. Kamu yaran, kamu
düzeni ve kimi zorunluluklar, soyad ının kocadan geçmesinin
tercih nedeni olduğunu göstermektedir. Kald ı ki itiraz konu-
su kuralda aile isminin sadece erkeğin soyadına bağlanaca-
ğı öngörülmemekte, kad ının başvurusu durumunda kocan ın
soyadı ile birlikte kızl ık soyad ını da kullanma olana ğı bulun-
maktad ır.

Kad ının evlenmekle kocas ın ın soyad ını almas ının cinsi-
yet ayrım ına dayanan bir farkl ılaşma yarattığı sayı da yerin-
de değildir. Anayasa'n ın 10. maddesinde öngörülen eşitlik,
herkesin her yönden ayn ı kurala bağl ı olacağı anlamına gel-
mez. Kişilerin hakl ı bir nedene dayanarak değişik kurallara
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bağl ı tutulmalar ı eşitlik kurallar ı na aykırı l ık oluşturmaz. Du-
rum ve konumlarındaki özellikler kimi ki şiler ya da toplu-
luklar için değişik kuralları ve uygulamalar ı gerekli k ılabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, evli kad ın ın, sa-
dece kendi soyad ın ı taşıma istemine ilişkin Türkiye'den ya-
p ı lan başvuruya ilişkin olarak 16 Kas ım 2004 tarihli karar ı ise
oldukça farkl ıd ı r:

"Başvuran Ayşe Ünal Tekeli 1965 doğumlu bir Türk vatan-
daşı dı r ve İzmir'de ya şan ıaktadı r. 25 Aral ık 1990 tarihinde yapt ı -
ğı evliliğin ardından, o dönemde halen stajyer avukat olan ba şvu-
ran Türk Medeni Kanunu'nun 153. maddesi uyarı nca eşinin so-
yadın ı almış tı r. Meslek hayat ında k ı zl ık adıyla bilindiğinden, bu
ismi yasalara göre ald ığı soyad ı n önüne eklemeyi sürdürmüştür.
Ancak resmi dosyalarda her iki ismi de kullanamamaktad ır. 22 Şu-
bat 1995'te Karşıyaka Asliye Mahkemesi'nde yaln ızca kızl ık soya-
dı "Ünal"ı kullanmas ı na izin verilmesi için dava açm ış tı r. Asliye
Mahkemesi, 04 Nisan 1995 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun
153. maddesine göre evli kad ı nları n evlilikleri süresince kocaları -
n ın ismini taşı maların ın gerektiğini, gerekçe göstererek başvura-
n ı n istemini ret etmiş, karar 6 Haziran 1995'te Yarg ı tay tarajin-
dan onanmıştı r. 14 May ıs 1994'te Medeni Kanun'un 153. madde-
sinde yap ılan değişikliklerden biri ile evli kadınlar, kı zl ık soyadla-
rı n ı eşlerin soyadları n ın önüne ekleyebiime olana ğı n ı kazanm ıştı r.
Başvuran, söz konusu değişikliğin kendisinin soyad ı olarak yaln ız-
ca kızlık adın ı kullanabilme yönündeki isteğini karşı lamadığı n ı dü-
şündüğü için bu olas ıl ıktan yararlanma ıııış tı r. 22 Kas ım 2002'de
yürürlüğe giren yeni Medeni Kanunu'nun 187. maddesi eski 153.
madde ile ayn ı hükümleri taşı maktad ı r. 153. maddede yap ılan de-
ğ işiklikten sonra bu hükmün Anayasa'ya uygun olmadığı iddias ıy-
la yap ı lan başvuru ise Anayasa mahkemesi tarqfindan ret edilmi ş -
tir. ... Avrupa Konseyi'ne üye sözle şnıeci devletler aras ında eşlerin
aile ad ı n ı eşit bir durumda seçmeleri le/ii nde bir konsensüs de do ğ-
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2 1 mu ş tur. Çift, ba şka türlü karar vermiş olsa bile kocan ı n soyadı n ın
çiftin soyadı olarak kullan ılmas ındaki yasal zorunluluk ve böylece
kadı n ı n evlenmekle otomatik olarak kendi soyad ı n ı yitirdiği tek üye
devletin Türkiye oldu ğu görülmektedir. ... Türk hükümetinin aileye
kocan ı n soyad ın ın verilmesini, aile birliğinin ifade edilmesi için dü-
zenlennı iş bir gelenekten doğduğuna ilişkin argüman ı na/gerekçesi-
ne gelince mahkeme, ayn ı ada sahip olman ı n kesin bir faktör oln ıa-
dığı düş üncesindedir. Ayr ıca Avrupa'daki diğer yasal sistemler ta-
rajindan benimsenen çözümle de onayland ığı gibi evli bir çiftin or-
tak bir aile ad ın ı taşı mayı seçmediği yerde de aile birliği korunabilir
ve sağlamlaş t ı rılabilir. ... Sonuç olarak mahkeme farkl ı muamele ko-
nusunda 8. maddeye bağl ı olarak 14. maddenin ihlal edildiğine ka-
rar vern ı iş tir." (Ünal Tekeli / Türkiye davas ı, 29865/96, Straz-
burg, 16 Kas ım 2004)

Avrupa Birliği ülkelerinin tamam ında kad ının soya-
d ı evlenmekle değ işmemektedir. Eşler, dilerse birisinin (ka-
d ın veya erkeğin) soyad ını "aile adı " olarak seçebilmekte-
dir. Çocuk da, ya bu aile soyad ın ı ya da babanrn soyad ını
taşımaktad ır?

Anayasa Mahkemesi'nin 1998 tarihindeki ret kararmdan
sonra, on yıll ık süre, dava tarihi itibariyle dolmu ştur. Esa-
sen Medeni Kanun'un toptan değişti ği anımsand ığında, 187.
maddenin Anayasa'ya ayk ırı liğını ileri sürmek için herhan-
gi bir zaman k ıs ıtlamas ı yoktur. Üstelik temel yasalarda ve
Anayasa'da, kad ına yönelik olumsuz ayrımc ı l ığın önlenme-
si için etkili değişiklik ve düzenlemeler yap ılmış tır. Örneğin,
Anayasa'mn 10. maddesine 2004 y ılında "Kad ınlar ve erkek-
ler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçnıesini sağ-

` Özdamar, Demet, a. g. e., s. 339.
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larnakla yükümlüdür." hükmü, 07.05.2004 gün ve 5170 say ı l ı
Kanun'un 1. maddesiyle eklenmi ştir.2

41. maddenin 1. f ıkras ındaki "Aile, Türk toplumunun te-
ınelidir." hükmüne "ve eşler aras ı nda eşitliğe dayan ı r." ibaresi,
4709 sayı l ı Kanun'un 17. maddesi ile eklenmi ştir.

Anayasa m. 90'da değiştirilerek 5. fıkraya: "Usulüne göre
yürürlüğe konulmu ş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler ara-
s ı antlaşn ıalarla kanunları n ayn ı konuda farkl ı hükümler içermesi
nedeni ile ç ıkabilecekuyu şmazl ı klar da n ı illetler aras ı Antlaşına hü-
kümleri esas al ı n ı r." düzenlemesi getirilmiştir.

Hukuk usulü ve ceza usulü yasalar ında yapılan değişik-
liklerle Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlannın ulusal
mahkemeler aç ıs ından yargılamanın yenilenmesi sebebi ola-
cağı kabul edilmiştir.

öte yandan, Türkiye'nin 15 A ğustos 2000 tarihinde im-
zalad ığı ve 04.06.2003 tarihinde onaylad ığı, Medeni ve Siya-
sal Haklar Sözleşmesi'nin 23/4. maddesine göre taraf devlet-
ler, eşlerin evlenirken, evlilik süresince ve evlili ğin sona er-
mesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalar ını sağla-
mak için gerekli tedbirleri alacakt ır.

Kad ınlara Yönelik Her Türlü Ayr ımcı lığın Ortadan Kal-
d ırılmas ına İ lişlZin Sözleşme'nin (CEDAW) 1(g) bendi de şu
şekildedir: "Taraf devletler kad ı nlara karşı evlilik ve aile ilişkileri
konusunda ayrım ı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve
özellikle kad ı n-erkek eşitliğine dayan ı larak kadınlara aşağıdaki hak-
lan sağlayacaklard ı r:

(g) Aile ad ı, meslek ve i ş seçimi dahil her iki eş (kadın-erkek)
için geçerli, eşit ki ş isel haklar,"

27 Resnı i Gazete, 22.05.2004, 25469.
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2 1 Türkiye'nin çekincesiz olarak imzalad ığı her iki sözleş-
me kurallan yanında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin
05 Şubat 1985 tarihli 2 sayı l ı Tavsiye Karar ı, Avrupa Konse-
yi Parlamenterler Meclisi'nin 28 Nisan 1995 tarihli 1271 sayı -
l ı Tavsiye Kararı ve Avrupa Yasal İşbirliği Komitesi'nce de
üye ülkelere "Evlilikte ortak bir soyad ı n ı n seçiminde eşler aras ı n-
da tam bir eşitlik sağlanmas ı " tavsiye edilmi ştir.

Türkiye yakın dönemde imzalad ığı uluslararası sözleş-
meler ve iş birliği içerisinde olduğu uluslararas ı kuruluşla-
rın tavsiyeleri doğrultusunda yasalannda, kad ına karşı ay-
rımcılık içeren birçok düzenlemeyi kald ırmış, kad ın ve erkek
aras ında yasalar önünde e şitliğin sağlanmas ı açıs ından çok
önemli ad ımlan atmış olmasına karşın, evli kadının evlenme-
den önceki soyad ını kullanma isteğini engelleyen TMIC'n ın
187. maddesi halen yürürlüktedir.

Oysa Anayasa'nın 5. maddesine göre devletin temel
amaç ve görevlerinden biri ki şilerin refah, huzur ve mutlu-
luğunu s ın ırlayan engelleri kald ırmaktır. Bu doğrultuda 10.
maddenin 2. fıkras ı uyannca, "Kad ı nlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü-
dür." 0 halde somut olayda uygulanmas ı gereken TMK'n ın
187. maddesi, kad ın ve erkek aras ındaki anayasa uyarınca

28 Buna karşın yakın zamanda, kad ının soyad ı n ı tek ba şına kulla-
nabilmes ıni sağlama amacıyla aç ılan bir dava, Anayasa'n ın 90.
maddesinin tan ıdığı olanak çerçevesinde, CEDAW hükümleri
ve AIHM karar ına dayan ılarak Ankara 5. Aile Mahkemesi'nce
kabul edilmiştir. Ankara 5. Aile Mahkemesi'nin, E: 2009/293, K:
2009/1359 say ı l ı ve 4.11.2009 günlü karar ı; Öte yandan, Anka-
ra 8. Aile Mahkemesi'nin 2009/1516 say ıl ı dosyasında verilen
153.20010 tarihli ara kararıy la da, TMIC m. 187, Anayasa'nm 5,
10, 12,17 ve 41. maddelerine ayk ı rı lığı iddia edilerek iptali iste-
miyle Anayasa Mahkemesi'ne ba şvurulmu ştur. (Her iki karar da
mahkemelerin karar kartonur ıdan al ınm ıştır.)

58



Sorularla Kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

sağlanmas ı gereken eş itliğe aykır ı biçimde sadece kad ı n ın ev-
lenmekle eşinin soyad ı nı alacağım öngördüğürıden, 5. mad-
deye ve eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddenin 2. f ıkras ına
ayk ınd ır.

Anayasa'nın 12. maddesi uyarınca, "Herkes kiş iliğine bağ-
l ı, dokunulmaz, devrediln ıez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet/e-
re sahiptir. - Kişinin soyad ını, evlense dahi koruyup kullana-
bilme hakk ı, kişiliğine bağl ı, dokunulmaz, devredilmez ve
vazgeçilmez temel hak olduğundan, kad ın ın evlenmekle eş i-
nin soyad ın ı atma zorunluluğunu düzenleyen TMK'n ın 187.
maddesi, Anayasa'nın 12. maddesine de ayk ındır.

Anayasa'nın 17. maddesi uyarınca, "Herkes, yaşama, mad-
di ve manevi varl ığın ı koruma ve geliş tirme hakk ına sahiptir." Ki-
şinin var olan soyadın ı, evlense dahi sürdürebilme hakk ının
manevi varl ığı içerisinde olduğunda kuşku yoktur. öyle ise,
evlenmekle kocan ın soyadının alınacağına ilişkin TMK 187.
maddedeki düzenleme, Anayasa'n ırı 17. maddesindeki kiş i-
nin manevi varl ığın ı koruma ilkesine ayk ırıd ır.

Anayasa'n ın 41. maddesi uyar ı nca, "Aile Türk toplumu-
nun temelidir ve eş/er aras ında eşitliğe dayan ır." TMK'rıın 187.
maddesindeki "Kadı n, evlenme/de kocas ı n ı n soyad ın ı al ı r." şek-
lindeki düzenlemenin e şler aras ındaki eşitlik ilkesini düzen-
leyen Anayasa'n ın 41. maddesine ayk ır ı l ığı tartışmas ızd ır.

0 halde, kad ın ın evlenınekle kızl ık soyad ını tek başına
kullanabilmesini engelleyen TMK'n ın 187. maddesinin iptali,

İnsan topluluğu kadın ve erkekten oluşur. Kabil midir ki bunun
birini ileri et elim, ötekini ihmal edelim de toplulu ğun bütünü ilerle-
yebilsin!" diyen, Aziz Atatürk'e kar şı bir borç ve Türk kad ın ı -
nın, erkek ile eşit konumda olabilmesi için ulusal ve uluslara-
ras ı mevzuat açıs ından bir zorunluluktur.
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AILE .MAHKEMELERİNİN KUR ULUŞ GÖREV VE22 YARGİLAMA USULLERİNE DAIR 4787 SAYIL İ
KANUNDA KADINA YÖNELIK AILE İÇİ ŞİDDETİ
ÖNLEMEKAÇISINDAN HANG İ OLANAKLAR VARDIR?

Aile mahkemeleri, Adalet Bakanl ığı'nca Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu'ndan olumlu görü ş almarak, her ilde
ve merkez nüfusu yüz binin üstündeki her ilçede, tek hakimli
ve asliye mahkemeleri derecesinde kurulur. Aile mahkemesi
olmayan yerlerde bu mahkemenin görev alamna giren dava
ve işlere asliye hukuk mahkemesi bakacaktır. Aile mahkeme-
sinin görevine giren davalara bu s ıfatla bakan mahkeme, aile
mahkemesine ait usul hükümlerini uygulayacak (m. 7) ve bi-
lirkişi olarak yasada belirtilen uzmanlardan yararlanacakt ır.
(m.5)

Tipli Medeni Kanun gibi Aile Mahkemelerinin Kurulu ş,
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun da aile içi şidde-
tin önlenmesi için yargıca önemli yetkiler tan ımıştır.

Örneğin, Kanun'un 6. maddesinin 1. (a) bendine göre,
aile mahkemesi hakimi, diğer kanuniardaki hükümler sak-
l ı kalmak üzere görev alan ına giren konularda ve yeti şkinler
hakkında evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusun-
da eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırır. 7. madde uyar ınca
aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve i şlerin özelliklerine
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göre, esasa girmeden önce, aile içindeki kar şı l ıkl ı sevgi, saygı
ve hoşgörünün korunmas ı bakım ından eşlerin ve çocukların
karşı karşıya olduklar ı sorunları tespit ederek bunların sulh
yoluyla çözümünü, gerekti ğinde uzmanlardan da yararlana-
rak teşvik eder. 5. maddeye göre ise bu uzmanlar psikolog,
pedagog ve sosyal çatışmac ıd ır.

Özellikle 6. maddede ayr ıntılarıyla düzenlenen önlemler
dizini, hakime adeta aile hekimi misyonu yüklemektedir. Ya-
san ın bu anlamda yeniden ele al ınmas ı, aile mahkemelerinin
madde anlamında içerikleriyle yetki alan ının aileler ve ma-
halleler baz ında belirlenmesi, bu mahkemelerin bina, dona-
nım, bütçe aç ıs ından güçlendirilmesi, hakim, uzman ve mah-
keme çal ışanlar ın ın yanında avukatların da duyarlili ğının
sağlanmas ı aile içi şiddetin önlenmesine ve genelde toplum-
sal ban şın sağlanmas ı na çok önemli katk ı sağlayacakt ı r.29

Öte yandan, mevcut haliyle 6. maddede yer alan önlem-
lerin sınırl ı say ıda olup olmadığı, yasan ın tanıdığı olanakların
hakim tarafından yasanın amac ı doğrultusunda geni şletilip
genişletilemeyeceği sorusuna verilecek yanıt, yaşamsal önem
ta şımaktad ır. Örneğin hakim, dosya içeriğinden yeterli kan ı-
ya ulaşması halinde, kendiliğinden ya da istek halinde, Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, kaymakaml ık
sosyal yard ımlaşma vak ı flarına, belediyelere, sa ğ l ık müdür-
lüklerine yazarak, aileye destek olunmas ı isteyebilmelidir?°

Kar ınca, Eray, "Aile Hakimligi Aile Hekimli ği Gibi Olmal ı",
Hürriyet Gazetesi, 22 Eylül 2009, s. 6; Kar ınca, "Aile Mahkemele-
rinde Reform Önerileri", Cıı n ılııı riyet Gazetesi, 13 Ekim 2009 s. 2;
Karınca, "Devlet Ne Yapmal ı ? " Radikal Gazetesi, Radikal Iki eki, 5,
Temmuz 2009, s. 7.

3°Ankara 8. Aile Mahkemesi'nde, ihtiyaç sahibi aileler için, parasal
destek gerekiyorsa o yer sosyal yard ı mlaşma vak ı flarına, ekono-
mik ve sosyal anlamda destek ve rehberlik gerekiyorsa Il Sosyal
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Aile mahkemelerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin yönetmelik22 bir an önce ç ıkarılmal ı ve bu konular düzenlenmelidir.

Aile mahkemeleri kanunu tasar ı s ı nın haz ırlanmas ın-
da örnek al ınan ülke Almanya'd ır. Alman sistemi incelendi-
ğinde, aile politikalarının ve hizmetlerinin birinci a şamada
düşünüldüğü, aile danışma ve rehberlik hizmetleri ile aile-
yi destekleyici ve geliş tirici sosyal kurumlar ın oluş turulduğu
ve aile mahkemeleririin bu sistemle birlikte çah ştığı görülür.3'

Ülkemizde ise bu alanda etkinlik gösteren Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun benzer i şlevi göste-
rebildiği ve aile mahkemeleriyle uyum içinde oldu ğu söyle-
nemez. Tek tük kurulduğu söylenen aile danışma merkezle-
rinden ne halk ın ne de mahkemelerin bilgisi vard ır. Yasa, ni-
yet olarak sorunu do ğrudan mahkemelerde çal ışan uzman-
lar arac ı lığıyla çözmeyi hedeflemi şse de uygulamada mah-
kemelerin resmi bilirkişisi olarak görülen uzmanlar, bugün-
kü konumlar ı itibariyle bu i şlevi yerine getirmekten uzakt ır-
lar. Bu kapsamda kendilerinden beklenen, klasik mahkeme
yap ısı içinde yaln ızca hakime dosyay ı karar bağlamada yar-
dımc ı olmakla s ını rl ıd ır. Uzmanlar aras ındaki pedagog ad ıy-
la yaratı lan kadronun yüksek öğretim sistemi içinde kar şıl ı-
ğının olmayışı da önemli bir sorundur. Uygulamada, olma-
yan bu meslek grubu, çeşitli branşlardaki öğretmenlerce dol-
durulmaktad ır.

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, barınma ve temizlik
vb. gereksinimler için belediyelere ve sa ğ l ı k yard ım ı için sağ-
l ı k müdürlüklerine müzekkereler yaz ılmaktad ı r. Örnek için bkz.
2009/964 Esas say ı l ı dosya.

'Cılga, İbrahim, Aile Malıkemelerinde Çal ış ma Yöntemi, Ankara
2008, s. 2-3.
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Sonuç olarak, mahkemelere sosyal hizmetler konusun-
da eğitim almış çalışanların atanmış olması önemli bir ad ım-
d ır. Bu çalışanların yetki ve sorumluluklar ı artınlarak, karar-
dan sonra da aileye ilişkin olarak sosyal hizmet konusunda-
ki tüm işlemleri gerçekleştirmekten sorumlu tutulmalar ı ya-
rarl ı olacaktır.

Yargıç ve uzmanlann olmas ı gerektiği gibi aile mahke-
melerinde görev yapacak olan avukatlar da duyarl ıl ık, bil-
gi, deneyim ve mesleki etik kurallarına bağl ılik gibi bel-
li özelliklere sahip olmal ıd ırlar. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri'nde, aile ve çocuk mahkemelerinde avukat ın rolü
yasa ve içtihatlarla belirlenmi ştir. Avukat ın rolü geleneksel
muhalefet değil, aile mahkemesinin amac ına uygun olarak,
ailenin rehabilitesine katk ıd ır. Avukatın savunduğu menfaat
bu olmal ıd ır. Görevi de müvekkili aç ısından en güvenli koru-
mayı sağlamaktı r.32

2005 yılmda yapılan bir araştırmada ise, Ankara Aile
Mahkemesi yargıç ve uzmanlar ı, avukatlar ın mesleki yakla-
şımlarıyla ilgili şu istekleri dile getirmi şlerdir: "Öncelikle aile
kurumunun öneminin bilincinde olarak müvekkillerinin beklentile-
ri doğru algılanmal ı, buna uygun değerlendirme yap ılmal ı, sab ı rl ı,
duyarl ı, hoşgörülü, uzlaş tı ricı, dan ışmanl ı k yapan bir davran ış ser-
gilenmeli, konulan nda uzman olunmal ı, ilk dava dilekçesine tüm
mahrenı konular yaz ılmamal ı, meslek ahlaki içinde çözüme aç ık bir
yaklaşı m sergilenmeli, ticari kaygıdan uzak durulmal ı , taraflardan
bağı ms ı z ve duygudaşl ık kuracak biçimde yaklaşılmah, toplum ya-
ram doğrultusunda, aile birliğinin deva ın ı na önem vererek, toplum-
sal barışı sağlamaya yönelik olun mal ı "d ı r.33

32 Baktır, Selma, Aile Mahkemeleri, Yetkin Yay., Ankara 2003, s. 71.
Cılga, l. (2008) a. g. e,. s. 128.
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2 2 Almanya ve Fransa da olduğu üzere, boşanma dava-
sı, çocuklarla ilgili davalar ve mal rejimin tasfiyesi gibi bel-
li tür davalarda avukatla temsil zorunluluğu getirilmeli, ge-
rektiğinde, ekonomik gücü olmayanlar için barolardan üc-
retsiz avukat atanrnal ı, bu amaçla adli yard ım kurumu
geliş tirilmelidir.TM

Bu önerilerin geliştirilmesi ve uygulanmas ı, aile mah-
kemelerindeki i şleyişin niteliğini yükselteceği gibi insanı-
mıza ve avukatl ık mesleğinin onuruna duyulan saygrnın da
gereğidir.

L. Sirşen / C. Koçhisarl ı oğlu / ,S. Tanrıver / N. Süral / E. Ter-
can, "Aile Ve Aile Yarar ı", Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğe
Giriş inin 80. Yı lı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, 4-5 Ekim
2006, Editörler: A. Ule Sirmen, Çi ğdem Kırca, Vedat Buz, Anka-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay ın ı, Ankara, 2007, s. 5, 9.
Karınca, Eray, "Aile Mahkemelerinde Avukatlar ın İşlevi", Radi-
kal Gazetesi, Radikal Iki Eki, 26 Temmuz 2009,
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AİLENİN KORUNMASINA DAIR
4320 SAYILI KANUN İLE MEDENI KANUN
ARASINDAKİ NASIL BİR İLİŞKİ VARDIR?

Koruma kararlan aile ilişkilerini düzenlemeye çal ışarak,
bir özel hukuk ilişkisine müdahale etmekle birlikte, Borçlar
Kanunu gibi Medeni Kanun'un bir parças ı değildir. Buna
karşın yapılmayacak eylemleri ba ştan sıralayarak, hakime
idari nitelikte önlemler alma yetkisini bar ındırması nedeniy-
le de idari niteliktedir ve tedbirlere uymayanlar için yaptırım
olarak hapis cezası öngörmekle de aynı zamanda cezai yani
kamusal bir nitelik ta şımaktad ır. Öyleyse bu tedbirleri, özel
hukuk ilişkisini düzenlemekle birlikte, idari ve cezai nitelik-
leri de olan sui generis (kendine özgü) ve disiplinler arası bir
nitelikte görmek yerinde olur. Çünkü, "Burada nitelik ve kara-
nn al ı nma tarz ı açı s ından bir mahkeme kararından çok, bir idari ka-
rar benzeri durumun var olduğu görülmektedir. ... Ancak, bu nite-
liğ i ile karar, etkileri bak ım ından diğer mahkeme kararları ndan ayrı
değerlendirilmelidir. Belki tedbire ili şkin hükim kartın bağımsız bir
kazai sonucu olmayan bir i şlem olarak değerlendirilebilir. "

Erdem, a. g. m., s. 69.
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2 3 Yine de her iki yasanın da ayn ı özneyi yani şiddete uğra-
yan kad ın ve çocuklar ı korumaya çal ışan hükümleri vard ır.

Örneğin Medeni Kanun'un 195. ve ard ından sıralanan
maddelerinde yer alan evlilik birli ğini korumaya yönelik dü-
zenlemeler, aynı zamanda eşlerin kişilik haklarını da koru-
maktad ır. Ancak aile içi şiddet durumunda da uygulanabi-
lecek olan bu önlemler, doğrudan şiddeti önlemeyi hedefle-
mediği için nitelikleri gere ği şiddeti önlemede yetersiz kal-
maktad ır. Üstelik bu önlemlerin konulmas ı için mutlaka aç ı l-
mış bir davanın olması gerekir (I-IUMK m. 72) ve bu önlem-
lerin al ınması, bazı hallerde uzun bir yargılamayı gerektirdi-
ğinden aile içi şiddeti önleme konusunda doğrudan etkili ola-
mamaktad ır.

Öte yandan Medeni Kanun'da sınırlı say ıda yer alan bu
önlemlerin uygulama alanlar ı aile içi şiddetle s ınırl ı değildir.
Buna karşın 4320 sayılı Kanun'da ise uygulama alan ı hem is-
tek sahipleri hem de uygulanabilecek ki şiler aç ısmdan eşlerle
s ınırlı olmadığı gibi almabilecek önlemler de kısıtl ı değildir.
Bir diğer farkl ı yan da süreye ilişkindir. 4320 sayılı Kanun'da
önlem süresi altı ayı geçemez iken, Medeni Kanun'da süre k ı -
sıtlamas ı yoktur?

Kahveci, Nalan, "4320 Say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair
Kanun'da 5636 Say ı l ı Kanunla Yap ılan Değişiklikler", Izmir Ba-
rosu Dergisi, Temmuz 2007, Y ıl 72, Say ı 3, s. 275-276.

66



4320 SAY ILI KANUN UYARINCA KORUMA KARAR İ
HANGI HALLERDE VERILIR?

4320 say ıl ı Kanun'un yalnızca aile içi şiddet halinde uy-
gulanacağında duraksama yoktur. Amaç, şiddet önlenerek
ailenin korunmas ıd ır. Kamm'a göre, tedbirlerin uygulanması
için aile bireyine yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolo-
jik hareketler sonucu, zarar görme ya da ac ı çekmeyle sonuç-
lanabilecek davram şlar söz konusu olmal ıd ır.

0 halde, "korku, güvensizlik, endişe, gerginlik, baskı, ka-
ramsarlık, y ı lgznhk, k ı zgınl ık yaratan her olgu aile içi şiddet sayı !-
mal ıdı r. Başka bir anlahmla şiddetin mutlaka fiziksel olması şart
değildir. "

Yasadaki tedbirlerin uygulanmas ı için şiddet tehlikesi-
nin ciddi olmas ı gerekir. HMÖm, somut duruma göre tarafla-
rm koşulların ı gözeterek uygulanacak tedbiri veya tedbirle-
ri re'sen seçer. Bu seçimi yaparken yasadaki tedbirlerle bağl ı
değildir. Koruma karar ı, kanıt aranınadan verilebildiğinden,
aç ılacak boşanma davas ında tek başına kusurlu e ş aleyhine
karine olu şturmaz.

Cençcan, Ömer Uğur, Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, An-
kara 2008, s. 771, 772.
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KORUMA KARARINDAN KIMLER YARARLANIR?

Kanun'un 1. maddesinde, "eşlerden birinin veya çocukla-
nn veya ayn ı çah alt ı nda yaşayan diğer aile birey/etinden biri"nin
aile içi şiddete uğramas ından söz edilmesine karşın, madde
gerekçesinde "eşlerden biri" yerine, "kadı n" sözcüğünün kul-
lanıln-uş olması, yasanın gerçekte kad ına yönelik aile içi şid-
deti önlemek için ç ıkarıldığrnrn kanıtıd ır. Yasanın uluslara-
ras ı hukuktaki dayanağmı oluşturan, CEDAW ile Kad ınla-
ra Yönelik Şiddetin Tasfiyesine ilişkin Bildirge, kad ına yöne-
lik olumsuz aynmcıl ık ve bunun aracı olan aile içi şiddetin
önlenmesi amac ını güder. Ancak bu saptama, şiddete uğra-
yan diğer aile bireylerinin de koruma tedbirlerinden yarar-
lanmasını engellemez. Uygulamada az da olsa erkeklerin de
eş şiddetine uğradıklanna tank olunmaktad ır. Bu durum
daha çok erkeğin kad ına göre çok yaşlı ve güçsüz olmas ın-
da söz konusudur. Kimi durumlarda kad ının kendi kan hıs ı-
mı olan aile bireyleriyle birle şerek eşine şiddet uyguladığına
da rastlanmaktad ır.39 Yine de yasadan birincil yararlanacak
olanlar kad ınlar ve çocuklard ır.

Örnek karar için bkz. Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin, 2009/132
D. iş, 2009/131 D. Iş Karar ve 20.10.2009 günlü karan; evrak kap-
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Yasadaki tedbirlerden, evlat edinilen veya e şlerin önceki
evliliklerinden olma çocuklar ının da tıpkı öz çocuklar gibi ya-
rarlanacaklan kuşkusuzdur. Çocuk, resmi evlilik dışı doğmuş
olsa bile Ailenin Korunmas ına Dair Kanun kapsam ındad ır.4°
Yasada koruma önlemlerinderı yararlanabilecek kişiler aç ık-
ça say ılmıştır. Bu ki şiler: "Eşlerden biri, çocuklar, ay ın çalı altı n-
da yaşayan diğer aile bireyleri, Mahken ıece ayrı l ık kararı verilenler
(TMK n ı . 170,) yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan (TMK m. 197)
evli olmaları na rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleridir." An-
cak sorun, aile kapsamma kimlerin gireceği ve ailenin diğer
bireylerinin kimler oldu ğunun belirlenmesinde yaşanmakta-
d ır. Bu konuda yasada düzenleme olmadığı için, öncelik Türk
Medeni Kanunu'ndad ır. Buna göre, yukarıdakilere ek olarak
korunma isteyebilecek ki şiler ise şunlard ır: "Eşlerin üst soy-
lan, eşlerin ortak olmayan çocukları, eşlerin vesayeti altında olan
ve ev içinde birlikte ya şayan kiş iler, eşlerden birinin vesayel-i alt ın-
da olmakla birlikte devaml ı surette aile ile birlikte ya şayan ve eşle-
rin korumas ı altı nda olan kimseler, eşlerin üst soylan veya ayrı ço-
cukları olmamakla birlikte, ahlaki vazifenin ifas ı amac ıyla devaml ı
surette ailenin korumas ı altında yaşayan uzak h ıs ı mlar."4' Bunla-
rm yanında, boşanmış ya da aile gibi bir arada ya şayan, an-
cak resmi nikah kıyılmamış olan bireylerin de bu yasa kap-
samında korunmas ına ilişkin mahicemelerden verilen karar-

samına göre E.'nin anne baba ve karde şiyle birlikte eşi t-I.'nin iş-
yerine gelerek eşi ve eşinin yan ında çalışan kiş iye 01.09.2009 tari-
hinde şiddet uyguladıkları ileri sürüldü ğünden, dayal ı kad ın ve
yakınları n ın, koruma tedbiri istenen eşe karşı şiddet uygulama-
malan için 4320 sayıl ı Kanun'da öngörülen ve a şağıda yer alan
tedbirler uygulanarak uyar ılmalarına karar verilmiştir. (Not: Eş-
ler hakk ında uyar ı, diğer aile bireyleri içinse uzakla ştırma ted-
birleri uygulanmıştır.)

4° Ayni görü şte, Gençcan, a. g. e. 5. 774.
' Erdem, Mehmet, a. g. nt 5. 53-54.
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25 	 lar mevcuttur. 42 Öyleyse, yasadan yararlanabileceklerin say ı-
sının s ınırlanmas ı yerine, aile içindeki ilişkinin niteliği değer-
lendirilerek inisiyatifin yargıca bırakılması, korunmak iste-
nen değere daha uygun olacaktır.

Kanun'un 1. maddesinin ikinci f ıkrası uyannca karann
muhatabı, kusurlu eş ya da diğer aile bireyi olup karar onun
aleyhine verilecektir. Ancak bu yasa uyannca verilen karar-
lar tedbir niteliğinde olduğundan kusur araştırmas ının yapıl-
ması gerekmez. Kusur ancak tedbire ayk ırı davranış halinde
ceza sorumluluğu açıs ından araştırilmal ıdıı-.

Günlük yaşamda aile içi şiddetin, eş dışında anne, baba,
ağabey, kayınvalide, kay ınpeder, kay ınbirader, enişte, gö-
rümce, yenge gibi kişiler tarafından gerçekleştirildiği de gö-
rülmektedir. Nitekim yap ılan araştırmada ülkemizde 15 ya-
şmdan sonra her 100 kad ından 17'si yakı n ilişkide oldukla-
rı erkekler d ışındakilerden fiziksel şiddet gördüklerini söyle-

Örnek karar için bkz. Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin 2008/108
D. iş, 2008/107 D. iş Karar numaralı ve 18.12.2008 günlü kara-
rı; "Dilekçe içeriğinden taraflar ın yakın yaşam arkada şı olarak
uzun süredir bir arada ya şadığı, sosyolojik anlamda bir aile ku-
rulduğu ve kad ın ın bu nedenle şiddete uğradığı anlaşı lmakta-
d ır. Esasen 4320 say ı l ı Kanun, nihai amaç olarak kad ın ve erkek
aras ında eşit olmayan güç ili şkisinden kaynaklanan kad ına yö-
nelik şiddeti önlemek için ç ıkar ılmıştır. Oyleyse davac ı kadın ın
4320 say ıl ı Kanun'un korumas ından yararland ırılması, Yasanın
amac ına uygun dü şecektir. Esasen çağdaş gelişmeler de bu yön-
dedir. Başta Kad ına Karşı Aynmc ılığırı Onlen ınesine ilişkin Söz-
leşme (CEDAW) olmak üzere, ülkemizin imzalad ığı kad ına yö-
nelik şiddetin önlenmesine ilişkin tüm sözleşmeler yan ında, Av-
rupa Insan Haklar ı Mahkemesinin yak ın yaşam arkadaş lığın ı
aile sayan kararlar ının ulusal .hukukumuz aç ı sından da bağlay ı-
c ılığı gözetilerek, 4320 say ı l ı Kanun'un uygulanmas ı , resmi evli-
likle smı rlancl ırılmamaf ıdır"
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mişlerdir. Bunlardan ülke genelinde ilk s ıray ı, yüzde k ırk bir
ile kadmlar ın babalar ı, yüzde 32 ile anneleri, yüzde 16 ile a ğa-
beyleri ve yüzde 8 ile öğretmenleri almaktad ır. Eş dışında-
kilerden kad ı na yönelik fiziksel şiddet yaygınlığı Türkiye'de
yüzde on sekizdir. Bu nedenlerle çok yerinde olarak, 5636
sayıl ı Kanun'la yapılan değişiklikle, kusurlu eş ifadesinin ya-
n ına veya diğer aile bireyi olarak ekleme yap ılmıştır. Böylece
yasadaki önlemlerin kusurlu e şin yanı s ıra şiddet uygulayan
diğer aile bireyleri hakk ında da uygulanmasına olanak tanın-
mıştır.

43 Jansen, K / Üner, S., ve diğerleri, s. 64.
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YARANCILARİN 4320 SAYILI KANUN UYARINCA26 KORUMA KARARINDAN YARARLANMALARI
OLANAKLI MIDIR?

Milletleraras ı özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk ındaki
5718 say ılı Kanun'un 13. maddesinin, 3. f ıkras ı uyannca, evli-
liğin genel hükünılerinde uygulanacak hukuk, eşlerin müşte-
rek milli hukukudur. Bu durumda, yabanc ı lar arasmda ger-
çekleşen bir aile içi şiddet olay ında hakimin hangi hukuku
uygulayacağı sorunu yaşamsal bir önem ta şımaktadır.

"Evlilik birliğinin korunmas ı na ilişkin tedbirlerin, zaman ge-
çirilmeden mümkün olduğunca k ısa sürede al ı nmas ı gerekir. Oysa
uygulanacak hukukun ve bu yabanc ı bir hukuksa, bu hukukun ilgi-
li maddi hükümlerinin tespiti ve bunlar ın mahkeme tarafindan uy-
gulanmas ı yargılamada ciddi bir zaman ın harcannms ı na neden ola-
bilir. Bu nedenle bu tür tedbirlerin evlenmenin genel hükümleri-
ne uygulanacak hukuka tabi tutulmas ı amaca hizmet etmeyecektir.
Bunların geçici bir tedbir olarak kabul edilmeleri ve Türk hukukuna
tabi tutulmaları işin niteliğine da/m uygun düşer."'

Akıncı, Ziya / Demir Gökyayla, Cen ıile, Milletleraras ı Aile Huku-
ku, Vedat Kitapç ıl ık, Istanbul, 2010, s. 27.
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Türk hukukunda ailenin şiddetten korunmas ı ise Aile-
nin Korunmas ına Dair 4320 say ı l ı Kanun uyarınca sağlana-
caktır.

Milletleraras ı aile hukuku bak ım ından çözülmesi gere-
ken mesele, evliliğin genel hükümlerine yabanc ı bir hukukun
uygulanmas ına rağmen, yabancı çiftlerin de aile içi şiddet ha-
linde bu kanundan yararlanmalar ının mümkün olup olmad ı-
ğı sorusudur.

Ailenin Korunmas ına Dair Kanun uyarınca verilen ka-
rarlar geçici tedbir niteli ğine sahip olan ve nihai olmayan
kararlard ır. Bu itibarla, Ailenin Korunmas ı Dair Kanun'a
dayanarak tedbir talep edilen hallerde, evlilik birliğinin genel
hükümlerine uygulanacak hukuk yabanc ı bir hukuk olsa da
Ailenin Korunmas ı Dair Kanun'un uygulanmas ı gerekir.45

Ak ıncı / Demir Gökyayla, ü. g. e., s. 28.
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KORUMA KARARİ ALMAK İÇİN27 NERELERE RAŞVİJRAIJİLİNİR?

Kısaca "Koruma Emri" olarak tanınılanan 4320 say ı l ı
Ailenin Korunmas ına Dair Kanun 14 Ocak 1998 tarihinde
ç ıkarılmış tır.

Mahkemece, re'sen verilen koruma kararlar ı dışmda,
4320 sayılı Kanun uyarmca tedbir karar ı verilmesi için bir
başvuru gereklidir. Şiddete uğrayan ya da uğrama olası lığı
olan eşin bu başvuruyu mahallesindeki polis merkezine yap-
mas ı doğald ır. Bu şekilde başvuru olmasa bile olaydan bilgi
sahibi olmalan halinde kolluk güçleri kendiliklerinden kanıt-
ları toplayarak durumu Cumhuriyet savc ıs ına bildirmelidir.
Cumhuriyet savc ı lığı da derhal aile mahkemesinden tedbir
isteyip mahkeme karar ıyla şiddete uğrama olas ı lığı olan aile
bireyinin korunmas ı sağlanmalıd ı r. Çabukluk korumanın et-
kili olabilmesi açıs ından çok önemlidir.

Aile içi şiddet olaylarında polis merkezlerinde as ıl olan
mağdur odakl ı bir yaklaşım ın benimsenmesidir. Her du-
rumda mağdurw-ı şikayetinin kayda geçirilmesi sa ğlanma-
lı; mağdur ve şüpheli asla ayn ı ortamda bulundurulmama-
l ıd ır. Mağdurun şikayetleri h ızla, bir kere de ve onun anlat-
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tığı ayr ınt ılara önem verilerek saptanmal ı, bu yap ı l ırken ge-
reksiz ayr ıntılardarı kaç ınılmal ı ve kişiliği örselenmemelidir.
Bu kapsamda Başbakanl ık Kad ını n Statüsü Genel Müdürlü-
ğü ile Emniyet Genel Müdürlü ğü aras ında, Kad ına Karşı Şid-
detin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür-
ler Eğitimi Program ı düzenlenmi ş, polis merkezi ve karakol-
larda çat ışan polislerin tamam ına yak ını olan 40.000 civarın-
da polise eğitim verilmi5tir.46

Aile içi şiddet, kimi zaman cinsel içerikli de olabileceğin-
den, başvuruyu yapan kad ın ve çocukla empatik ilişki kurul-
mas ı, mahremiyetirıe saygı gösterilmesi, gizliliğe önem veril-
mesi, mağdura karşı sakin ve sab ırl ı davranılmas ı önemlidir.

Mağdur konuşabilecek durumdaysa, kendisi ve zanl ı
hakkında isim, adres, telefon numaras ı, zanl ının kulland ığı
araçlar, zanl ının olay yerinde halen bulunup bulunmad ığı ve
mevcut değilse, zanlınm betimlenmesi ve eşkaline ilişkin bil-
gi al ınarak gerekliyse takviye ekip gönderilmesi gerekmek-
tedir.

Görevli memur, mağdurun tehlikede olup olmad ığını
veya acil t ıbbi yard ı ma ihtiyac ı olup olmadığını belirlemek,
varsa gerekli hizmeti sağlamak ve ihtiyaç varsa ambulans te-
min etmekle yükümlüdür.

Cinsel sald ırı mağduru, yıkanmamas ı ve kıyafetlerini
değiştirmemesi için uyar ılmal ı d ır. Mağdura da istemi halin-
de avukat görevlendirilmesini isteme hakk ı olduğu anlat ı l-
mal ı ve (CMI< m. 234) ifade tutana ğının bir örneği verilme-
lidir.

46 Ayrıntı l ı bilgi için bkz. Türk Kad ın Hukuku Mevzuat ı, Haz. Demet
Özdamar, Seçkin Yayınevi, Ankara Ekim 2009, s. 981.
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2 7 Polis merkezine yap ılan başvuru üzerine polis, yara-
lanma veya korunma ve s ığınma gerektiren bir durum var-
sa, bunlar ı saptayarak derhal durumu Cumhuriyet savc ı l ığı-
n ı bilgilendirmekle yükümlüdür. (CMK m. 161/2) İkinci ola-
rak bilgilendirilecek birim, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu'dur. İçişleri Bakanl ığı 'nın 2007/8 say ı l ı genelgesiyle
SHÇEK'in aile içi şiddet halleri için 7 gün 24 saat ili şki kuru-
labilecek bir personel görevlendirilmesi emredilmi ştir.

Tehlike altındaki kad ın SHÇEK veya belediyeye ait
konuk/sığınma evine yerleştirilmeli ve korunan ki şilerin bu-
lunduklan yerle ilgili olarak gizlili ğe son derece dikkat edil-
melidir. Sığınma evi olamayan yerlerde ise yine sosyal hiz-
met birimlerine haber verilmeli ve mağdurun korunmas ı sağ-
larımand ır.

Sonuç olarak "şiddet mağduru kadınlar kolluk birimlerine
bizzat .müracaat ettiklerinde ya da al ı nan ihbar üzerine olayın ger-
çekleştiği yere gidildiğinde ilk önce yap ı lmas ı gereken, bu kişilerin
ne tür bir şiddete maruz kald ıkları n ı n tespit edilmesi için gerekli
muayene ve tedavi yap ılnıak üzere ivedilikle en yak ı n sağl ık kurulu-
şuna sevk edilmeleridir."47

Polis merkezi yerine, do ğrudan Cumhuriyet başsavcılı-
ğına başvurmak da olanakl ıd ır. Ancak şikayet dilekçesinde,
şiddetin kim tarafından kime yöneltildiği, şiddetin ne oldu-
ğu, ad ve adresler ile ne zaman yapıldığı, devam edip etme-
diği, silah ve benzeri araç kullan ılıp kullanılmad ığının belir-
tilmesi yararl ı olacaktır.

I şı k, Nazik (Editör), Kadına Karşı Şiddetin Önlennıesinde Poli-
sin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi-3: Eğitici Eğitinıi Ki-
tab ı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Birli ği, Başba-
kanlık Kad ın ı n Statüsü Genel Müdürlü ğü ve Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün ortak çal ışması s.104.
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Cumhuriyet başsavc ı l ığı, eylemin ba şka bir suçu olu ş-
turmas ı halinde dahi, o suç için yap ılacak araştırmayla za-
man yitirmeden, evrak ı ay ırarak en k ısa zamanda aile mah-
kemesine gönderilmelidir. Şüphelinin ifadesinin al ınamama-
s ı gibi çeşitli nedenlerle evrak bekletilmemeli, aile içi şidde-
tin acele niteliği gereği evrak hemen aynı gün aile mahkeme-
sine ula ş tırılmal ıd ır. Nitekim, Adalet Bakanl ığı 'nca Cumhu-
riyet savc ılarma gönderilen bir genelgede de, "Ailenin Korun-
mas ı na Dair Kanun kapsam ında, Cumhuriyet savc ı lar, tarajindan
aile içi şiddete maruz kah ı ndığı n ı n öğrenilmesi halinde, bu konuda
herhangi bir ş ikayet de gerekmediğinden derhal soruşturmaya geçil-
mesi, ayrıca koruma kararı alı nmas ı için ivedilikle aile mahkemesine
bildiri mde bulunulmas ı , mahkeme tarajindan tedbirleri içeren kont-
ma kararın ın verilmesi durumunda, kararın kanunun amac ı na uy-
gun olarak infazın ı n sağlanabilmesi için kolluk birimleriyle s ık ı iş-
birliği kurulması " gerektiği belirtilmiştir. 48 Ne var ki savc ı l ık-
larca gereken özenin gösterilmedi ği, olaydan, aylar sonra aile
mahkemesine evrakm bir örneğinin gönderildiği görülmek-
tedir. A İHM'nin, Nahide Opuz davas ında Türkiye'yi, mağ -
durları etkili biçimde korumadığı için tazminata mahküm et-
tiği anımsanırsa, etkili korumanın en başta geleninin zama-
nında koruma olaca ğı gözetilmeli, kolluk güçleriyle savc ıla-
nn bu konudaki duyarl ı l ıkları mutlaka sağlanmal ı d ır. Kuş-
kusuz bu konuda, adalet müfetti şlerinin incelemeleri s ırasın-
daki tavsiye kararlar ı da çok etkili olacak ve Türkiye'nin ka-
d ınlarını, şiddete karşı koruyor"muş " gibi yapmadan koru-
mas ı konusunda ciddi bir ad ım atılacaktır.

4320 sayı l ı Kanun' daki koruma tedbirlerinden yararlan-
mak için doğrudan nöbetçi aile mahkemesine ba şvurmak ola-

48 Adalet Bakanl ığı (Ceza İşleri Genel Müdürlü ğü)'nün 1.1.2006 ta-
rihli ve 35 numaral ı genelgesi.	 -
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2 7	 nakl ıd ır. 0 anda fiili olarak bulunulan yerdeki aile mahkeme-
si başvuruyu karara bağlayabilir. Boşanma davas ı aç ılmışsa o
davaya bakan mahkemeden de koruma karan istenebilir. Bo-
şanma davas ı var iken, coğrafi olarak farkl ı bir yerde olun-
mas ı nedeniyle korunma isteminde bulunulmu şsa, 4320 sa-
y ı l ı Kanun kapsamındaki istemin önem ve aceleliliği yanın-
da, her ikisi de ayrı cinsten istemler olduğundan birleştirme
karan verilmemelidir. Aksi tutum ba şvuruyu yapan kad ının,.
dosya boşanma davasına bakan hakim önüne gidinceye de-
ğin şiddet görme tehlikesinin devam ına göz yummak olur ki
yasanın korumak istediği değerle bağdaşmaz. Tüm başvuru-
larda şiddet belgelenmek zorunda değildir, ancak belge var-
sa eklenmesinde yarar vard ır. Başvuru üzerine harç al ınmak-
s ız ın ve duru şma yap ılmaksızm karar verilir.

Sonuç olarak, 4320 sayıl ı Kanun'un bir acil servis yasas ı
olduğu, tek ve nihai amacınm, aile içinde yaşanan ve ya ya-
şanması muhtemel şiddeti, hemen o anda önlemek olduğu
unutulmamal ıd ır.
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ŞİDDETE VEYA KORKUYA YÖNELIK
DA VRANIŞLARI YAPMAMA TEDBİRİ

NE ANLAMA GELIR?

Koruma kararında her durum ve koşulda kusurlu eş
veya aile bireyine, şiddete ve korkuya dayal ı davranışlar yap-
mama uyans ı yap ılmalıdır. Çünkü bu yasa asl ında bir ihtar
yasas ıd ır. Amaç, şiddet uygulayan kişiye bunun yanlışlığının
ve cezai yapt ınmı olduğunun hakim karanyla bildirilmesi-
dir. öyleyse her kararda öncelikle bu uyan yap ılmal ı, diğer
tedbirler, amaca uygunluk kriterine göre eklenrnelidir.

ilk bakışta sadece uyar ının, şiddet uygulayan üzerinde
etkili olmayacağı akla gelirse de bu yakla şım doğru değildir.
Çünkü bu aşamaya dek, e şini veya çocuklannı malı gibi gö-
ren ve "döverim de severim de kim kan şı r?" diyen eşe, bir otori-
te, üstelik bir lükim, "dur" demekte, böyle bir hakk ının olma-
dığını, üstelik devam ederse hapse gireceğini söylemektedir.
Bunun, ortalama Türk erkeği üzerinde yaratacağı etki yads ı -
namaz. Aksi yorum, ceza yasas ında suç olarak say ıldığı hal-
de hırs ızl ık veya başka suçların tümüyle engellenmeyi şinin
sorumluluğunu yasaya b ırakmaya benzer. Uygulama, kara-
rın gerekçesinin iyi kurulmas ı halinde, şiddet uygulayan üze-
rinde cayd ırıcı olduğunu, kendisini eskisi gibi güçlü göreme-
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2 8	 diğini göstermektedir. Bunun yan ında koruma kararının, ev-
den uzakla ştırma olmasa bile kad ınm konumunu güçlendir-
diği, koruma kararının yeniden incelenmesi için yap ılan baş-
vurularda ve duru şmaları s ırasında görülmektedir. Örneğin
iki farkl ı olayda, kusurlu e şler, "Hakim bey, kanm bu kara rdan
önce kediydi, şimdi kaplan oldu." demiştir.
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KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA TEDBIR?
NE ANLAMA GELIR?

4320 sayı l ı Kanun'un, 1. maddesinin "b" bendinde yer
alan, "eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocuklann otur-
duklan eve" ibaresi, 5636 say ıl ı .Kanun'la yap ılan değişiklik-
le, "aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr ı otur-
makta olduğu eve" şeklinde değiştirilmi ştir. Buna göre bu ted-
bir, şiddet uygulayanın uzakla ştırılmas ı yanında, ortak yaşa-
nılan konutun şiddete maruz kalan bireye tahsisini de içerir.

Konuttan uzakla ştırma tedbiri, ortak olarak ya şanılan
evden, şiddet uygulayan aile bireyiniıı uzaklaştır ılaraic bu
evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile di ğer eş ve ço-
cuklarm oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmama-
s ına ilişkindir. Konutun kime ait oldu ğu, ortak konut ya da
aile konutu olup olmamas ı ya da konut kira ise sözle şmede
kimin taraf oldu ğunun önemi yoktur. Aile konutu yanında,
yazl ık veya dağ evi, bağ evi, yani geçici otur ıılan arkadaş evi
vb. için de bu tedbir verilebilir. Baz ı kararlarda hakimin ka-
rannda mesafe belirledi ği görülmektedir. Konut ya da i şyeri-
ne o mesafeyi a şacak denli yaklaşılması halinde suç olu şacak-
tır. Diğer tedbirlerle sonuç al ınabilecek olaylarda bu tedbirin
kullanılmamalıdır. Ancak taraflann bir arada olmas ı şiddet
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uygulanması tehlikesini içinde bar ınd ırıyorsa, öncelikli olan29 güven içinde ya şama hakk ı olduğu için bu tedbirin h ı zla uy-
gulanmasında tereddüt edilmemelidir.

Bu tedbirle psikolojik şiddetten de korunma söz konusu-
dur. Fiziki sald ırıdan korumadan öte, ma ğdurun izlenerek,
önüne çikılarak korkutulrnas ın ın da önüne geçilmiş olun-
maktad ır.

ilgili Yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, "Bu
tedbirin uygulanmas ı, kusurlu eş veya şiddet uygulayan diğer aile
bireyinin, uzaklaşt ı rıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, do ğal-
gaz ve benzeri giderlerini kar şı lamaya devam etmesine engel değil-
dir. Hfikim uzaklaştırılan kişinin bu tür yükümlülüklerinin deva-
mina karar verebilir." 49 Böylece ekonomik yönden kusurlu e şe
bağıml ı olan diğer eş (çoğunlukla kad ın), evden uzaklaştır-
ma karanyla aç ve açıkta kalma tehlikesinden korunmu ş ol-
maktadır.

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nce konuttan uzakla ş tırma kararı ve-
rilmesi durumunda, mutlaka "Aleyhine karar verilen kusurlu
eşin, ortak konutun kira, su, ayd ınlatma, doğalgaz ya da ıs ınma-
ya ilişkin faturalar ı karşıl ıyor ise bu yükümlülüğünün devam et-
mesine, ayr ı ca ( ... ) YTL nafaka takdiriyle, kusurlu e şten al ın ı p
diğer eşe verilmesine" denmekte ve tedbirden yararlanan eş in
ekonomik olarak gereksiniminin olmad ığı aç ıkça anlaşılm ıyor-
sa, ayr ıca nafaka takdir edilmektedir. Ancak uygulamada bu tu-
tum yayg ın değildir.
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EŞYALARA ZARAR VERMEME TEDB İRİ
NE ANLAMA GELIR?

Bu tedbir karar ıyla hakim, diğer eşin, çoculclann veya
aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalanna za-
rar vermemesini emreder. Zarar verme, e şyay ı tahrip etme,
kasıtl ı olarak hasar verme şeklinde olabileceği gibi eşyanın
değerini azaltacak ya da kullan ımı engelleyecek davranışlar-
la da gerçekleşebilir. Eşyan ın değerinin az ya da çok olması,
maddi veya manevi değerinin olmas ı önemli değildir. Kişile-
rin özel eşyaları yanında mülkiyeti kusurlu kişiye ait olmakla
birlikte ortak kullan ıma ait eşyalar da bu kapsamdad ır. Eşya-
lara zarar verme, ilk bakışta fiziksel şiddetin bir sonucu gibi
görünürse de diğer eşe ekonomik olarak zarar vermek için
de uygulanabilir. Zarar verme amaçl ı alma, satma, devretme
gibi işlemler buna örnektir. Şiddet uygulamamas ı için uyan-
lan eşin, bu kez şiddeti diğer eşin eşyalanna yöneltmesi ola-
nağı olduğu için uyarma tedbiriyle, eşyalara zarar vermeme
tedbirinin birlikte uygulanmas ı yerinde olacakt ır.
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3 1	 İLETtŞİM ARA ÇLARINI KULLANARAK RAHATSIZ
ETMEME TEDB İRİ NEANLAMA GELIR?

Burada amaç, diğer eşin, çocukların veya ayni çatı altın-
da ya şayan aile bireylerinin ileti şim araçlanyla rahats ız edil-
memesidir. İletişim aracının cinsi ve özelli ği önemli değildir.
Telefon, belgegeçer (faks), elektronik ileti, mektup, hatta rad-
yo ve televizyonun iletişim araçlı olarak kullanılmas ı bu kap-
samda olduğu gibi birisiyle haber göndermek de bu uyar ıya
aykırı l ık oluşturur. Yine de her arama, karara ayk ırı l ık oluş-
turmaz. Yani bir babanın çocuğunun doğum gününü kutla-
mak için ya da ekonomik bir soruna ili şkin olarak hane hal-
kını telefonla aramas ı ya da her hangi bir yolla haber gönder-
mesiyle suç oluşmaz. Burada korunmak istenen değer, mağ-
durun korkudan uzakla ştırılarak tinsel varlığımn korunma-
s ı ve bu süre içinde korkusuz ya şayarak mevcut yaralar ını
onarmas ı, yani korkutulmas ının önlenmesidir.
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SILAH VE BENZER! ARAÇLARJNKOLLU ĞA
TESLIMI NE ANLAMA GELİR?

Silah veya benzeri araçlann teslimi tedbirinin uygulan-
ması için şiddet uygulayan ın daha önce silahla şiddet uygu-
lay ıp uygulamamas ının bir önemi yoktur. Hafta uygulanan
şiddet, fiziksel şiddet olmasa bile hakim bir tehlikenin oldu-
ğunu düşünüyorsa, bu tedbire başvurabilir.

Silah ve benzeri araçlar ın neler olduklar ım takdir etmek
lükime düşer.

Gerçekten de silaha kolay ulaşımın, suç işlemeyi kolay-
laştır ıp özendirme olası lığı olduğu gibi silahın varlığının şid-
dete uğrama tehlikesi alt ındaki kişide de tedirginlik ve kor-
ku yaratacağı kabul edilmelidir. Şiddetin önlenmesi için ka-
rar derhal uygulanmal ı , şiddet uygulayan aile bireyine silahı-
nı teslim etmesi için süre tanınmamal ıd ır.

Burada sorun, özellikle meslekleri gere ği silah ta5imala-
ri polis ve asker sınıfından kişiler aleyhine bu tedbi-
rin uygulanmas ı s ıras ında yaşanmaktad ır. Yönetmeliğin 11.
maddesine göre, s ıfatı, görevi ne olursa olsun şiddet uygu-
layan kişinin silahın ın teslim al ınmasına karar verilmi şse, o
süre için silah veya benzeri araç adli emanete alınacaktır.
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3 3 ORTAK KONUITA SARHOŞ OLMANIN VE
UYUŞTURUCU KULLANıMININ YASAKLANMASI
NE ANLAMA GELIR?

4320 sayıl ı Kanun'un, 1. maddesinin "f' bendinde yer
alan, "ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta" ibaresi, 5636
sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, araya "ç" bendi girdiği
için "e" bendine taşınmış ve "yaşamakta olduğu konu ta veya i ş-
yerine gelmemesi veya bu yerlerde", biçiminde değiş tirilmiştir.

Bu uyan, sarho şluk veya uyuşturucu madde kullanımı-
n ın şiddeti tetiklediği yolundaki kabule dayannaktad ır. Ay-
kır ı l ık için bu maddeleri kullanm ış olarak ya da sarhoş biçim-
de konuta veya işyerine gelinıniş olunmas ı ya da orada kulla-
nılması yeterlidir. Ayrıca şiddet uygulanmas ı aranmaz.

Ancak kişiye temelli, yani kararda belirtilen yer dışmda
içki kullanma yasağı getirilemez. Çünkü amaç içki kullan ımı-
nın yasaklanmas ı değil, içkili olarak ya da uyuşturucu kul-
lanmış olarak konutta bulumnamanjn sağlanmas ıd ır.
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BİR SAĞLIK KUR ULUŞUNA MUAYENE VEYA
TEDAVI İÇİN BAŞVURMA ZORUNLULU ĞU

NE ANLAMA GELIR?

5636 say ı l ı Kanun'un 1. maddesine eklenen bu tedbir ile
şiddet uygulayan bireyin herhangi bir rahats ızliğm ın olup ol-
madığınnı saptanarak, tedavi edilip uyguladığı veya uygu-
layacağı şiddetin ortadan kald ırılmas ı amaçlanmıştır. Ancak
yasa değişikliğinden önce de bu tedbire hükmetmek olanak-
l ı olduğundan, hakime böyle bir olana ğın varlığını gösterme-
ye yaram ıştır. Uygulaman ın nas ıl yürüyeceği ise yönetmelik-
te gösterilmiştir: "I-Iflkim, muayene ve tedavinin sağlanmas ı için
şiddet uygulayan kişilerin illerde il sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde
sağl ık grup başkanlığına başvurnıas ın ı karannda belirtir.

Bu kişiler Ü sağlık müdür! ükleri ruh sağlığı şubelerince veya
sağl ık grup başkanl ık/an nca resmf veya kendi istekleri üzerine özel
sağlık kurumlanna sevk edilir. İlgÜinin tedaviyi sürdürüp sürdür-
mediği ve yapılan işlemin sonucu il sağlık müdürlüğü veya sağl ık
grup başkanlığı tarafindan Cun ıhuriyet ba şsavc ı lığı na bildiri/ir."
(m. 13) Ancak, uygulamada, bu tedbirden beklenen verimin
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al ındığı söylenemez. Özellikle ki şiyi buna zorlaman ın, hele34 ekonomik olarak yük bindirmenin zorluğu ortadad ır. Nite-
kim tedbir karar ının yeniden incelenmesi isteklerinde, evden
uzaklaştırma dahil, diğer tedbirlere gösterilmeyen tepki, bu
tedbire yönelik olarak gösterilmektedir.
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ARABULUCULUK VE DANIŞMANLIK
TEDBİRLER İYLE ALINABİLECEK DIĞER TEDBIRLER

NELER OLABILIR?

Aile mahkemelerinin uzun y ıllard ır varlığın sürdürdü-
ğü ülkelerde, yargılama öncesi aşamada ya da bizzat yarg ı la-
ma döneminde arabuluculuk ve danışmanlık gibi kurumlara
s ıkça başvurulmaktad ır. Ülkemizde de bu kurumlann yay-
gınlaşmas ı, ihtilafların çözümüne olumlu katk ıda bul ımacağı
gibi aile mahkemelerinin i şlevlerini daha iyi yerine getirme-
sinde etkili olacaktır. Bunlardan arabuluculuk, taraflar ara-
sında müzakerelerin yap ılmasma yard ımcı, resmi olmayan
bir süreçtir. Arabuluculukta mahkemenin re'sen arabulucu-
ya gidilmesi karar ın vermesi olanaklıdır. "Aile mahkemesin-
deki ba şvurulmuş bir dosyan ın taraflar ı anlaşarak uyu şmazl ıkları n
çözümünde ara bul ucuya gidebilecekleri gibi taraflardan biri ınahke-
nıeden arabulucu talep ettiğinde, mahkemede arabulucu ya gidilme-
sini emredeb ı lir."°

Aile içi şiddetin durdurulmas ı için almabilecek tedbirler-
den en etkilisi dan ışmanl ık tedbirinin uygulanmas ı olmalıd ır.
Böylece kusurlu eş ya da aile bireyi, ya şad ıkların ı, yaptıklar ı -
nı, eylemlerinin neden ve sonuçlar ıııı anlama ve anlamland ır-

5° Baktır, a. g. e., s. 73.

89



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

ma, şiddet duygusunu dizginleyebilmek için güçlü ve zay ı f35 yanlarını keşfetme konusunda ayd ınlatılacaktır. Danışman-
l ık tedbirine 4320 say ıl ı Kanun uyarınca hükmedilmesi halin-
de, bu tedbirin uygulanmas ı için olu şturulacak karar örne ğ i-
ne ilişkin bir öneri yap ılmıştır. Öneri, "4320 Say ı l ı Ailenin Ko-
runmas ına Dair Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkras ı gereğin-
ce,... görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzman ı yardım ıyla ve uy-
gun bir mekanda aile içi şiddetin nedeni, zararlan ve çözümüne yÖ-
nelik tedbirler konusunda kusurlu e şe (veya aile bireyi) dan ışman-
l ık tedbiri uygulanmas ı na."51 şeklindedir.

Diğer tedbirlere gelince, Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin
yazı l ı ve görsel bas ında çok yank ı bulan ve "kocanı yüce Türk
adaletine emanet" vb. başliklarla man şetten ya da ilk sayfada
yer bulan bir karar ında, şiddet uygulad ığı iddia edilen koca-
ya, yasada yer alan evden uzakla ştırma ve ruh sağlığı konu-
sunda muayene ve tedavi tedbirleri yanında, örnek nitelik-
te ve özgün tedbirler uygulanm ışt ır. Mahkeme bu tedbirler-
le, yasada yer alan tedbirlere ek olarak, kocaya evde sigara
içmeyi yasaklamış, diş fırçalama ve beden temizliğine özen
göstermesi, kad ına ve çocuklara şefkat göstermesi hususun-
da uyarmış ve yaz tatilinde kocan ın ailesinin yan ında geçire-
bilecek süreyi on beş günle s ın ırlam ı 5hr.52

Ak ın, Mustafa, "Ailenin KorunmasmaDair Kanunda Belirtilme-
yen Tedbirlere Hiikmeditmesi ve Dan ışmanl ık Tedbirinin Uygu-
lanmas ı", Terazi Hukuk Dergisi, Ekim 2007, Say ı 14. s. 101.
"Kocam 'Yüce Türk Adatetine' Emanet", Radikal Gazetesi, 9 Ha-
ziran 2009; ilginç mahkeme karar ı, www.Sabah. Corn. Tr/
Yasam/2009/O... mahkeme karari.ayn ı haber için bkz.: Sabah
Gazetesi, 9.06.2009; Kocas ından Şikayetçi Kad ı n ın Lehine Ilginç
Karar, www. stargazete.com.tr/yasam/Son . . .iclelD:1104088
ayn ı haber için bkz. Star Gazetesi, 9 Haziran 2009; Kocam T ır-
naklar ın ı Kesmezse Tutuklayın Onu Hkim Bey, www.hurriyet.
com.tr/gundeni/11824853.asp?pid:233 veya bu haber için bkz.:
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4320 say ı l ı Kanun'da yer alan tedbirler s ın ırl ı say ıda de-
ğildir. Hakim, bu tedbirlerin tamam ının mı yoksa baz ılar ı-
n ın mı uygulanacağın ı takdir edecektir. Koşullar gerektiri-
yorsa kusurlu eş veya diğer aile bireyi hakk ında yasada be-
lirtilenler d ışında da tedbirler uygulanabilir. Örneğin, şiddet
uygulayan kişinin psikolojik kontrol altına al ınmas ı, alkol te-
davisi yap ılmas ı veya küçük çocuklar ın yurtlara veya daha
emniyetli akraba yan ına gönderilmesi gibi tedbirlere karar
verilebilir.55

Bunun d ışında oturulan ev kusurlu eşe ait ise bu eş tara-
fından satılması ihtimali varsa evin sat ılmasını önleyici ön-
lemleri dahi alabilir.

Hürriyet Gazetesi, 9 Haziran 2009; Kocas ından Şikayetçi Kad ın
Lehine ilginç Mahkeme Karar ı, www.milliyet.com.tr/Yasam/
SonDakika.aspx?aTypeSonDakika£cArticlelD =1104088 veya
bu haber için bkz. Milliyet Gazetesi, 9 Haziran 2009; Kar ınca Ka-
rarınca Bir Karar, Radikal Gazetesi, Hakk ı Devrim, Politika Kö-
şesi, 10 Haziran 2009; Eşini 3 Ay Bolu'ya Gönderen Kocaya, 15
Gün Sın ırlaması, http://haber.turk.net/SAM/2285291/Esini-
3-Ay-Bolu-ya-Gonderen-Kocaya--1 5-Gun-Sinirlamasi_2285291
veya bu haber için bkz. Habertürk Gazetesi, 9 Haziran 2009; Er-
kekler Di ş Fı rçalanıa Cezası n ı Aşa ğı lay ıcı Bulsalar da Kabul Et-
tiler, http://bianet.org/bianet/bianet/113092-erkekler-dis-
fircalama-cezasini-asagilayici-bulsalar-da-kabul-ettiler: Ankara
Sekizinci Aile Mahkemesi'nin 2009/66 D. i ş Esas 2009/61 D.i ş
Karar say ı l ı 02.06.2009 tarihli karar ı. (Karar kartonundan al ı n-
mış t ı r.)	 -
Ekş ioğlu, Seyhan, Ailede Yeni Düzen, Türk Medeni Kanunu, ls-
tanbut 2002, s. 123.
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4320 SAY1LI KANUN'UN UYGULAMASINDA36 HA MAHKEMELER GÖREVL İ VE YETKİLİDİR?

Uygulamada görev aç ıs ından bir sorun yoktur. Yasan ın
ilk halinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleriyken,
aile mahkemelerinin kurulu şuyla birlikte aile mahkemeleri-
ne geçmiş tir. TM Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise 4787 sa-
yı l ı Kanun'un 2/11. maddesi uyar ınca, Hakimler ve Savc ı lar
Yüksek Kurulu'nca belirlenen asliye hukuk mahkemesi ğö-
revlidir.

Yetki konusunda ise yasada herhangi bir k ıs ıtlama söz
konusu değildir. En az giderle ve en k ısa zamanda sonuç al ı-
nabilinecek olan yer aile mahkemesinden, yani ma ğdurun
bulunduğu, ulaşabildiği herhangi bir yer mahkmesinden is-
tekte bulunulabilir. Görülmekte olan bir bo şanma davas ı s ı-
rasında, taraflardan birinin şiddete uğrama tehlikesi olduğu-
nu ve korunma isteminin olmadığmı gören hakim, 4320 sa-
y ı l ı Kanun uyarmca gerekli tedbirlere kendili ğinden hükme-
debiir.

9.12003 tarih ve 4787 sayıl ı Aile Mahkemelerinin Kurulu ş, Gö-
rev ve Yarg ı lama Usullerine Dair Kanun'un 9/1. maddesi uya-
rınca, "14.1.1998 tarihli ve 4320 say ıl ı Ailenin Korunmas ına Dair
Kanun'un 1. maddesinin birinci f ı kras ındaki "Sulh Hakimi" iba-
resi "Aile Mahkemesi Hakirni" olarak değ iştirilmiştir.

92



TEDBIR !C4!?ARI VER İLMESİNDE ŞİDDETİN
GERÇEKLEŞMESI ARANMALI MIDIR?

Yasada aç ıkça yazmamakla birlikte, şiddetin gerçekleş-
me olası lığının varlığı tedbir karar ıruıı verilmesi için yeterli-
dir. Aksi düşünce mağdura, "hele bir kere şiddete uğra da öyle
gel" demek olur ki yasamn ç ıkarı lış amac ı ve korumak iste-
diği hukuki yarar ile de bağdaşmaz. Ancak özellikle evden
uzaklaştırma önleminin uygulanmas ı durumunda titiz dav-
ran ılmal ı, tehlikenin ciddi olup olamadığına, en azından ka-
rarın yeniden incelenmesinin istenmesi a şamas ında bakılma-
l ı d ır.

Yasan ın 1. maddenin gerekçesinde de belirtildi ği üzere,
ba şvurunun hemen ardmdan tanık ya da karşı tarafı dinle-
meye gerek olmadan tedbirlere karar verilebilece ğinden, du-
ruşma yap ılmaksızın ve delil toplanmaks ızın koruma karar-
larına hükmedilmelidir. Kusur, koruma karar ının verilmesi
için değil, koruma karar ına ayk ırı davran ılmas ı durumunda,
yani yaptırım uygulanmas ı aşamas ında ara ş tırılacaktır.
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TEDBIRLERIN UYGULANMASINDA38 SORUMLULUKULUK KİMPVDİR?

Kanun'un 2. maddesi uyarınca, "Cumhuriyet başsavc ı lı -
ğı, kararın uygulanmas ıni genel kolluk kuvvetleri marifetiyle iz-
ler". Yönetmeliğe göre, kolluğun izleme görevi, koruma ka-
rarın ın verildiği tarihte başlar. Kolluk kuvveti, koruma ka-
rarının içeriğine göre ilgililere bildirimde bulunur. Kararda
var ise şiddet uygulayanın evden uzakla şmas ın ı sağlar; sila-
h ı varsa, al ır. Ancak bunu yaparken kişiye, özel eşyalarmı al-
mas ı için gerekli fırsat ve zaman tanınmal ıd ır. Kusurlu kişiye
yap ılacak olan bildirimin, bir tutanakla saptanmas ında, ted-
birlere ayk ırı davranıldığında yaptırı m uygulanabilmesi için
yarar vard ır. Karar süresince tedbirlerin yerine getirilip geti-
rilmediği kontrol edilir, Bu kontrol lehine koruma kararı ve-
rilen kişinin, yaşadığı konutun haftada bir kez ziyaret edil-
mesini, birinci derece yak ınları ile iletişim kurulmas ını, kom-
şularının bilgisine ba şvurulmas ı nı, oturulan yerin muhtarın-
dan bilgi al ınmas ını; Bulunduğu konutun çevresinde ara şt ır-
ma yapı lmas ın ı içerir.
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Koruma kararına uyulmadığının tespit edilmesi halinde
genel kolluk kuvvetleri taraf ından resen soruşturma yap ıla-
rak evrak en kısa zamanda Cumhuriyet başsavc ı lığına intikal
ettirilir. Cumhuriyet başsavcılığı koruma karanna uymayan
eş veya diğer aile bireyleri hakkında sulh ceza mahkemesin-
de kamu davas ı açar.
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TEDBIR KARARINDA NAFAKA TAKDIR EDİLMESİ39 NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kanun'un 2. maddesi uyar ınca mağdurlar ın yaşam dü-
zeylerine göre tedbir nafakasma hükmedilecektir. Mede-
ni Kanun uyar ınca nafaka bağlanınışsa, aynı kişiye bu yasa
uyarınca yeniden nafaka bağlanmaz. istekte bulunulurken
nafaka takdiri için gerekli veri ve belgelerin dilekçeye ek-
lenmesi miktarın belirlenmesi için gereklidir, ancak uygu-
lamada göz ard ı edilmektedir. Nafaka takdiri, sosyal dev-
Jet olmanın bir sonucudur. Ülkemizde aile içi şiddete uğra-
yan kad ınların %94'ü, resmi makamlara ba şvurmad ıklannı
sövlemektedirler. Bu yüksek oranda etkili olan saiklerden
biri, hiç kuşku yoktur ki kusurlu eşin evden uzakla ştırılma-
sı durumunda geçimin sa ğlanamayaca ğı endişesidir. Bir in-
sanın aç ve açıkta kalma korkusuyla şiddete boyun eğiyor ol-
mas ı insanlık onuruyla bağdaşmaz.

Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci f ıkras ı, re'sen icra
müdürlüğüne yaz ılarak, kusurlu ki şinin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumu ile bağlantısı olmas ı halinde aile içi şiddet
nedeniyle korunan kişinin istemi ve giri şimi olmaks ız ın na-

Jansen, -' / Üner, S. ve diğerleri, s. 92.
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faka bağlanmasın ı öngörrnektedir. Oysa aile içi şiddetin ön-
lenmesindeki en büyük engel, kad ınların şiddetin önlenebi-
leceğine olan inançsizl ıklarıd ır. Öyleyse kad ın örgütleri Ada-
let Bakanl ığı nezdinde girişimde bulunmal ı ve yönetmeliğin
buriıaddeinin, Ba1anliIcça dünteneı - kgenelge!erde dile
getirilmesi ve müfetti ş denetimlerinde tavsiye edilrnsi sağ-
lanmal ıd ır.

97



4 0 KORUMA KARARLARI
BELLI SÜRELER !ÇIN Mİ VERILIR?

Bir uyuşmazlığı nihai olarak çözmeyen ve ayk ırı davra-
nılması hali yaptınma bağlanmış tedbir, yani önleme niteli-
ğinde olan koruma kararlar ının süresiz olması beklenemez.
Aksi yorumlar olsa olsa dilek ve temenni niteliğindedir. Ni-
tekim kanun koyucu da 4320 say ı l ı Kanun'un ikinci f ıkrasın-
da koruma karar ında öngörülen tedbirlerin süresini alt ı ayla
sınırlamıştır. Kararda süre belirtilmesi unutulmuşsa, yasa-
nın emredici düzenlemesi gere ği, tedbirin alt ı ayin bitiminde
sona erdiği kabul edilmelidir.

Yargıç tarafından bir süre öngörülmüşse, bu süre, ted-
bir kararı verilebilecek yeni bir durumun meydana gelmesi
halinde yeniden tedbir kararı verilmesine engel değildir.
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KORUMA KARARLARINA KAR ŞİİTİRAZ YOLU
YA DA TEMYIZ ETME OLANA ĞI VAR MIDIR?

Kanun'da koruma kararlar ına karşı itiraz yolu düzen-
lenmemiştir. Öte andan I-JMUK m. 427. uyar ınca, ancak nihai
kararlar temyiz edilebilir Koruma kararlan ad ı üstünde ted-
bir niteliğinde olup nihai karar olmad ığı için bir çok Yargıtay
kararında da yer ald ığı üzere temyiz edilemez. Buna karşın
Anayasa'nm 41. maddesi uyannca hakkında yap ılan kamu-
sal işlemlere karşı, kişilerin başvuru olanağırıın tanınmas ı zo-
runluluktur. Nitekim öğretide, "Karar kendine özgü tedbir nite-
liğinde olduğundan, kararı veren hakime itiraz mümkündür. itira-
z' hem kusurlu birey, hem mağdur yapabilir. Hatta üçüncü şah ısla-
rı n da itiraz etmesine engel yoktur. itiraz tedbirin kald ın/mas, ip-
tali, değiş tirilmesi, sürenin uzatılmas ı ya da kısaltı/mas ı gibi konu-

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 16. 1. 2b03, E.2002/14276, K. 2003/344
S.K.; Kaçak, Nazif, Yeni Türk Medeni Kanunu, Birinci Bask ı, An-
kara 2004, s. 462-463; Yarg ı tay 2. Hukuk Dairesi, 12.07.2004,
.2004/8367- 9372 S.l'C., Köseoğlu, Bilal / Kocaa ğa Köksal, Aile
Hukuku ve Uygulamas ı, Türkiye Barolar Birli ği yaymları : 163, Şen
Matbaa, Ekim 2009 Ankara, s. 687.

99



Sorularla Kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

4 1 larda olabilir. "Il denilerek bir yasa yolunun olmas ı gerekliliğ i-
nin üstünde durulmu ştur, Ancak ayn ı mahkemeye yap ılacak
başvurunun itiraz olarak adland ınlmas ı teknik olarak doğru
değildir. Çünkü itiraz ayn ı kuruma değil, bir üst ya da daha
geniş bir kurula yap ılır. Burada yap ılansa, sadece mahkeme-
den, karann ı bir kez daha gözden geçirmesi istemidir. Bu is-
tek için, hiçbir başvuru süresiz olamayacağından, hakim ta-
rafından somut duruma göre farkl ı bir süre verilebileceği gibi
HMUK m. 108 vd. maddeleri k ıyasen uygulanarak örneğin
10 günlük başvuru süresinin tan ınmas ı olanakl ıdır. Başvuru-
nun ciddi görülmesi halinde, istek yine evrak üzerinden ka-
rar bağlanabileceği gibi taraflara duruşma gününü bildiren
bir davetiye gönderilerek duru şma yapılabilir. Duruşmanın
en hızlı biçimde taraf te şkilinin sağlanabileceği en yakın gün-
de yapılmas ı hakkaniyete uygun olacakt ır. Artık taraflar id-
dia ve savunmalann ı her türlü delille kamtlayabilirler. Ba ş-
vuru, kararm uygtılanma ım durdurmaz.

Il Akın, a. g. m., s.276.
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KORUMA KARARLARINA UYMA.MANIN
YAPTIRIMİ NEDİR?

Kanun'un 1. maddesinin 2. f ıkrası uyannca, kusurlu ki-
şiye tedbirlere uymamas ı durumunda "tutuklanacağı ve hak-
kı nda hapis cezas ına hükmedileceği" ihtar olunur. Buradaki tu-
tuklanacağı ifadesindeki kesinli ğin Anayasa'nm 38. ve 138.
maddelerine ayk ırı olduğu düşüncesiyle, Ctilyalı Sulh Hu-
kuk Mahkemesi'nce, 14.1.1998 günlü, 4320 say ılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun'un 1. maddesinin birinci ve ikin-
ci fıkraları ile 2. maddesinin üçüncü f ıkras ının, Anayasa'nın
"Baş lang ıç" ı ile 10, ve 138. maddelerirre ayk ırılığı savıyla, ip-
tali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi'nce, koruma karannda yer alan
tedbirlere ayk ın davranan kusurlu eşin tutuklanmasının is-
tenmesi durumunda Mkimin, tutuklanmanın genel ve özel
koşullarının bulunup bulunmadığını serbestçe değerlendi-
rerek karar verebilecek durumda olmas ı nedeniyle kural,
Anayasa'n ın "Başlangıç" bölümündeki güçler aynl ığı ilkesi
ile 138. maddesine ayk ın bulunmamıştır. Mahkeme, "Madde-
nin ikinci Jlkras ı nda yer alan '.... tedbirlere ayk ı rı davran ı lmas ı ha-
linde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlay ı cı cezaya hükmedileceği hu-
susu kusurlu eşe ihtar olunur.' tümcesi, sulh hukuk mahkemesi ta-
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4 2 raJindan verilen koruma karar ın ın, aile içi şiddetin önlenmesi husu-
sundaki etkinliğini sağlamaya ve tedbire uyu! mamasi halinde olas ı
sonu çlann ı u lmt ı rlatıl,nas ına yönelik uyarı niteliğinde özel bir dil-
zenlemedir." diyerek, istemi reddetmi ştir.

Suç, aile mahkemesince verilen karrdaki tedbirlere ay-
kırı davranış halinde olu şur. 2. madde uyannca koruma kara-
rına aykır ıl ık suçunun yaptırımı, üç aydan altı aya kadar ha-
pistir ve re'sen soru şturulur.
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TÜRK KLIKUKUNDAKI AILE KAVRAMI,
4320 SAYILI KANUN UYARINCA BOŞANMIŞ

VEYA NIKAİISIZ BİRLİKTELİK YAŞAYAN KADININ
KORUNMASINA ENGEL MIDIR?

Türk hukukunda boşanmış ya da resmi evlilik d ışı bir-
likteliklerdeki kad ının eş şiddetinden korunmas ı, önemli tar-
tışma konularından biridir. İlk derece mahkemeleri aras ın-
da uygulama birliği olmadığı gibi Yarg ıtay'm ilgili hukuk ve
ceza daireleri aras ında da aç ık bir görü ş ayrılığı vard ır. Tar-
tışma, öncelikle 4320 sayılı Kanun'un ad ının, fAilenin Korun-
ması " olması nedeniyle aile kavram ı üzerinden yürütülmek-
tedir. Bu saptamadan hareketle ailenin, Türk hukukundaki
tanımının irdelenmesi yerinde olacakt ır.

Hukuki olmaktan önce sosyolojik bir terim olan aile, söz-
lüklerde:

1. Aralannda evlilik ve kan ba ğı olan, koca, kar ı , çocuklar,
kardeşler vb.nin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük bütün.

2. Koca, karı ve çocuklardan olu şan topluluk.

3. Özdeş soydan gelen, evlilikle geni şleyen kimseler
zinciri; aralarında kanda ş lık ve hıs ımhk bulunan kimselerin
tümü.
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43 4. Ayn ı evde oturan /ns ıın ve yakı nları n oluş turduğu bü-
tün." gibi biçimlerde tan ımlanmıştır?

4320 say ı l ı Kanun'da ise aileye ili şkin bir tanı m yoktur.

Medeni Kanun'un 134. maddesi ve devam ında evlenme-
nin şekil şartları düzenlenmiştir. Buna göre ö ğretide de: "Ev-
lenme, yetkili evlendirme memuru önünde yap ılmam ışsa, evlenme
yoktur."59 denmektedir. Buna karşm Medeni Kanun da net bir
aile tan ım ı vermemekte, ele al ınan konuya göre aile ilişkisi-
ni dar ya da geniş olarak belirlemekte ve resmi evlilikle s ı-
nırlamamaktad ır. Yasa, "Evlilik Hukuku" kısmında aileyi eşler
olarak algılarken, velayete ili şkin düzenlemelerinde ise aile-
nin ana baba ve çocuklardan olu ştuğunu kabul etmiştir. Buna
karşın "Ev Düzeni" başlığı altındaki 367. maddesinde ise, aile
kavram ını çok geni ş olarak belirlemiştir. Bunu, ailenin süreç
içindeki değişimini sezen yasa koyucunun uzak görü şlülü-
ğü olarak da değerlendirmek olanakl ıd ır. Öğretide de, " ... aile
sanki yaşayan bir canl ıdı r ve kavram zaman ile zemine göre değ işik-
lik göstermektedir. "€0 denilmiştir.

Nitekim, İsviçre medeni hukukçular ından yap ılan alın-
tılarda da "aile" ve "aile yarar ı " kavramının belirsizliği ve ta-
nımlanmas ındaki güçlükler gözetilerek, "Bu kavram ın yoru-
munda hdkimlerin serbestisi hemen hemen tamd ı r. 'Hemen hemen
diyoruz, zira onları n kararlar ın ı gerekçelendirme ödevleri vardı r
ve bu ödevleri arac ı lığıyla bir sı n ı r ortaya çıkmaktad ı r. "' denil-
mektedir. "öyleyse, 'resmi değilse yap ı lan evlilik yoktur' önerme-
5mm, ortada geçerli bir aile tan ı m ı olmadığı için, kadınları n ş id-

Püsküllüoğlu, a. g. e., s.61.
Öztarı , Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramlar ı, Turhan Kitape-
vi, 9. Bas ı, Ankara 2002, s. 389.

60 Koçhisarl ıoğlu, Cengiz, "Aile ve Aile Yarar ı", Ta. g. e., s. 57.
61 A. y., dn. 8, s. 62.
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detten korunmas ı söz konusu oldu ğunda yumu şatı lmas ı zorunlu-
luktur. Örneğin boşanma halinde ve yak ın yaşam arkadaş l ı lığm-
da aile içi ş iddetin önlenmesi için bir ba şvuru yap ı lm ışsa, bu du-
rumda kanunda boşluk olduğu kabul edilmeli ve hakim tarafından
TMK'n ı n 1. maddesinin 2. fikras ı kapsam ı nda kad ı nları n güven-
lik içinde ya şama hakları n ı n korunmas ı amac ıyla yorumların tak bu
boşluk doldu rulmand ır."62

Sonuç olarak, medeni yasa uyar ınca aile kavram ı, incele-
nen somut olaya göre gerekti ğinde yargıç tarafından somut-
laştınlmand ır.

62 Karınca, Eray, Kadına Yönelik Aile içi Ş iddete ilişkin Hukuksal Du-
rum ve Uygulama Örnekleri, Başbakanl ık Kad ının Statüsü Genel
Müdürlüğü Yay ını, Aral ı k 2008, s. 44.
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4 4 AİLE MAHKEMELER İNE GÖRE BOŞANMIŞ YA DA
NİKAHSIZ BIRLIKTELIK YAŞAYAN KADININ
4320 SAYILI KANUN tl YARINCA KORUNMASI
OLANAKLI MIDIR?

Boşanmış kad ınların eski kocalann ın şiddetinden ko-
runmasına ilişkin tespit edilen ilk karar, Ankara 8. Aile
Mahkemesi'ne aittir. Mahkemece, bo şanm ış olan eşlerin, bo-
şanma karar ından sonra birlikte oturmay ı sürdürdükleri be-
lirtilerek, "Boşanmış olsalar bile kimi zaman eski kocalann baz ıla-
nam, boşandıkları eş ve velayetleri altında olmayan çocukları üze-
rinde bask ı ve şiddet uygulama eğilimi ta şıdıkları " gerekçesiyle,
istekte bulunan kad ın lehine koruma karan verilmi ş, erkek
evden uzaklaştır ılmıştır. Kadm dilekçesinde işsiz güçsüz ve
içkiye dü şkün olan eski eşi, zor durumda kald ığı için ve ço-
cuklarının ısrannı kıramayarak eve ald ığmı, ancak birkaç ay
sonra adamın kendisine yine şiddet uygulamaya ba şladığmı
ileri sürmüştür.

Ankara 10. Aile Mahkemesi'nin 7. 5. 2007 gün ve 2007/23
değişik iş sayı l ı karar ında ise, "Somut olayda resmi bir birliktelik
ve aile bulunmadığı ndan tedbir talebi reddedilmiştir." Buna kar-
şin 5. Aile Mahkemesi'nin 2007/216 esas say ı l ı dosyas ında

63 8. Aile Mahkemesi'nin 2007/10-12 De ğişik İş say ı l ı kararı . (Mah-
keme karar kartonundan al ınmış tır.)
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görülmekte olan velayet davasında ayn ı kişiler ve ayn ı olaya
ilişkin olarak koruma istenmesi üzerine ara karar ıyla tama-
men zıt bir karar verilmi ştir." Gerekçede, istekte bulunan ka-
d ın ı n evlenmek amac ıyla birlikte yaşad ığı (nişanl ıs ı olan) er-
kek tarafından ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine şiddete u ğra-
dığı belirtilmi ş ve 4320 say ı l ı Kanun'da değişiklik yap ı lmas ı -
na ilişkin 5236 sayı l ı Kanun'daki değiş iklik ve gerekçesi ince-
lendiğinde, bu durumda yaşayan kişilerin de korunma kap-
samına al ındığına değinilerek, kad ın ın resmi nikah olmaks ı-
z ın birlikte ya şad ığı erkeğin şiddet uygulamalar ından korun-
masma karar verilmiştir.

Mevcut sistemimizde, bu tür farkl ı kararlann verilmesi
kaçın ılmazd ır. Çünkü Kanun'da, "yaln ız resmi evlilikler koru-
nur ya da resmi olmayan birliktelikler korun ınaz" biçiminde aç ık
bir düzenleme olmad ığı gibi bu konuda içtihat birliğini sağ-
layacak bir üst mahkemeye gitme olana ğı da yoktur. Uygula-
ma birliğinin olmayışı, hukuki istikrar ilkesine aykırı olmakla
birlikte, sorunun ö ğretideki yorumlar çerçevesinde çözülme-
si olanaklıd ır. Bu nedenle Yarg ıtay kararlanndan önce öğreti-
nin tutumun anla şılmas ı yerinde olur.

64 Bu kararlar ın tartışmas ı ve 5. Aile Mahkemesi'nin karar içeri ğ i
için bkz. Kannca, ü. g. e., s. 44, 100.
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4 5 KORUMA KARARININ RESMİ EVLİLİKLE SINIRLI.
TUTULMASI GEREKTI ĞINE İLİŞKİN ÖĞRETİDEKİ
GÖRÜŞLERIN DAYANAKLAR İ NEDIR?

Nikahsız birlikteliklerin bu yasa kapsam ında korunma-
yacaği görüşünün öğretideki dayanaktan şu baş l ıklarda top-
lanabilir:

1. Boşanna halinde kanunun uygulanmasmı gerektire-
cek menfaat kalmamış tır.

2. Boşanımş olan eşler başka yasal olanakları kullanabi-
lirler ve yasada 5636 say ı l ı Kanunla yap ılan değişikliğin içer-
mediği ilişkiler bu kapsama sokulamaz.

3. Serbest birleşmelerdeki taraflarm bu kanun kapsam ın-
da korunaca ğı nın kabul edilmesi, hukuk düzenince tamnma-
yan bu ilişkinin dolayl ı olarak tanınması gibi istenmeyen bir
sonucu ortaya çıkarır. "Serbest birleşmeler hukuki bir kavram ol-
maktan öte yaln ızca toplumsal aç ıdan önem taşıyan sosyolojik bir
olgu olarak karşı m ıza çıkmaktad ır. Serbest birle şmelerdejcj tarafta-
rı n da bu Kanun kapsam ı nda korunacağın ın kabul edilmesi, hukuk
düzenince tan ı nmayan ve taraflanna hiçbir hak bahşetmeyen bu
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ilişkinin, 4320 sayı l ı Kanun arac ı lığıyla dolayl ı olarak lıukukça ta-
n ı nmas ı gibi istenmeyen bir sonucu ortaya ç ıkaracakt ı r.""

4. "Ailenin Korunmas ı na Dair Kanun'a göre tedbir istemin-
de butu nulabilmesi için eşler ara ı ndn lıukuken geçerli bir evlilik
bulun mal ıdır." Resmi evlilik yoksa ortada hukuki anlamda
aile de yoktur. Öyleyse ad ı, ailenin korunmas ı olan bu yasa-
dan aile bireyi say ılanlar d ışındakilerin korunmas ı olanakl ı
değildir. Çürıkü"Öncelikle bir aileden söz edebilmek için Mede-
ni Kanun anlam ı nda kurulmu ş bir evliliğin mevcut olmas ı gerekir.
Aile gibi bir arada ya şıyor olsa bile nikalıs ız birlikteliklerin bir gö-

Kahveci, a. g. m., s. 282. Ancak yazar, "5636 say ı l ı Kanunla ya-
p ılan deği şiklikten sonra, serbest birleşmelerden doğmu ş, fakat
baba ile soybağı kurulmam ış olan vebu kanunun 1. maddesi an-
lamında "ayn ı çatı altında yaşayan" çocuklar ın korunmas ı ilke-
sinden hareketle, bu Kanun kapsam ında korunmal ıd ır," görü-
şündedir vebu yorumun, serbest birleşmelerin hukuken korun-
duğu anlam ı na gelmeyeceğini, çünkü önemli olan hususun ço-
cuğun korunmas ı olduğunu dile getirmektedir. Ancak bu yo-
rum, anneyi korumadan çocu ğu korumak mümkün olmad ığın-
dan amaca uygun değildir." Kahveci, a. g. m., s. 283.
Gençcan, a. g. e., 5. 773; Yazar, "Evlilik di şi birlikteliklerde, ve eş-
cinsel birlikteliklerde aile mahkemesi hakiminin Ailenin Korun-
mas ına Dair Kanun'a göre tedbir alabilmesi olanakl ı değildir."
dedikten hemen sonra, "Kimsenin kuşkusu olmas ın ki günü gel-
diğinde (ileri ki y ıllarda) evlilik d ışı birlikteliklerde ve eşcinsel
birlikteliklerde de insan olman ı n bir gereği olarak şiddete kar-
şı koruma mutlaka kabul edilecektir." demektedir. Hemen sora-
l ı m: Neden ş imdi değil? Kanunda evlilik d ışı birliktelikler ve e ş-
cinsel bir]iktelikler için bir kural yoktur. Anayasa'n ın 138. mad-
desine göre, "Hakimler, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uy-
gun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." Medeni
Kanun'un 1. maddesine göre de "... Kanun'da uygulanabilir bir
hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa
kendisi kanun koyucu olsayd ı nas ı l bir kural koyacak idiyse ona
göre karar verir."
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4 5 rün ıi ınü olan sadece dini nikaha dayanan bi rliktelikl er, 4320 say ı-
l ı Kanun'un tam anlam ı yin kapsam ı nda say ıianıazlar. Birlikte ya-
şayan çiftler aras ı nda resmi nikah olmad ığı ndan aralar ındaki bir-
liktelik evlilik olarak adlandı nlan ıayacağı için birlikte yaşayan eşler
4320 sayı l ı Kanun kapsam ı nda korunan ıazlar."67

Asl ında bu görüşlerin temelinde, 4320 say ı l ı Kanun'u
Medeni Kanun'un bir parças ı olarak görme alışkanlığı var-
d ır. Ayrıca bu karar!ann nikahsız birliktelikleri özendirece-
ği gibi, imam nikahl ı ları koruyarak, laik hukuku yaralayabi-
leceğinden endişe edilmektedir. Ancak yukar ı da vurguland ı -
ğı üzere 4320 sayı l ı Kanun kendine özgü niteliğiyle medeni
yasanın bir parças ı değildir ve kad ınm, nikahs ız eşinin şid-
detinden korunmas ıyla laik hukuk sistemi zarar görmez, ak-
sine güçlenirP8

67 Erdem, a. g. m., s. 51.; Ayn ı görüş te bkz. Ateş, Mustafa, "4320 Sa-
y ı lı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun ve Bu Kanundaki Değ işik-
likler Üzerine Dü şünceler", Ankara Barosu Dergisi, Y: 65, S: 3, Yaz
2007, s. 162.
"Yasan ın görüşmeleri sıras ında dile getirilen, boşanmış olan
veya resmi nikah olmaksı z ın bir erkekle birlikte yaşayan kad ın-
lar ın, yasadaki koruma önlemlerinden yararland ı rılmasına iliş-
kin bu yorumun, imam nikahl ı birliktelikleri artıraca ğı ya da
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayg ın ol-
duğu üzere, birlikte yaşamay ı teşvik edeceği yolundaki endişe
ise, bu düzenleme ili şkinin başlangıcı n ı değil, sonucunu etkile-
yeceği için yerinde değildir. Çünkü bu yolda verilecek olan ted-
bir, zaten yaşanmakta olan birliktelikler için söz konusudur ve
nikahs ız birliktelikleri teşvik etmek bir yana, tam tersine bu bir-
liktelikten kurtulmak isteyen kad ına, ilişkiden kurtulma çaba-
s ında katk ı sağlayacaktır. Asl ında bu karara en çok gereksinme
duyan toplum kesimi onlard ır ve hiçbir kad ın, 4320 sayı lı Yasa
var, evlenn ıesenı de olur, başıma bir şey geldiğinde bu yasa beni korur,
diyerek nikahs ız bir ilişki yaşamak istemeyecektir; Kar ınca Eray,
"Ailenin Korunmas ına Dair Kanunda 5636 say ı l ı Kanunla Yap ı -
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Diğer yandan, 4320 say ı l ı Kanun'un sözüyle evlilik d ışı
ilişkileri koruma kapsamına almadığı doğrudur, ancak bunu
yasaklayan bir düzenleme de içermemektedir ve yasa nihai
amaç olarak kad ına karşı ş iddeti önlemek amac ıyla ç ıkaril-
mışt ır. Yasanın benzer ilişkiler nedeniyle ezilen, şiddete uğ-
rayan daha çok say ıda kad ın ı kapsamına almas ında hukuki
ve toplumsal yarar oldu ğu da ortadad ır. Kuşkusuz as ıl olan
yasal evliliklerdir. Ancak kad ına yönelik şiddet söz konusu
ise ve bu durum eş gibi yaşamaktan kaynaklan ıyor ise kad ı -
na resmi nikh ın yoksa ben bu şiddete dolayl ı da olsa göz yu-
manm denmemelidir.

Öyleyse aileyi resmi evlilikle s ınırland ır ıp aynı yastıkta
y ıllarca uyuyanlar ı, ortak çocuklar yapıp çocukların dününü,
bugününü ve geleceğini biçimlendirenleri aile saymamak en
azından yaşam ın gerçeğiyle bağdaşmaz.

[an Değişikliler", Terazi Dergisi, Yil 2, say ı 10, Haziran 2007, s.
119,121.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMES İ 'NİN46 KADINA YÖNEL İK ŞİDDET VE AYRIMCILIK
KONUSUNDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN
KARARLARI NELERDİR?

İnsan Haklar ın ı ve Ana Hürriyetlerini Koruma
Sözleşmesi'nin (İHAS)69 "özel Hayatın ve Aile Hayatı 'n ın Ko-
runması " baş l ıkl ı 8. maddesine göre, "Herkes, özel hayatı na,
aile hayatına saygı gösterilmesi lmkk ı na' sahiptir. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarına göre bu hak, devletleri nega-
lif yükÜmlüIUğün yanı sıra pozitif yükümlülüğe de zorlar.7°

Sözleşme, 19.3.1954 günlü Resmi Gazete'de yay ınlanmış ve
10.3.1954 tarihli kanunla onaylanm ıştır.

7°Nitekim mahkeme taraf ından, "Marcky/Belçika davas ı karar ı n-
da (13 haziran 2009)8. maddenin uygulanmas ı açıs ı ndan ailenin
"meşru" veya "tabii" olmas ına bak ı larak ayrı m yap ı lmamas ı ge-
rektiğini, 8. maddenin "meşru" veya "tabii" aile ayr ı m ı yapma-
dığın ı, böyle bir aynmın İ l-JAS'deki hak ve özgürlüklerin kulla-
n ılmasında doğum bak ım ından ayr ımcı l ık yapı]masmı yasakla-
yan 14. maddenin de destekledi ği gibi "herkes" kelimesine uy-
gun olmad ığını, Elslıoz/Almanya davası kararmda (13 temmuz
200) ise aile kavram ın ı n, evliliğe dayal ı ilişkilerle s ın ı rl ı olmadığı
ve taraflar ın evlilik olmadan bir arada oturdu ğu fiili "aile" bağ-
ların ı da kapsayabildiğini, Johnson-Irlanda davas ı karar ında (18
Aral ık 1986)çocuklar ı yla birlikte ya şayan evli olmayan çiftlerin
normalde aile hayatı yaşad ığın ı , söz konusu ilişkinin istikrar-
l ı olma özelliğinden ve diğer yönleriyle evlili ğe dayal ı bir aile-
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Nitekim bu kapsamda Almanya'da birlikte ya şayanlar için
yaşam ortaklığı yasası ç ıkanimış tır. Yaşam ortaklığı davala-
rını görmekle de aile mahkemeleri yetkili k ı l ınmıştır. Bura-
da hakimin, yaptığı yargılama sonucu yaşam ortaklığın ın fes-
hiyle, bunun sonucu olarak da yard ım ve destek yükümlü-
lüğü, nafaka, mü şterek konut ve ev eşyas ı gibi sonuçları hü-
küm alt ına alacağı belirtilmiştir.zı

AIHM taraf ından kadim aile içi şiddetten koruyamad ı-
ğı için verilen ilk mahkümiyet karar ı Türkiye aleyhinedir.
Türkiye'deki bir kı sım anlayışın aksine A İHM karannda bo-
şanma olgusu hiç dikkate almamas ı dikkat çekicidir. Karar-
da açıkça görüldüğü üzere kadının "eski eş " şiddetinden ko-
runmas ından söz edilmi ştir. Evliliğin halen sürüp sürmedi-
ği, resmi nikahın olup olmadığı, aileyi "de facto" (fiili) bir-
liktelik olarak algılayan mahkeme aç ısından önemli değil-
dir. Karar dikkatli okundu ğunda Türkiye'nin kadim etkili bi-
çimde koruyamad ığı için cezaland ınldığı görülecektir. Aç ık-
ça Türkiye'de aile içi şiddet olaylar ı nda yarg ı sal sistemin ge-
nel edilgenliğinin ve çoğunlukla kad ı nları etkileyen sald ı rı -

den ayırt edilememesi gerekti ğini kabul ettiğ i belirtilmiş tir.; Bkz.
Duterge, Gilles, Avrupa Insan Hak/an Mahkemesi kararlanndm ı Ör-
nekler, Avrupa Konseyi yay ınlar ı , Eylül 2007, s. 314-315 ve Kil-
kelly, Ursula, Özel hayata ve Aile hayatı na Saygı Gösterilmesi Hak-
k ı, AIHS'nin Uygulanmas ı na ilişkin K ılavuz, Insan Haklar ı El Ki-
tapları No: 1, Avrupa Konseyi Insan Hakları ve Hukuk I ş leri Ge-
nel Müdürlüğü, Eylül 2007, s. 15'den aktaran, Uğur, Hüsamet-
tin, "Uluslararas ı Sözleşmeler ve A İHM Kararları Işığında Aile-
nin Korunmas ına Dair Kanun ve Gayriresmi Evlilikler Hakk ı n-
da Yargıtay Karar ı", Terazi Hukuk Dergisi, Haziran 2009, s. 162.

71 Sirmen / Koçhisarl ı oğlu, "Kar şı laştı rmal ı Hukukta Aile Mahke-
meleri Ve Türkiye Aile Mahlcemelerinin Kurulmasinda Yararla-
n ı labilecek Bir Model", Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 5, S.
18,s.104.
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4 6 larda bulunanlarca yararlan ılan cezadan ha ışı kl ıın, kad ı n-
lara karşı a yrımc ı l ık öldugu belirtilnıektedir.?2 Gözden kaç ı -
rılmamas ı gereken bir nokta da Nahide'ye yönelik e ş şidde-
tinin boşanmadan sonra da y ıllar boyu sürdü ğüdür. Bu süre
içinde kad ının korunmas ı yaln ızca genel hükümler çerçevesi
içinde kalmış,Ailenin Korunmas ı Hakkındaki 4320 say ı lı Ka-
nun hükümlerinin işletilmesi yoluna -olas ı l ıkla arada resmi
nikah olmadığı için- hiç gidilmemi ştir.

A İHM ise, ayr ı mc ı l ık ve şiddet söz konusu olduğunda
kad ının evli, dul, bo şanmış ya da bekar olup olmamasma hiç
bakmamaktad ır ı Çünkü korunma isteyen kad ın, burada res-
mi nikahın sağladığı pozitif hak ve olanaklardan yararlanma-
yı değil, sadece en temel insan hakk ı olan şiddete uğramadan
yaşamayı istemektedir. Öyleyse aile olup olmadığırurı sap-
tanmas ı için sadece uzun süreli ve sa ğlam bir ili şkinin varl ı-
ğı aranması yeterlidir. Şiddetten korunma d ışmdaki istekler
içinse, A İHM'nin, Şerife Yiğit davas ı kararında belirttiği üze-
re ölçüt, tüm hak ve yükümlülüklerin alcdi olarak belirtildi-
ği resmi bir taahhüdün var olup olmad ığıd ır. Eğer kad ın, eş
şiddetinden korunmayı değil, bağlayıcı bir yasal anlaşmayla
evli kad ınlann sahip olduğu bir takım pozitif haklardan ya-
rarlanmak istiyorsa bu kabul edilemez. AİHM'ye göre de ha-
lihaz ı rda, yürürlükteki ulusal kanunlara göre bir iman ı tarajlndan
kıyılan imanı nikdh ı üçüncü şahıslar ve devlet nezdinde herhangi
bir yükümlülük otu şturamaz. Başvuran ın ileri sürdüğü savlardan
bağı ms ız olarak, buradaki esas belirleyici unsur, uzun süreli ve sa ğ-

Opuz / Türkiye Karar ı, (Ba şvuru no. 33401/02) 9 Haziran 2009.
Kararın k ısa özet çevirisi KAHDEM Çal ışma Grubu Üyesi, Atı -
l ım Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sn. Özge Yücel taraf ından
yap ı lmıştır: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread .
p hp p 26 6024 it pos t266 024
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1am bir ilişki nin varl ığı değil, tüm hak ve yükümlülüklerin akdf ola-
rak belirtildiği resmi bir tanhhüdün var olup olmad ığıdı r. Bağlayı-
cı bir yasal anlaşman ın yokluğunda, Türk yasama organ ı n ı n sadece
resmi nikd/ıı koruma alt ına almas ı mantıks ız sayılamaz. Bu bağlam-
da A İHM, daha önceki kararlar ı ndız da evlilik kurumunun evli çift-
lere özel bir statü tan ıdığı nin genel kabul gördü ğüne hükmettiğini
an ı msatmaktad ı r. Ölüm yard ı mları konusunda resmi nikchl ı çiftler
ile evli olmayan çiftler aras ında gözlemlenen farkl ı uygulamaların
meşru bir amac ı gözettiğini, geleneksel resn ı i niköhla kurulan aile-
lerin korunmas ı gibi lıakl ı ve makul bir dimyanağın ın o1duğudur.'

Görüldüğü üzere çağdaş dünyada fiili nedenlerle kabul
edilen birlikte yaşama olgusu, hızla hukuksal çerçeve içine
alınmaktad ır. Türkiye Cumhuriyeti de kurulu şundaki laik ni-
teliği gereği, "şeriat Iıukuku"nun uzant ıs ı olan imam nikahlı
evliliklere soğuk yaklaşmakta haklı olmakla birlikte, kad ı-
na yönelik eş şiddetinin önlenmesi konusunda bu toplum-
sal olguyu ve imzalad ığı uluslararası sözleşmelerdeki ölçüt-
Jeri görmezden gelmemelidir. Nitekim bu tür birliktelikler-
den doğan çocukların tanınmas ı, eşin haks ız fil sonucu ölü-
mü hallerinde sağ kalan resmi nikahs ız eşe destekten yok-
sun kalma tazminatı ödenmesi bu kaç ını lmazlığm sonuçla-
ndır. Görmezden gelme ya da yok saynia, hukuken olanakl ı
gibi görülse de toplumsal ve bireysel bedellerinin a ğır oldu-
ğu ortadad ır.

'3 Şerife Yiğit/Türkiye Davası, Baş vuru No: 3976/05, Strazburg, 20
Ocak 2009; Dış işleri Bakanlığı Çok Tarafl ı Siyasi işler Genel Mü-
dürlüğü tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup, gaynresmi tercü-
medir. Bkz. www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/serifeyi-
gitl2.05.2009.doc
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4 7 YARGJTAY'IN BO ŞANMKIŞ YA DA
BİRLİKTELİK YAŞAYAİVIC4DINLARIN EŞ ŞİDDETİNDEN
KORUNMASıNA YAKLAŞIMI NASILDIR?

4320 say ı lı Kanun uyar ınca aile mahkemelerince verilen
koruma kararlarının hukuki denetiminin ancak o mahkeme-
ye yapılacak başvuru üzerine olanakl ı olduğu, temyiz ya da
itiraz olanağmın olmadığı yukar ıda açıklaı-ımış tı. Buna karşın
Yargıtay' ın ilgili dairesi nikahs ız birliktelik yaşayan kad ınlar
için aynm getirmi ş ve bir kararında konuyu tartışarak, boşan-
rmş kadınların bu korumadan yararlanamayacağıni şu gerek-
çeyle aç ıklamıştır:

"4320 sayı l ı Kanun aile içi şiddeti durdurma, özellikle kad ı-
n ı ve Çocuğu koruma amacıyla çıkarılmıştır. Aile mahkemesi tara-
Jindan, bu kanun uyarınca verilen kararların kısa süreli, geçici ted-
bir niteliği de göz önünde bulundurularak temyiz ve itiraz yolu-
nun kapal ı olduğu yerleşmiş Yargı tay uygulamas ıyla sabittir. An-
cak temyiz 9olu kapal ı olan kararlar; bu yasan ın uygulanabileceği.
kişiler, resmi olarak evlilik birliği devam edenler hakk ı ndaki karar-
lardı r. Somut olayda; taraflar ın 14.11,2007 tarihinde boşandıkla-
n dosyadaki nüfus kayd ından anlaşı lmaktadı r. Boşanan kiş iler hak-
kında 4320 sayılı Kanun'a göre tedbirlere hükmedilemez. Bu neden-
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le karar Yasan ı n açık olarak ihlali niteliğinde bulundu ğundan, bo-
zulmas ı gerekmiş tir. "

Yargıtay bu kararda, bo şanan kad ının 4320 say ı l ı Kantm
uyannca korunmasını yasan ın aç ık ihlali olarak değerlendir-
diği için, HMUK'nın 427. maddesine ayk ırı düşmek pahasına
esasa ilişkin denetim yapmaktad ır.

Oysa yasada bo şanan kad ınlar için tedbirlere hükmedi-
lemez diye bir düzenleme yoktur. Yarg ıtay bu sonuca, "An-
cak temyiz yolu kapal ı olan kararlar; bu yasa<ıı n uygulanabilece-
ği kişiler, resmi evlilik birliği devam edenler hakkındaki kararlar-
dı r." diyerek varmaktad ır. Buna karşın"yasaya baktığımız-
da "Resmi evlilik birliği devam edenler." diye bir söz diziminin
de olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde boşanmış ya da ni-
kahs ız birliktelikleri de içerdi ğine Ayn ı şekilde, bir anlatım
da yoktur. 0 halde sorunun çözümü için TMK m. 1. uyar ın-
ca yasa söz ve amaç olarak yorumlanmal ı vebu konudaki ev-
rensel düzenlemelere balcı lmalıd ır. Kuşkusuz resmi evlilik
denilince akla ilk Medeni Kanun gelmektedir ki karar ın ge-
rekçesinde yer almarrıakla birlikte, Yarg ıtay' ın da onlarca yıl-
l ık uygulama birikiminden süzülüp gelen bir alışkanlıkla ön-
celiği Medeni Kanun'a verdi ğini düşünmek gerekir. Mede-
ni Kanun'un, evli kad ına tek eşlilik, başta miras ve emekli-
lik hakkından yararlanmak gibi birtak ım sosyal haklar olmak
üzere, birçok pozitif avantaj sa ğladığı tartışmas ızd ır. Sorun,
bir yanıyla, 4320 say ıl ı Kanun'dan nikahs ız birliktelik ya şa-
yan kad ının yararlanmas ı halinde Medeni Kanun'un bu nite-
liğinin ihlal edilip edilmeyeceği noktas ında düğümlenmekte-
dir. 1926 tarihli Medeni Kanun ve aynı ruhta hazırlanan yeni
Medeni Kanun'un, eski hukukun içerdi ği şeriat hükümleri ve

Yarg ı tay 2. Hukuk Dairesi, 12.5.2009 güntü ve Esas No: 2009/170,
Karar No: 2009/ 9471 say ı l ı karan karar kartonundan al ınmıştır.
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4 7 iki hukukluluğa tepki niteliği ve laik karakteri an ımsandığın-
da Yarg ıtay' ın, bu sorumluluğu gözetmesi doğas ı gereğidir.
Ne var ki bu hassasiyet konumuz aç ısından gerekli değildir.
Çünkü koruma karanyla Medeni Kanun'un evli kad ını ko-
ruyan niteliğini çiğnenmemekte, bir bo şluk yaratılmamakta-
dır. Tam aksine 4320 say ı l ı Kanun'un ç ıkarılışındaki evrensel
gerekçelere ve ilkelere uygun davran ılmaktad ır. Yinelemek
gerekirse nikahs ız kad ının eş şiddetinden korunmasıyla, evli
kad ının statüsünde aleyhe bir değişiklik olmadığı gibi nikah-
siz birlikteliklerin desteklenmesi ya da onlara birtak ım hu-
kuki avantajlar sağlanmas ı da söz konusu değildir. Yap ılan
sadece binlerce y ıld ır kadın aleyhine sürüp gelen e ş şidde-
tinden bir grup kad ının daha korunmas ını sağlamak, kapsa-
mı genişletmektir. Somut olaylarda da nikahs ız yaşayan ka-
dın, yasalarca desteklenmeyen birlikteliği sürdürmek için de-
ğil, nikahsız birliktelikten kurtulmak için korunma tedbirin-
den yararlanmak istemektedir. Zaten birçoğu, bu ilişkiye bi-
linçli ve rızalarıyla girmiş değildir. Gazetelere yans ıdığı üze-
re babaları ya da aile büyükleri tarafmdan dört inek kar şı lı-
ğı sahlmışlard ır. 75 Öyleyse, Medeni Kanun'daki resmi nikah ı
öne alan ve nikahs ız birliktelikleri yok sayan yaklaşımın, ka-
d ının mal gibi sat ı lmas ı olgusunu önlemeye yetmediği gibi
bu yan ıyla statükoyu korumaya da yarad ığı gözetilmelidir.
Oysa gerek 1926 tarihli, gerekse 2002 tarihli medeni yasala-
rın kad ını koruyan, erkekle eşitliğini sağlayan hükümleri gö-
zetildiğinde, bu kad ınların da eş şiddetinden korunmas ı, her
iki yasanın kad ını koruyan karakterine de uygun dü şecektir.

Bkz. "K ız ı n ı 4 inek Karşı l ığı Veren Baba Tutukland ı, Kız Aileye
Teslim Edildi", 22.1.2010 gündü Vatan Gazetesi, Baban ın tutuk-
lanmas ının kızın ya şın ın küçüklüğünden kaynakland ığı, on se-
kiz yaş üstü k ızlar için ayn ı eylemin ceza yasası uyarınca suç ol-
madığı gözden kaçman- ı alıd ı r.
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Uluslararas ı mevzuat buna olanak verdi ği gibi diğer uluslar-
daki gelişmeler ve insan haklar ı mahkemesinin kararları da
bu yoldad ır. Nitekim Türkiye'nin kadim şiddetten etkili ola-
rak koruyamad ığı için A İHM'den aldığı mahkümiyet kara-
rında da kad ın, uzun yıllar önce kusurlu e şten boşanınıştır.
Öyleyse yasan ın amac ına uygun olarak kad ına yönelik ay-
rımc ıliğın önlenmesi için bu direncin gözden geçirilmesi hu-
kuki olduğu kadar toplumsal bir gerekliliktir.

Diğer yandan, nikahs ız birliktelikler için aile mahkeme-
lerince verilen koruma kararlar ınin uygulanmayaca ğına iliş-
kin Tufanbeyli Sulh Ceza Mahkemesi karann ı bozan Yargı -
tay 7. Ceza Dairesi karar ında da esasa girilmiştir. Gerekçede
4320 say ı l ı Kanun'da aile kavram ın ın tanımlanmadığı aç ık-
land ıktan sonra, ayr ıntı l ı olarak nikahs ız birlikteliklerin Ana-
yasa, İl-LAS ve A İHM kararları ve ÇEDAW çerçevesinde aile
kavramı tartışılarak, koruma kapsam ından yararlanmas ı ge-
rektiği savunulmuştur. Gerekçe şu şekildedir: "Dosya kapsa-
mina göre san ık M.D. 'nin nikal ıs ız olarak ınağdure ile evlenip ayn ı
çatı al hnda birlikte yaşadıkları ve bir çocukları n ın da olduğu anla-
şı lmaktadır. Bir başka ifadeyle hukuken evli görünmeseler de fiilen
normal bir evliliğe dayal ı ve bütün yönleriyle aileden ay ırt edilemez
şekilde, istikrarl ı bir aile hayat ı yaşadıkları görülmektedir. Bu du-
rumda İHAS'nin 8. maddesi ve A İHM'nin yerleş miş kararları na
göre taraflar aras ında korunmaya değer bir aile hayatı olduğunda
kuşku bulunmamaktadı r. San ık M,D. 'nin ayn ı çatı altında nikahs ız
olarak birlikte yaşadığı eşine karşı tehdit ve ş iddet içeren eylemleri
nedeniyle mahkemece 2.9.2004 tarilı ve 200418 D. iş sayı l ı kararla
4320 sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un ila maddesi ge-
reği 4 ay süreyle şiddet ve korkuya dayal ı davranışlarda bulunma-
nıas ı yönünde yüzüne karşı tedbir kararı verilmiş, 22.12.2004 tari-
hinde tekrar eşine etkili eylemde bulunmas ı sonucu koruma kara-
rına ayk ı rı davranmaktan hakk ında 4320 sayı l ı Kanun'un 2. mad-
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4 7 desi uyarı nca kamu davas ı aç ı lmış tı r. Açıklanan nedenlerle huku-
ka ve yasaya uygun olduğu görülen tedbir karar ı na karşı n S.Ç. ' ı
darp etmek şeklinde ortaya çıkan eylemin mağdur ve tan ık beya-
n ı na, doktor raporuna, san ığı n tevilli savunmas ı na göre at7.l ı suçu
oluş turduğu gözetil ı neden yaz ı l ı şekilde heraat kararı verilmesi ya-
saya aykı rıdı r'-"

Kad ına yönelik e ş şiddetirıi amaca uygun biçimde tart ı -
şan bu güzel ve aç ıklay ıc ı kararın ilgili hukuk dairesince ve-
rilmiş olunmas ı yeğlenirdi. Ancak ceza mahkemelerinin bu
biçimde aile mahkemesi kararların ın içerik denetimini yap-
maları kabul edilemez. Bu durumda yapmalar ı gereken, olsa
olsa yazı l ı emirle bozma yolun gidilmesi için Cumhuriyet
savcı l ığını tahrik etmekten ibarettir. Bunun d ışında sulh ceza
mahkemesinin yetkisi ancak, kusurlu e ş ya da aile bireyinin,
aile mahkemesirıce verilen tedbirlere ayk ırı davranıp davran-
madığı n ı saptay ıp yaptırım uygulamakt ır. Nitekim karşı oy
yazıs ında son cümlede " ... san ık hakkında 4320 say ı lı Kanun'a
göre mahkemece verilen karara kar şı muhalefet nedeniyle dava aç ı l-
mış olup mahkeme kararı yanlış da olsa verilen tedbire uyma zo-
runluluğu nedeniyle suçun sübutu halinde mahkumiyet kararı ve-
rilmesi gerektiği..... belirtilmiştir. Kar şı oy yazısmdaki, insan
haklar ı sözleşmesine bu kadar geniş üstünlük tan ımanın ör-
neğin miras hukukunun d ışında uygulamaya sebebiyet vere-
bileceği, Anayasa'n ın 90. maddesinin A İHM kararlar ına de-
ğil, İHAS'ne üstünlük tanıdığı ve Anayasa'n ın 174/1 ve 4.
maddesi uyarınca resmi nikahın ink ılap kanunları içinde sa-
y ıldığı biçiminde diğer gerekçelere ise katılmak olanakl ı de-
ğildir.

76 Yarg ıtay 7. Ceza Dairesi, 7.4.2009 günlü ve Esas No: 2006/3351,
Karar No: 2009/4849 say ı l ı karar ı . (Karar kartonundan alınmış-
tır.)
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Öncelikle miras hakk ı konusunda A İHM, Şerife Yiğit!
Türkiye karannda, kar şı oydakinin tam tersi bir tutum alm ış-
tır. Anayasanın 90. maddesindeki düzenlemenin İHAS'ye üs-
tünlük tanı dığı görüşü doğru olmakta birlikte, sözleşmenin
yorumunda AİHM kararlar ın ın da iç hukukumuzda örnek
olu şturacağı kuşkusuzdur. Öte yandan konunun devrim ya-
salar ı ile ilgisi yoktur. Nikahs ız birtikteliklerdeki kad ınn şid-
detten korunmas ı devrim yasalarına ve özellikle kad ın gü-
venceye alan resmi nikah yükümlülü ğüne ayk ırı l ık oluştur-
maz. Bunlar elma ve armut gibi birbirinden farkl ıd ır.

Sonuç olarak, Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin çoğunluk ka-
rarı ndaki görüş, kad ının eş şiddetinden korunmas ı için çağ-
daş ve modem bir anlay ışı yans ıtmakla birlikte, ceza mahke-
meterinin, aile mahkemeterince verilen tedbirlere ili şkin ka-
rarları, sanki bir üst merci gibi tartışarak yorumlamalarma
yol açacağı için hatal ıd ır. Yargı tay Ceza Genel Kurulu da, ka-
rarı bu nedenle bozmu ştur?

77 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Esas No: 2009/7431, Karar
NJo:2009/284, 08.12.2009 günlü karan. (Karar kartonundan al ın-
m ıştır.)
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4 8 4320 SAYILI KANUN'DA
YAPILABİLECEK İYİLEŞTİRMELER
NELER OLABILIR?

4320 say ı l ı Kanun, kad ının eş şiddetinden korunmas ın-
da içerik ve amaç olarak devrim niteli ğinde olmakla birlikte,
kimi önemli eksiklikleri de bar ınd ırmaktad ır. Kanun'un uy-
gulanmas ına ilişkin sorunlar, olanaklar çerçevesinde yönet-
melikle çözümlenmeye çal ışılmışsa da yeterli de ğildir. Yasa-
da yap ılması gereken iyileştirmeleri kısaca şöylece sıralaya-
biliriz:

1. Gerekçede belirtildi ği üzere, yasan ın amac ı ve kap-
sam ı düşünüldüğünde, tedbirlere karar verilmesi için belge
aranmas ı doğru değildir. Ancak uygulamada bazı yargıçlarca
aile içi şiddetin belgelendirilmesi istendiğinden bu hususun
yasaya konulmas ı düşünülmelidir. Buna karşın zaman kaybı
olmayacaksa, başvuranın elindeki bilgi ve belgeler dosyaya
konmal ıd ır. Bu husus yargıcın uygulayacağı tedbirleri, nafa-
kan ın takdirini ve miktar ını belirlemesinde yararlı olacaktır.

2. Yasa, sözel olarak sadece fiziksel şiddeti esas almış gi-
bidir. Bu bo şluk yönetmelik tarafından ekonomik, psikolojik,
cinsel şiddet eklenerek giderilmek istemni ştir (m. 4/e). Bun-
lara bir de sözel ve sosyal ş iddet de eklenırıelidir. Örneğin bir
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olayda erkek haftan ı n belli akşamlar ı kendisi hali saha maç ı -
na giderken, evin fiorasan lambas ın ın düğmesini kad ın ın ye-
tişemeyeceği yüksekliğe takarak, kendisi gelinceye kadar ka-
r ı s ını karanlıkta oturtmaktadır. Bu olayda da kad ının 4320 sa-
y ı l ı Kanun kapsam ında korunmas ı gerektiği aç ıkt ır.

3. Uygulamada karar ın ilgili polis merkezine ula şmas ın-
da sorun yaşanabildiği için, i şin aceleliği gözetilerek, Yönet-
meliğe, "Cumhuriyet savc ı lığı nca gerektiğinde koruma karar ın ı n
başvuruda bulunanlar tarafIndan kollu ğa götürülmesine olanak ta-
n ı n ı r." (m. 15/2) biçiminde bir düzenleme getirilmi ştir. Bu-
nun, "Mahkeme tarafIndan karar ı n bir örneği istekte bulunana ve-
rilir." şeklinde yasaya geçirilmesi yerinde olacakt ır.

4. Kanunda karar ın kesin olup olmad ığı ve başvurula-
cak merci belli edilmemiştir. Diğer yandan yasada yer alma-
dığı ve nihai karar da olmad ığı için koruma karar ı temyiz edi-
lemez. Oysa Anayasa'n ın 40. maddesi gere ği, yargı kararına
veya idari bir karara karşı başvurulacak merciin yasada aç ık-
ça gösterilmesi gerekir. Temel yasalarda ihtiyati tedbir karar-
lanna itiraz yolunun düzerılenmiş olmasının nedeni de aley-
hine karar verilen tarafa, hukuki dinlenme hakk ın ın en az ın-
dan sonradan sağlanmas ıd ır. Aynı nedenle, HMUK'da ol-
duğu gibi koruma kararını öğrenen, şiddet uyguladığı ileri
sürülen kişinin karann tebliğinden itibaren 10 gün içerisin-
de aynı mahkemeden kararın yeniden incelenmesini isteye-
bileceği, başvurunun karann uygulanmas ını durdurmayaca-
ğı ve mahkemenin ba şvuruyu ciddi görmesi halinde, en h ız-
l ı biçimde karşı tarafa tebligat gönderilerek duru şma yapıla-
cağı hususu evrensel dava hakk ı kapsam ında yasaya eklen-
melidir.

5. Kanun'un 1. maddesindeki, "yukarıdaki hükün ılerin uy-
gulan ınasi amac ıyla öngörülen süre 6 ay ı geçemez." şeklindeki
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tümce, gelişen yeni olaylarda tereddüt yaşanmaması için "bir48 kerede alt ı ayı geçernez" olarak değiştirilmelidir.

6.Kad ın ın eş şiddetine boyun eğmesinin önemli neden-
lerinden biri ekonomik güçsüzlü ğüdür. Bu yüzden, kanun-
da düzenlenen ve yargıç taraf ından takdir edilen nafaka yü-
kümlülü ğünün, ma ğdur eş taraf ından tahsil ve takibindeki
güçlük göz önünde tutularak, nafakan ın 2330 sayı l ı Nakdi
Tazminat Kanunu'nda öngörüldüğü üzere devlet tarafından
hemen mağdura ödenip daha sonra ş iddet uygulayan e şten
al ınmas ı, yasanın uygulanmas ı aç ıs ından yararl ı olacaktır.

7. Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin çift numaral ı dosyala-
nnda evden uzaklaştırmay ı içeren tedbir kararlar ında, evden
uzaklaştırılan kişilerin elektrik, su, doğalgaz, kira gibi gider-
lere ilişkin yükümlülüğünün devam edeceği hususu da yer
almaktadır. Bu önlemin yaygınlaşıp uygulanması için yasaya
alınmas ı, kadının ekonomik çaresizlik nedeniyle şiddete raz ı
olmas ını büyük ölçüde önleyecektir. Aynca yap ılacak bir ya-
sal düzenleme s ırasında, 4787 sayılı Kanun'un 6. maddesin-
deki olanaklarla birlikte değerlendirilerek, gereksinme varsa,
şiddet mağduru kad ının istihdamının sağlanması, olanaklar
ölçüsünde düşünülmelidir. Çünkü kad ını şiddete katlanma
noktas ına getiren nedenlerin en ba şında çaresizlik duygusu
ve ekonomik ba ğıml ı l ı k gelmektedir.

8. Hafta sonlan ve diğer tatil günlerinde kadına yönelik
eş şiddeti tatil yapmamakta, hatta aile bireyleri daha yo ğun
bir arada oldu ğu için şiddet olayları daha s ık ya şanmaktad ır.
Bu nedenle nöbetçi Cumhuriyet savc ıların ın, tedbirlere hük-
medip ilk iş gününde bunu aile mahkemesinin onay ına sun-
mas ı gerekli ve yararl ı bir düzenleme olur.

9. Şiddet uygulayan aile bireyinin müşterek konuttan
uzaklaş t ı nlması durumunda veya gerekli görüldüğü haller-
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de, tedbir süresince çocuklar ın korunmas ı, ve ihtiyaçları da
dikkate al ınarak velayet hakk ın ın diğer eş tarafından kulla-
nılmas ına karar verilebilmesi olana ğının yasada yer almas ı
doğru olur.

10. Eş ve aile olma olgusu bo şanma ile sona ermek-
te ise de eski kocalar, bo şanm ış olsalar dahi kar ı lar ı n ı n na-
mus bekçili ğini sürdürme eğilimi içerisinde olup zaman za-
man kanl ı olaylara yol açabilmektedirler. Bu durümlarda ka-
d ı n ın boşandığı eşin şiddetinden kurtulamad ığı, diğer ko-
ruma yollar ının -genel düzenlemelerin- yetmedi ği örnekle-
re -AİHM'nin, Nahide Opuz/ Türkiye kararında olduğu üze-
re- s ıkça rastlanmaktad ır. Yasanın kad ını, birlikte ya şad ı -
ğı erkeğin, ayn ı çatı alt ında oturmaktan, ayn ı sofray ı, yata ğı
paylaşmaktan, ortak çocuk sahibi olmaktan kaynaklanan ikti-
dar ilişkisi nedeniyle meydana gelen şiddetten koruma ama-
c ı gözetildiğinde, elbette ki bu durumdaki kad ınlar da korun-
mal ı, korunma karar ı verilmesi için resmi nikah aranmamal ı
ve boşarumş kad ınlar ı n yanı sıra, nikahs ız, ancak sürekli bir-
liktelikler de yasan ın kapsamına aç ıkça alınmalıd ır.

Aynca a şırı bir öneri gibi görülmekle birlikte, 4787 say ı -
l ı Kanun'daki aile mahkemelerinin görev alan ı, amaca uygun
olarak yeniden tanı rnlarırnal ı , 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ı -
na Dair Kanun'daki ceza hükümlerinin uygulanmas ı da sulh
ceza mahkemelerinden al ınarak, kararlar ın asıl sahibi olan
aile mahkemelerine b ırakılmal ıd ır. Çünkü Nahide Opuz ka-
rarı, doğru okunursa, Atl-JM'nin de kad ının eş şiddetinden
korunmasında Devlet organlarının bir refleksi olmadığın ı be-
lirttiği, önlemlerin kopuk kopuk, koordinasyonsuz olarak
al ınd ığına işaret ettiği görülecektir. Mevcut durumda sorun
sadece asayi ş sorunu gibi algılanmakta ve polisiye ya da hu-
kuki önlemlerle çözüm aranmaktad ır. Oysa çözüm, toplum-
sal olarak koruma refleksinin olu şturulmas ına bağl ıd ır. Bu
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4 8 da sorunu sahiplerine b ırakmakla olur. Polis burada do ğru-
dan çözüm mercii olamaz. Sorunun sahipleri ise alanda sos-
yal hizmetlere ili şkin sivil ve devlet kurumlar ıyla, olay adli-
yeye bildirildikten sonra aile mahkemeleridir. Ayr ıca kad ını
şiddetten koruyacak önlemleri alacak olan aile mahkemeleri-
nin bu tedbirlerin uygulanmas ın ı da izleyip sorumluluk al-
malan eşyanın doğas ına uygun olacaktır. Kurumlar arası ile-
tişim ve i şbirliğinin sağlanmas ı için aile mahkemelerinde bu
şekilde bir yetki temerküzü zorunludur.
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KADINA YÖNELIK EŞ ŞİDDETİNİN ÖNLENMES İNE
İLİŞKİN İÇ HUKUKTAKİ DIĞER DÜZENLEMELER

NELERDIR?

Bu düzenlemeler k ısaca şunlard ır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde töre ve namus cina-
yetleri ile kad ınlara yönelik şiddetin sebeplerinin ara ştın-
larak, al ınmas ı gereken önlemlerin belirlenmesi amac ıyla
-1110.2005tarihinde- kurulan 853 say ı l ı Araştırma Komis-
yonu, çalışmaların ı 11 Şubat 2006'da tamamlamıştır.

Raporda ilgili yasalar ve uluslararas ı sözleşmeler taran-
mış , çocuk ve kad ına yönelik şiddet ayrı ayrı ele alınarak, ül-
kede bu konudaki genel durum irdelenmi ş, kadına ve çocu-
ğa yönelik şiddetin neden ve sonuçlar ı yan ında çözüm öneri-
lerine de yer verilmiştir.

Komisyon raporunun TBMM Genel Kurulu'nda görü-
şülmesinden sonra, "Çocuk ve Kad ı nlara Yönelik Şiddet Hare-
ketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Al ınacak
Tedbirler" konulu Ba şbakanlık Genelgesi ile şiddete sıfır tole-
rans yaklaşımıyla ulusal bir kampanya ba şlatılmıştır.

Genelgenin amac ı şöyle dile getirilmiştir:
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4 9 "Kadı n ve çocuklara yönelik şiddet insanlığı n gündemindeki
yerini korumaktadı r. Bu tür şiddetin en ac ı mas ız biçimi kamuoyun-
da "töre cinayeti" olarak tan ı mlanan kadı na yönelik öldürme olay-
larıdı r. Kadı n ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devam edi-
yor olmam yeni ve acil önlemlerin al ınmas ın ı gerekli kı lmaktad ı r."

Bu önerilerle ilgili olarak ba şlatılacak çalışmalarda koor-
dinasyon görevi, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cina-
yetleri konusunda Kad ının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ve-
rilmiştir.

Başbakanlık Genelgesi do ğrultusunda, 4320 say ı l ı Ka-
nun'un uygulanmas ına ilişkin olarak ç ıkar ılan Adalet Bakan-
ligi Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1.1.2006 tarihli ve 35
numaral ı genelgesinde, "Ailenin Korunmas ı na Dair Kanun kap-
sanıı nda, Cumhuriyet savc ı lan taraJindan aile içi şiddete maruz ka-
l ı ndığın ı n öğrenilmesi halinde, bu konuda herhangi bir şiköyet de
gerekmediğinden derhal soruşturmaya geçilmesi, ayr ıca koruma ka-
rarı al ı nmas ı için ivedilikle aile mahkemesine hildirimde bulunul-
mas ı , mahkeme tarafindan tedbirleri içeren koruma karar ı n ı n veril-
mesi durumunda, karar ın kanunun amac ı na uygun olarak infaz ı-
n ın sağlanabilmesi için kolluk birimleriyle s ıkı işbirliği kurulmas ı "
gerektiği belirtilmi ş ve soru şturma için şikayet gerekmedi ği
ve derhal i şlem yapılmas ı gerekliği üzerinde durulmuştur.

İçişleri Bakanl ığı'nın, 2005/123 (EGM 2005/94) say ı l ı ve
2.12.2005 tarihinde yay ınlanan genelgesi ise, aile içi uyu şmaz-
l ıklara karışmamay ı ilke edinen, barışt ıran, baba polis yakla-
şımına bir tepki niteliğindedir. Geleneksel bak ış aç ısın ın de-
ğiştirilmesi ve mağdur odakl ı bir, yaklaşım sergilenmesi ge-
rektiği belirtilmektedir.

Yine İçişleri Bakanl ığı 'n ın, 2007/8 (EGM 2007/6) say ı l ı,
04.07.2006 tarih ve 2006/17 say ıl ı Başbakanl ık Genelgesi'ne
işlerlik kazand ırmak amac ıyla ç ıkar ılati genelgede, kad ına
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yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınacak önlemler yer al-
mıştır. Buna göre, "Özellikle kad ı nlara yönelik şiddetin sonucu
olarak ortaya ç ıkan töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yöne-
lik olarak, illerde valilerin veya görevlendireceği vali yardı mcı s ı n ı n,
ilçelerde kaymakan ılar ı n başkanlığı nda kolluk kuvvetleri, mahalli
idareler, sosyal hizmet birimleri, meslek kurulu şian, sağl ık müdür-
lükleri ve sivil topluin kuruluşları n ı n temsilcileri ile gerekli gürül-
mesi halinde diğer kurum ve kurulu şlann temsilcilerinin katı l ı m:
ile korniteler olu şturularak, tespit edilen çözümlerin i şbirliği içeri-
sinde hayata geçirilmesi sağlanacakt ı r".

Bir diğer önemli düzenleme ise, Ailenin Korunmas ı-
na Dair Kanunun Uygulanmas ı Hakkındaki Yönetmelik'tir.
(Resmi Gazete, 1.3.2008)

Yönetmelik, yasanın boşlukta b ıraktığı birçok alandaki
düzenlemeleriyle uygulamac ılara ışık tutmuş, yasanın uygu-
lanmas ın ı amaca uygun biçimde kolaylaşhrmışt ır.

Kadma yönelik şiddet tüm hızıyla sürdüğüne göre,
karşı çabaların da devam etmesi kaç ınılmazd ır. Nitekim
CEDAW' ın, 4. maddesindeki düzenlemede, kad ın erkek e şit-
liğini olgusal olarak (defacto) sağlamak amac ıyla devletlerin
geçici ve özel önlemler almas ı zorunluluğunu dile getirilmi ş-
ti. Bu gereklilik doğrultusunda, kad ın hareketinin 1990'lı yıl-
lardan beri üzerinde çalış tığı, "Eşitlik Çerçeve Kanunu" çabala-
rının ve AİHM'nin Nahide Opuz/ Türkiye Davas ı kararının
da etkisiyle TBMM tarafından, 5840 say ı l ı Kad ın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu Kanunu 23. 3. 2009 tarihinde kabul edil-
miŞ ve komisyon kurulmuştur,

RG, 24 Mart 2009 Sal ı, Say ı : 27179.
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5 0 BİRLEŞMİŞ MILLETLER (BM) BEL GELER İNDE
AILE İÇİNDE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESI KONUSU NASIL YER ALMIŞTIR?

BM tarafından, İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak
üzere, Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmc ı lığın Önlenmesi
Sözleşmesi, Üçüncü Dünya Kad ın Konferansı Nairobi İleri-
ye Yönelik Temel Stratejileri, Dördüncü Dünya kad ın Konfe-
ransı Belgeleri (Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, Pe-
kin+5 Siyasi Deklarasyonu ve sonuç belgesi) gibi uluslararas ı
belgelerde kad ına yönelik şiddeti önlemeye yönelik politika-
lar üretilmesi, uygulama ve izleme mekanizmalar ı kurulma-
s ı hedeflenmiştir.

Birleşmiş Milletlerin kurulu ş felsefesine uygun olarak,
kad ına kar şı binlerce y ıldır süregelen haks ızl ık, başlangıçta
ayrımcı l ık ve eşitlik temelinde görülürken, süreç içinde bu-
nun en önemli aya ğının kad ına yönelik şiddet olduğu fark
edilmiş ve Birleşmiş Milletler Kadrn On Y ı l ı (1975-1 985) boyun-
ca, kad ın hareketinin çabalar ı sonucu konu gündeme ta şın-
mış tır. İlk kez 1980 y ı l ında Kopenhag'da yap ılan İkinci Dünya
Kadı n Konferans ı 'nda aile içinde kad ına yönelik şiddetin ön-
lenmesine ilişkin bir ilke karar ı kabul edilmiştir. Ancak aile
içinde çoklukla kad ına, çocuklara ve diğer güçsüz bireylere
yönelik olan şiddetin, nihayet kad ın ile erkek aras ındaki adil
olmayan güç ilişkisinin sonucu oldu ğu 1993'te Viyana İnsan
Hakları Bildirgesi'nde yer almıştır. Konferans ın en önemli so-
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nucu 1994 y ı l ında, İnsan Haklar ı Komisyonu'nca kad ına yö-
nelik ş iddetin sebep ve sonuçlar ın ı araştırmak üzere özel ra-
portör atanmasıd ır.

1995 y ı l ında Pekin'de 189 ülkenin kat ılımıyla düzenle-
nen Dördüncü Kad ın Konferans ı 'nda kabul edilen Pekin Dekla-
rasyonu ve Eylem Platfonnu'nda kad ı na yönelik şiddetin, hem
kad ınların insan haklan ihlali oldu ğu hem de kadınların in-
san haklar ından yararlanmalar ının önünde çok büyük bir en-
gel olu ş turduğu benimsenmiştir. Bu konferans ın önemi, ka-
d ına yönelik şiddetin önlenmesi için devletlerin sorumluluk
almas ı gerektiğirıin vurgulanmas ıd ır!9 Çünkü . . Geleneksel
medeni ve siyasi haklar yakla şım ın ı n, kadınları en çok tehdit eden
hak ihlallerine uzun süre duyars ız kaldığı, kadınlann bütün dünya-
da en fazla ezildikl eri alan olan ev ve aile ortamlarında vuku bulan
ihlalleri 'ınahremiyet hakkı ' adına çok defa kapsam dışında tuttuğu
bir gerçektir. "° öyleyse kad ına yönelik şiddetin, ayr ımc ılığın
önünde en büyük engel ve bir insan hakk ı ihlali olduğunun
kabulü önemli bir kazan ım olduğu gibi, devletlerin bu alanda
sorumlu tutulmas ı, hafta uluslararas ı denetim mekanizmala-
rmın oluşturulması, tarihin derinliklerinden beri süre gelen
bu haks ızlığın giderilmesi yolunda son y ıllarda gerçekleşen
önemli ad ımlard ır. Bu ad ımlar Birleşmiş Milletler ve Avrupa
Birliği belgeleri olarak kar şııü ı za ç ıkmaktad ır.

Bak ı rcı, Kadriye / Yalçın, Türkan / Uygur, Gülriz yönetimin-
de gerçekleştirilen ve "Kad ı na Yönelik Aile içinde Şiddetle Mücade-
le Projesi, Uluslarararas ı Belgeler", ad ı yla Ba şbakanl ık Kadm ın Sta-
tüsü Genel Müdürlüğü yarar ına eğitim çalışmaları için rapor ha-
line getirilmi ş, yayınlanmamış çatışma, Ankara 2007, s. 2.

80 Acar, Feride, "Kadınlar ın İnsan Haklar ı : Uluslararas ı Yükümlü-
lükler", 20. Yüzyı lın Sonunda Kadı nlar ve Gelecek, Editör: Oya Çit-
çi, Türkiye Ve Ortado ğu Amme Idaresi Enstitüsü Yay ınları, No:
285 Birinci Bask ı, Ankara Kas ı m 1998, s. 25.
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S 1	 BIRLEŞMİŞ MILLETLER
KADININ STATÜSÜ KOMISYONUNUN
ETKİNLİKLERİ NELERDIR?

Birleşmiş Milletler'in kurulu şunun ard ından, ana or-
ganlarmdan olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ba ğlı ola-
rak cinsiyete dayal ı eşitsizliği önlemek amacıyla Kadmın
Statüsü Komisyonu kurulmu ştur. Komisyon, İnsan Hakları
Bildirisi'nde, cinsiyete ayr ımı yapmaksızın kad ınlarla erkek-
lerin eşit haklara sahip oldu ğu ilkesinin yer almasında etki-
li olmuştur. İnsanlarm eşitliği ve insan haklar ı düşüncesinin
temel belgesi olan 1789 Frans ız İhtilali'nde böyle bir ifadenin

• yer almadığı düşünüldüğünde bunun önemi daha iyi anlaşı-
lacaktır.

Komisyonun, kad ımn insan haklarının korunmas ı ve ge-
liştirilmesi doğrultusunda gerçekleştirdiği diğer önemli ça-

-' lışmalardan bazıları şunlard ır: Kad ı nları n Siyasi Hak/an Söz-
leşmesi 1952de, Evli Kadı nların Vatandaş lığı Sözleşmesi 1957de,
Evlilikte R ıza ve Asgari Evlilik Ya şı ve Evliliklerin Kayı t Altı na
Al ı nmas ı Konusundaki Sözle şme ise 1962'de BM Genel Kuru-
lu tarafından kabul edilmiştir. BM Kadma Yönelik Her Tür-
lü Aynmc ı lığın Tasfiyesi Sözle şmesi CEDAW' ın, 1979'daki
kabulü ise, Komisyon'un çal ışmaların ın en önemli sonucunu
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oluşturmu ştur. Ancak CEDAW, 3 Eylül 1981 tarihinde "ş id-

det" konusuna aç ıkça yer vermeden yürürlüğe girmiş tir. Bu
nedenle CEDAW Komitesi, 29 maddelik Genel Tavsiye Karar ı ile
kad ına karşı şiddeti ayr ımcıhkla ilişkilendirip devletleri şid-
deti önlemekle sorumlu tutmuştur. Hükümetler CEDAWRes-
mi Raporlar ı 'nda şiddet konusuna yer vermekle yükümlü ki-
l ınmış tır.
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BM KADINA YÖNEL İK HER TÜRLÜAYRIMCİLIĞIN52 TASEİYESİ SÖZLEŞMESİ (CEDAW) 'NİN AYIRICI
ÖZELLIĞI ÇERÇEVESINDE KOMİ TE YE HANGİ
OLANAKLAR TANINMI ŞTıR?

Dünya ölçeğinde kad ına karşı ayrımcılığın önlenmesin-
de yol gösterici olan bu sözleşme, Türkiye tarafından usulü-
ne uygun şekilde onaylanmış ve 19 Ocak 1986 tarihinde yü-
rürlüğe konmuş olup 1986 y ı l ından beri iç hukukun parça-
sıd ır. 2009 y ı l ı itibariyle Birleşmiş Milletler'in 192 üyesin-
den 186 devletin onaylad ığı Sözleşme'yi, Amerika Birle şik
Devletleri'nin 17 Temmuz 1980'de imzalam ış, ancak henüz
onaylamamış olmas ı dikkate değerdir.

Sözleşme, taraf devletlere kad ınlara karşı ayrımın tüm
uygun yollardan yararlanarak gecilcmeksizin ortadan kald ı -
r ılması görevini verir. Sözleşme'nin uygulanmas ını güçlen-
dirmek için Sözleşme Komitesi'ne şikayet hakkmı sağlayan
ve ilgili ülkenin r ızas ıyla inceleme yetkisini veren ihtiyari
protokol 1999 y ı l ında kabul edilmiştir.

Sözleşme'nin amac ı, kad ına yönelik ayrımc ı lığın hukuk
sistemi yanında toplumsal ya şamdan da kald ırılmas ıd ır. "Çı -
kış nokrns ı, eşitlik değil, ayrı mcı lığın yokedilmesidir ki bu son dere-

8ı Moroğlu, Nazan, ii. g. e s. 9.
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ce önemli bir farkt ı r."82 Kad ınlar ın ya şamın her alan ında erkek-
lerle eşit haklara sahip olmas ı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
yaşama geçirilmesi hedeflenmi ş tir. Diğer insan haklan bel-
gelerinde de bu hususlara değinilmekle birlikte, "CEDAW' ı n
ayı ncı özelliği başka metinlerde genel olarak insana garanti edilen
haklar ı n burada özellikle kadvn için alt ı n ın çiziliyor olmas ıd ı r. Söz-
leş me kapsam ı nda kadı nları n hakların ın en çok tartışma konusu
edildiği ve en fazla il ılalinin söz konusu olduğu alanlar net şekilde
belirlenmekte (siyaset, evlilik, aile, eğitim, sağl ık, medya, k ı rsal, alan
vb.), buralardaki haklar ı n ne olduğu konusuna aç ı klık getirilmekte-
dir. Bu niteliği ile metne kad ı nlar için bir haklar bildirgesi, devlet-
ler için de bir yükümlülükler manzumesi olarak bak ılmaktadı r."83

Sözleşme'nin 1. maddesinde kad ınlara yönelik ay ınmcı-
l ık; "Kadınların medeni durumuna bak ılmaks ı zı n, kad ın erkek eşit-
liğine dayal ı olarak yaşam ın her alan ı nda insan haklar ın ın tan ı n-
mas ın ı, kullan ılmas ın ı, yararlan ılmas ın ı, engelleyen veya ortadan
kaldı ran, cinsi yete dayal ı olarak yap ılan herhangi bir ayrım, dış-
lama ve veya s ı n ırlama" olarak tammlanmıştır. Ülkemiz yargı
organlarınca sözleşmenin bu maddesi, özellikle bo şanmış ya
da yakm yaşam arkadaşlığı -nikahs ız birliktelik- ya şayan ka-
d ınların eş şiddetinden korunmas ına ilişkin olarak gerekçe-
lerde yer almıştır.TM

82 Acar, Feride, a. g. m., s. 27.
Acar, Feride, a. g. m., s. 27.
Bkz. Ankara 8. Aile 2008/108 D. İş Esas 008/107 D. İş ve
18.12.2008 günlü karan; aynca 47. soruda tart ışı lan Yargıtay 7.
Ceza Dairesi'nin karar ında da konuya ilişkin bölüm şu şeklide
idi: "Ayrıca ülkemiz Kad ınlara Yönelik Her Türlü Aynmc ı lığın
Ortadan kald ırılmasma ilişkin Sözleşme'yi imzalay ıp onayla-
mış tır. Anılan sözleşmenin 1. maddesine göre "kad ınlara karşı
ay ırım deyimi, kad ınların medeni durumlar ına bakılmaks ız ın ve
kad ın ile erkek eş itliğine dayal ı olarak politik, ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel öz-
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5 2 Devletlerin, sözle şmeyi yaşama geçirmesini sa ğlamak ve
bunun denetimi için Sözle şme'nin 17. maddesi ve devam ındaı
Kad ınlara Yönelik Ay ırımcılığın Kald ırılmas ı Komitesi'nin
kurulmas ı, görevleri ve çal ışma yöntemleri yer almaktad ır.
Komite kad ın haklar ı konusunda uzman 23 üyeden olu şur.85
Komite tarafından oluşturulan bir çal ışma grubunun haz ırla-
dığı Ek Protokol, Komisyon tarafından kabul edildikten son-
ra BM tarafından imzaya açılmış ve 22.12. 2000 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. Protokol, sözle şmenin güzel duygu ve ni-
yetleri ifade eden özlü bir metin olmas ından öte yaşama geçi-
rilmesi için devrim say ılabilecek olanaklar içermektedir. Ko-
mite, CEDAW İhtiyari Protokolü çerçevesinde yap ılan kişisel
başvurular ile bu alanda yargı içtihatları geliştirmiştir.

CEDAW Komitesi inceleme sonucunda ihlal ile suçla-
nan ülkeyi, gerekli önlemleri almaya ve şikayette bulunan
birey veya gruplann haklar ına zarar vermekten kaç ınmaya
çağırabilmektedir.87 Bireysel başvurunun ülkelerin uluslara-
ras ı prestijinin sarsılmaması aç ıs ından cayd ırıcı olacağı kuş-

gürlüklerin tan ınmas ını , kullanılmas ın ı ve bunlardan yararlanı l-
masını engelleyen veya ortadan kald ıran veya bunu amaçlayan
ve cinsiyete ba ğ l ı olarak yap ılan herhangi bir ayr ım, mahrumi-
yet ya da k ıs ı tlama anlamına gelecektir." 16. maddede ise "Ta-
raf Devletlerin kad ınlara karşı evlilik ve aile ili şkileri konusunda
ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacakları " düzen-
lenmiştir. ( ... ) Bu durum kar şıs ında, 4320 say ıl ı Kanun'un yal-
nızca nikah bağına dayal ı aileleri koruduğunun kabulü, anılan
sözleşmeye de ayk ırı l ı k oluşturacaktır."
Profesör Feride Acar, 1991 ve 1997 y ı llarında komitede üye ola-
rak çal ışmış, 2003 yı l ında da oy birliğiyle ba şkan seçilmi ştir."
Moroğlu a. g. m., s. 20, dn. 28.
Türkiye taraf ından, 8 Eylül 200'de imzalanan ek ihtiyari proto-
kol, 30 Temmuz 2002'de onaylanm ış, 29 Ocak 2003'de yürülü ğe
girmiştir. Bkz. 18 Eylül 2002 tarih ve 24880 say ı l ı Resmi Gazete.
Işı k, a.g.e., s. 75.
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kusuzdur. İhtiyari protokol bu haliyle dahi Sözle şme'nin et-
kinliğini sağlayacak ve Sözle şme'nin güvenceye aldığı hak ve
özgürlüklerin uluslararas ı denetimi açıs ından çok önemli bir
ad ı m oluşturacaktır.

CEDAW Komitesi 1989 y ı l ındaki 8. Oturum, 12 numaral ı
Genel Tavsiye Karar ı'nda, üye devletlerin kad ınların şiddet-
ten korunmas ı için yükümlülü ğü olduğunu ve ülke raporla-
rında bu yönde geli ştirdikleri tedbirleri rapor etmelerini iste-
mi ştir. Komitenin 19 no.lu tavsiye karannda ise ş iddetin en
önemli sebeplerinden birinin kad ına yönelik aynmc ı l ık oldu-
ğunu ilk kez vurgulam ış, böylece sözleşmenin içeriğini yeni-
den tanımlamıştır.

BM Kad ınlara Kar şı Ayrımcılığın Kald ır ılması Komite-
si Ocak 2006 oturumunda Türkiye'den Ek ihtiyari Protokol
çerçevesinde yap ılmış olan ilk kişisel ba şvuruyu karar bağ-
lamış tır. Mesleğini türban ıyla sürdürmek isteyen ve bu ne-
denle işinden atılan öğretmen (R. K.) kad ınlara karşı ayrımcı-
l ık mağduru olduğu iddiası ile Türkiye'yi CEDAW Komitesi-
ne şikayet etmi ştir.

Türkiye, Türk Medeni Kanunu'nun evlilik ve aile iliş-
kilerini düzenleyen hükümleri ile çeliştiği gerekçesiyle
Sözleşme'nin 15/24, 16/1-c, d, f, g maddelerine ve ulusla-
raras ı tahkim konusunda 29/1. maddesine çekince koymu ş;
9/1 maddesine de Türk Vatanda şlık Kanunu'yla bağdaşma-

Moroğlu, a. g. e., s. 58; "Özetle; CEDAW Komitesi, şikayetçi R.
K.'n ın (Ihtiyari Protokol'e göre şikayetçinin tüketmesi gerekli
olan) iç hukuk yolların ı kullan ırken, Türkiye'deki yarg ı süreci-
nin hiçbir a şamas ında kad ınlara karşı ayr ımcı l ık iddias ın ı öne
sürmediğini, bu iddiay ı ilk defa CEDAW'a ba şvururken kullan-
dığın ı belirterek, iç hukuk yollar ı n ın tüketilmemi ş olduğu kara-
r ı na varmıştır."
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5 2 dığına iliş kin beyanda bulunmu ştur. Ancak Dış işleri Bakan-
lığı Çok Tarafl ı Siyasi işler Genel Müdürlü ğü'nün 29 Haziran
1999 tarihli yaz ı s ı ile Daimi Temsilcimiz aracılığıyla, Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri'ne bu çekincelerin kald ınldığı ,
bildirilmiştir. Ayn ı yaz ı da 29. maddenin 1. fıkras ına konulan
çekincenin sürdüğü yer almış ise de öğretideki haklı eleştiri-
ler89 sonucu kaid ıı-ı ln-uştır. CEDAW için art ık çekincesiz oal-
rak Türk hukukunun bir parças ı d ır diyebiliriz.

Moroğlu, a. g. e., s. 33-34. "Ne yazık ki, ekonomik ç ıkar grupları-
n ın baskıs ıyla bir gecede Anayasa'y ı değiştirterek kamu hizmet-
lerine ilişkin imtiyaz sözle şmelerinde uluslararas ı tahkim yolu-
na cevaz verenler, sosyal konularda, ki şisel hak ve özgürlükler-
de ayn ı hassasiyeti ve kararl ı l ığı götermeyip, özellikle kad ın
haklar ıyla ilgili uluslararası sözleş melerdeki tahkim konusunda
koymuş olduklar ı çekincenin devamında ısrarl ı olabilmektedir-
ler."
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KADINA YÖNEL İK ŞİDDETİN TA SF1 YESİ
B!LDİRGESİ'NE NEDEN GEREKSİNİM DUYULMUŞTUR?

20 Aralık 1993 tarihli Kadına Yönelik Şiddetin Tasfiyesi-
ne Dair Bildirge, Kad ına Karşı Her Türden Ayr ımc ı lığın Orta-
dan Kald ır ılmas ı Sözleşmesi'nde, kad ınlara karşı şiddet kul-
lan ımına aç ıkça yer verilmemesine gösterilen tepkiler üzeri-
ne kaleme al ınmış tır. Bir anlamda ayr ımc ılığm en önemli ara-
cı olan şiddetin somutla ştırılmas ı, kaynakların ın aç ıkça sergi-
lenmesi hedeflenmiş, bununla yetinilmemi ş, adeta üye dev-
letlere mücadele edecekleri alanlar da gösterilmi ştir.

Bildirge'ye göre kad ınlara kar şı şiddet, erkekler ve ka-
d ınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ili şkilerinin tarihsel
bir göstergesidir. Bu güç ilişkisi erkekler tarafından kad ınlar
üzerinde egemenlik kurulmas ına ve kad ınlara ay ınmc ı l ık ya-
p ılmas ına vol açtığı gibi kad ınları zorla ba ğımlı bir konuma
sokman ın önemli toplumsal mekanizmalardan biridir.
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PEKİN DEKLERASYONU VE EYLEM54 PLATFORMLARININ HEDEFLERI NELERDIR?

4-15 Eylül 1995'te, Pekin'de 189 ülkenin kat ı l ım ıyla ger-
çekleştirilen Dördüncü Kad ın Konferans ı'nda kabul edilen
Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu devletler aç ısmdan
bir taahhütler konferans ıdır.

Ülkemiz Pekin. Eylem Platformu ilkelerini hiç çekince
koymadan kabul ederek taahhütlerde bulunmu ştur. Ülke-
miz bu taahhütlerden baz ı lannı yerine getirmek için hare-
kete geçmiştir. Bunların başında 1997 y ıl ından itibaren sekiz
y ıllık zorunlu ve kesintisiz e ğitim gelmektedir. Ayr ıca Kad ı -
nın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda, barolar,
üniversiteler, meslek kurulu şları, siyasi partiler, sendikalar
ve kad ın kuruluşlar ının temsilcileriyle birlikte bir eylem pla-
nı hazırlanmıştır.

5-9 Haziran 2000 tarihleri aras ında BM'de gerçekleştiri-
len Pekin + 5 özel oturumuna Türkiye'den ilk kez kad ın ku-
ruluşları temsilcileri de katılmıştır. Türkiye, sonuç belgesin-
de yer almasını sağladığı, evlilik içi tecavüzün kadına yöne-
lik şiddet türleri aras ında say ı lmas ı olgusunu iç hukukunda
da gerçekleştirmiştir. Buna karşın erken ve zorla evlendirme-
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nin ve namus cinayetlerinin kad ına karşı şiddet kapsam ında
yer almas ı sa ğlanamam ıştı r.

28 5ubat-11 Mart 2005 tarihleri aras ında yine BM'de ger-
çekleştirilen Pekin + 10 toplantıs ında, ağırl ıkl ı olarak kad ın
girişimcili ğinin desteklenmesi ve kad ın ticaretinin önlenme-
si konuları ele al ınmış tır. Pekin +15 toplant ı s ı ise 1 -12 Mart
2010 tarihleri aras ında, kad ın ı n insan haklan alanında yaşa-
nan gelişmeleri gözden geçirip gerekli kararlar ı almak üzere
BM Kad ın ın Statüsü Komisyonu'nda gerçekleşmiştir.
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ULUSLARARASI NORMLAR55 Iç HUKUKUN ÜSTÜNDE MIDIR?

Anayasa'n ın 90. maddesi, uyarmca, "Türkiye Cumhuri-
yeti adı na yabanc ı devletlerle ve milletleraras ı kurulu şlarla yap ıla-
cak antlaşmaları n onaylanmas ı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onaylamayı bir kanunla uygun bulmas ına bağl ıdı r." Sözleşme'nin
onaylanmas ın ın veya katı l ı mın bir kanunla uygun bulunma-
s ı için, Cumhurba şkaıınca imzalaıımas ımn ard ından (Ana-
yasa m. 104/2 a) Sözleşme'nin Türkçe ve haz ırlandığı yaban-
cı dildeki tam metni ve konulmu şsa çekincelerle birlikte Res-
mi Gazete'de yayınlanması işleminin tamamlanmas ı gerekli-
dir. (Anayasa m. 90)

2004 yıl ında 90. maddede yap ılan değişiklikle, usulü-
ne göre yürürlü ğe konulmu ş temel hak ve özgürlüklere iliş-
kin milletleraras ı anlaşmalarla, kanunlann ayn ı konuda fark-
li hükümler içermesi nedeniyle ç ıkabilecek uyuşmazl ıklar-
da milletleraras ı anlaşma hükümlerinin esas al ınacağı kabul
edilmiştir. Ayr ıca, "2004 y ı l ında yapı lan Anayasa değişikliği son-
ras ı, genel yetkili mahkemeler verdikleri kara rlarda yaln ı zca Avru-
pa İnsan Haklar ı Sözleşnıesi'nin hükü ınlerini değil, ayn ı zaman-
da Sözleşme l ı ükümlerinin yorumu niteliğindeki Ali-KM kararları-
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n ı da göz önünde bulundurmak zorundad ı r. Özellikle, Türkiye'nin
2002 ve 2003 yılları nda CMK ve HMLIK'da yaptığı değişiklikler-
le Strasbourg Mahkemesi'nin belirlediği ilılal kararların ı n ceza, fm-
kuk ve idari yarg ılama usulünde yeniden yargı lama sebebi olarak
kabul edilmesi, AlI-fM içtihatlanna iç hukukta normatif bir değer
kazand ı rm ış tı r. "°

-90Ba5lar, Kemal, Türk Mahkeme Kararlarında Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, Şen Matbaa, Ankara, Nisan 2008, s. 6. (HUMK'n ın,
Iadei Muhakeme baş lı kl ı, 445, maddesine 23.1.2003 tarihinde,
4793 say ıl ı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen 11. fikra şöyledir:
"Hükmün, İnsan Haklann ı ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşme'nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildi ğinin,
Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi'nin kesinleşmiş karanyla tes-
pit edilmiş olması ."
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ULUSAL EYLEM PLANLARINDA KAD İNA YÖNEL İK56 AILE IÇI ŞİDDETİN ÖNLENMES İ HEDEFLERI

NELERDIR?

Kad ına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, ilk Ulu-
sal Eylem Planı , 1997 y ılmda o zamanki adıyla Kad ının Sta-
tüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün önderliğinde sivil
toplum ve akademisyenlerin geniş katı l ımıyla hazırlanmışhr.
Aym biçimde 2007-2010 Eylem Plan ı da Kad ının Statüsü Ge-
nel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, kamu kurum ve ku-
ruluşlan, üniversiteler ve kad ına yönelik şiddet konusunda:
mücadele eden sivil toplum kurulu şlannın katkıs ıyla gerçek-
leşmiştir. Eylem Plan ı, kısa (2007-2008), orta (2007-2009) ve
uzun vade (2007-2010 ve sonras ı) olmak üzere üç uygulama
dönemini kapsamaktad ır.

1997 tarihli eylem planından bu yana, tüm eylem plan-
lannda istikrarl ı biçimde dile getirilen hedefler çerçevesinde,
özellikle yasal düzenlemeler konusunda önemli ad ımlar at ı l-
mış tır. Bunlardan en önemlileri, yeni Türk Ceza Kanunu ve
Medeni Kanun'un yap ım ı s ırasmda kad ın örgütlerinin yoğun
çabalarıyla, kad ına yönelik aynmc ılığın kaldır ılmas ı ve aile
içindeki tecavüz gibi kad ına yönelik şiddetin cezaland ırılma-
s ına ilişkin olarak önemli değişikliklerin gerçekleştirilmesi-
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dir. TMK'da ise kadı nın erkekle yasa önündeki eşitliği, yeni
mal rejiminden faydalanma tarihine ili şkin kıs ıtlama ve soy
ismini kullanma hakkı gibi bir iki husus dışında sağlanmış-
tır. Kad ına yönelik şiddetin önlenmesi için çok önemli adım-
lardan biri de 14 Ocak 1998'de 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ı
Hakk ındaki Kanun'un ç ıkarılmış olmasıd ır. Öte yandan, ça-
lışma yaşam ında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, kad ı-
na uygulanan ekonomik şiddetin yanında, işyerinde uygula-
nan cinsel taciz de önlenmek istenmiştir. Örneğin, 20 Mayıs
2003' Le kabul edilen İş Kanunu'nun 24. maddesinde "işyerin-
de cinsel tacizin" işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilmesi
için hakl ı neden oluşturduğu kabul edilmiştir.

Yukarıda örnek olarak sundu ğumuz yasal düzenleme-
ler yan ında, devletin kad ına yönelik aile içindeki şiddetin ön-
lenmesine ilişkin olarak ilgisinin kararl ı l ıkla sürdüğü Avru-
pa Konseyi Türkiye İçin ilerleme raporlar ında da görülmek-
tedir.
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KADINA YÖNELİK AILE İÇİ ŞİDDET. İN ÖNLENMESİ57 ÇABALARINDA Kİ TEMEL YANILGI NEDİR?

Ekonomik ve sosyal geli şmişlik farkı, yoksulluk, eğitim-
sizlik, kad ına yönelik geleneksel olumsuz bakış, olumsuz dini
referanslar gibi etkenler, toplumlar aras ındaki sayısal farklı-
lıklarda etkili olmas ına karşın, kad ına yönelik şiddet evrensel
bir sonmdur. Bunun bireylere ve toplumlara verdiği zarar ın
algılanmas ı ve çözülmesi için geli şmiş ülkeler ve uluslararas ı
örgütler etkili ve sonuç alıcı çabalara girmişlerdir.

Ülkemiz de uluslararas ı konjonktüre uygun olarak ve
kad ın örgütlerinin çabas ıyla özellikle hukuk alan ında kad ı -
na karşı ayrımcı lığın ve aile içi şiddetin önlenmesi için önem-
li ad ımlar atnııştır. Artık kad ına yönelik aile içindeki şiddet
mahrem bir alan de ğildir. Devlet bu konuda şiddet görenden
yana taraf olduğunu yaptığı hukuksal düzenlemelerle ilan et-
miştir. Yine de aile içinde kad ına yönelik şiddet, töre cinayet-
leri ve namus cinayetlerinde giderek artan bir t ırmanış var-
dır. Türkiye kad ın şiddetten etkili koruyamadığı için AİHM
tarafından tazminata mahkum edilen tek ülkedir. 0 zaman
gösterilen çabaların sorunu çözmek için yetmedi ği anlaşıl-
maktad ır ve daha kaplamsal bir bak ışa gereksinme vard ır.
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Örneğin kad ına yönelik aile içi şiddetin artışında
Türkiye'nin tar ım toplumu olmaktan ç ıkışı, köyden kente göç
olgusu önemli bir etkendir. Çünkü geleneksel ilişki, yard ım
ve dayanışma mekanizmalar ı ile varlığın sürdürmüş aileler,
günümüzün değişen toplum yap ıs ı içinde, artık yaln ız ve ola-
naks ızl ıklar içindedirler. Anayasa'mn 2. maddesindeki sos-
yal devlet niteli ği doğrultusunda, topluma ve aileye koruyu-
cu ve geliştirici hizmetleri etkili ve verimli olarak sunan ku-
rumlar geli ştirilememi ştir. Geçiş toplumu dinamiklerinden
kaynaklanan göç olgusu ve ekonomik, sosyal krizler sürecin-
de aileler yalnızlaşıp desteksiz kaldığı gibi varl ıklarını sür-
dürmede, ekonomik ve sosyal sorunlar ın çözmek için gerek-
li bilgi, bilinç ve güçten yoksundur91

Buna karşın Türkiye'de aile içinde kadma yönelik şiddet,
baş l ı başına suç merkezli, yani asayi ş sorunu olarak görül-
mekte, bataklığın kurutulması yerine sivrisineklerin peşinde
koşulmakta ve her gün artan sayıdaki suçla ba ş edebilmek
için daha fazla polise, ceza mahkemesine ve ceza evlerine ge-
reksinim duyulmaktad ır. Ağaçlara odaklanılip orman görü-
lemediği için de bu kısır döngüden çıkılamamaktad ır.

Oysa aile içinde kad ına ve çocuğa yönelik şiddetin teme-
linde, kad ın erkeğin malı gibi gören, "kan ın ı döverim de seve-
rim de" de somutlaşan erkek egemen anlayış vard ır. Sorunun
çözümü için aile içindeki ve toplumsal yaşamdaki kad ınla er-
kek arasındaki eşitsiz güç ilişkisinin dengelenmesi gereklidir.
Bu da yasalar ın önündeki eşitliğin yanı sıra, aynca toplumsal,
ekonomik yap ıda, istihdainda ve özellikle karar mekanizma-
larında kad ının güçlendirilmesiyle, yani pozitif aynmcı lığın
yaşama geçirilmesiyle olanakl ıd ır.

Karınca, Eray, "Sorun Çözmek Yerine Dosyay ı Karar Bağlama",
Radikal, 25 Nisan 2010,5. 2.
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AİLENİN KORUM%S1NA DAIR 4320 SA Yt KANUNDA58 UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
NELERDIR?

Aile içi Şiddetin önlenmesine Dair 4320 say ı l ı Kanun,
kad ına yönelik şiddetin önlenmesi için atılmış güçlü bir
adimd ır. Bu yasa ile eldeki mevcut diğer düzenlemeler bir-
likte kullanılarak kad ına karşı şiddetle mücadele olanakl ıd ır.

Yasa, baz ı mahkemelerce bo şanmış ve yakın yaşam ar-
kadaşhğı konumundaki kad ınlanti eş şiddetinden korımma-
sina ilişkin kararlarmda yaptıklan üzere kapsam olarak ge-
nişletilmeye elverişlidir. Ancak, uygulama birliği sağlanma-
sı için bu konumdaki kad ınların da korumadan yararlanaca-
ğı hususu yasada aç ıkça yer almal ıd ır. Aynı şekilde yasada-
ki eksikliklerin giderilmesi önemli olmakla birlikte, as ıl sorun
uygulanısdad ır. örneğin, aile içi şiddet olaylannda, Cum-
huriyet Başsavc ı lığı'nda şüphelinin ifadesinin aimamama-
sı gibi çeşitli nedenlerle evrak bekletilmemeli, aile içi şidde-
tin acele niteliği gereği dosya hemen aynı gün aile mahke-
mesine ulaştırılmal ıd ır. AİMM'nin, Nahide Opuz Davas ı 'nda
Türkiye'yi, ma ğdurlan etkili biçimde korumad ığı için tazmi-
nata mahküm ettiği anımsanırsa, etkili korumanın, ancak za-
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man ında koruma olaca ğı gözetilmeli ve kolluk ile savc ıların
bu konudaki duyarl ı lıkları mutlaka sağlanmal ıdır.

Aile mahkemelerince verilen koruma karar ının ve tedbi-
rin içeriğinin, infazda s ıkıntı yaşatmayacak şekilde, mağdu-
nın yeniden şiddete uğramas ını engelleyecek nitelik ve aç ık-
l ıkta yazılmas ı da çok önemlidir. Mahkemece verilen tedbir,
ailenin durumuna, somut olay ın özelliğine uygun ve herkes-
çe kabul edilebilir olmal ıd ır.

Aç ılmış bir boşanma davasında koruma tedbiri istemek
olanakl ıd ır. Ancak herhangi bir nedenle ba şka bir mahkeme-
den korunma istenmi şse, koruma tedbirinin acele i şlerden
oluşu, şiddetin o an için, hemen b ıçakla kesilir gibi önlenme-
si gerekliliği nedeniyle kesinlikle birleştirme kararı verilme-
melidir. Aksi tutum ba şvuruyu yapan kadmın, dosya boşan-
ma davas ına bakan hakim önüne gidinceye de ğin şiddet gör-
me tehlikesinin devamına göz yummak olur ki yasanın ko-
rumak istediği değerle bağdaşmaz. Ancak, tedbire ili şkin ve-
rilen kararın yeniden incelenmesi isteniyorsa, şiddet tehlike-
sinin o an için önlenmesi söz konusu olmayaca ğı için, konu-
nun boşanma davas ında daha derinlemesine incelenece ği de
göz önünde tutularak somut olay ın özelliğine göre birleştir-
me kararı verilebilir.

Geliri olmayan kad ınları yasadan yararlanmak için ba ş-
vurmaktan al ıkoyan en önemli neden, kusurlu kişinin evden
uzaklaştırılmas ı halinde evin giderlerini karşılayamayacağı
endişesidir. Yönetmelik, "Bu tedbirin uygulanmas ı, kusurlu eş
veya şiddet uygulayan diğer aile bireyinin, uzaklaş tınldzğı konu-
tun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini kar-
şı lamaya devam etmesine engel değildir. Hdkim uzaklaştınlan ki-
şinin bu tür yükümlülüklerinin devam ı na karar verebilir" (m. 8/
2). şeklindeki hükmüyle bu, çok önemli bo şluğu doldurma-
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ya adayd ır. Böylece ekonomik yönden kusurlu eşe bağıml ı58 olan diğer eş, (çoğunlukla kad ın) evden uzaklaş tırma kara-
nyla elektriksjz, susuz ve aç ıkta kalma tehlikesinden korun-
muş olmaktad ır. Mahkeme kararlarında bu hükmün i şletil-
mesi sağlanmalıd ır.

Öte yandan şiddet mağduru kad ınlar yasa kapsam ın-
da kendilerine tanınan koruma mekanjzmalar ıru ve haklarını
bilmemektedir. Sistemin iyi işlemesi için şiddet mağduru ka-
dmın, daha başvuru aşamasında bir sosyal çalışmacıyla gö-
rüştürülmesi ve bilgilendirilmesi sa ğlamnalıd ır.
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ANAYASA VE DIĞER YASALARDA KADINA
YÖNELİK AYRİMCILIK VE ŞİDDETE GÖZ YLIMAN

DÜZENLEMELER HANG İLERİDİR?

4320 sayılı Kanun'un uygulanmas ında sorunlar oldu ğu
gibi Anayasa ve di ğer yasalarda da hAla ayr ımcılık ve şid-
dete göz yuman düzenlemeler vard ır. Örneğin, Anayasa'da
kanun önünde eşitlik başliklı 10. maddeye, 7.5.2004 tarihin-
de eklenen: "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." şeklindeki
ikinci fiba, pozitif aynmc ılığa doğru atılan önemli bir ad ım
olmakla birlikte eşit konumda ve güçte olmayanlarm, yasa
önünde eşit olmalarının rekabet ortamında bir yararı olmaya-
cağı aç ıktır. Öyleyse kadmlar ın istihdam, siyaset, eğitim gibi
çeşitli alanlarda karşı laştığı engellerin aşılmas ı ve toplumsal
gelişme için pozitif ayrımcıl ık benimsenmelidir. Bunun için
Anayasa'ya olumlu ayrımcı l ık uygulanmasının imtiyaz sayıl-
mayacağına ilişkin bir tünıce konmal ıdır. Yine olumlu ayrım-
cılığın yaşama geçirilmesi, gerçek e şitliğin sağlanması ama-
cıyla "Seçme ve SeçÜme ve Siyasi Faaliyette Bulunma" başl ıkl ı 67.
madenin 2. fıkrasma, "Her bir cinsin eşit oranda temsil ve katı l ı-
m ın ı sağlayacak şekilde özel önlemler al ı narak" ifadesi eklenmeli;
aynı doğrultuda seçim ve siyasal partiler yasalarmda, kad ın-
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59 	 larm erkeklerle eşit oranda temsillerinin sa ğlanması için ge-
rekli düzenlemeler ivedi olarak yap ılmal ıd ır.

Anayasa'n ın 41. maddesine 3.10.2001 tarihinde, 4709 sa-
yı l ı Kanunla eşler aras ı eşitlik fıkras ı eklenmiştir: "Aile Türk
toplumunun temelidir ve e şler aras ı nda eş itliğe dayan ı r." Bura-
daki eşitliğin, yasalar önündeki e şitlik olarak alg ılanmas ı
doğrudur. Nitekim bu düzenlemeden sonra ç ıkarılan Mede-
ni Kanun'da, önceki yasada var olan, "Erkek evin reisidir." bi-
çimindeki düzenlemeye yer verilmemi ştir. Ancak, 41. mad-
dedeki bu düzenleme sadece ailede eşitlikle s ınırlı olup ya-
şamın her alanında eşitliğin sağlanmasına dayanak olu ştur-
maz. Aile d ışında da yaşamın tüm alanlar ında kad ın ile erkek
eşitliğini gerçekleştirilecek düzenlemeler yap ı lmal ıd ır.

Ceza Kanunu'nda ise feodal yap ıdaki aşiret sisteminin
sürdürülmesi için işlenen öldürmeler nitelikli olarak kabul
edilip cezanın artırılmasına karşın, erkeğin kad ın üzerindeki
iktidarım sürdürmeyi amaçlayan namus cinayetleri bu kap-
sama al ınmamış tır. Oysa her ikisinde de kad ının, erkek ege-
men sistem tarafından denetlenmesi söz konusudur ve na-
mus cinayetleri halen Türkiye'de en önemli, en s ık rastla-
nan kad ının, insan hakkı ihlalidir. Öyleyse namus cinayetle-
d, TCK m. 82'deki diğer nitelikli adam öldürmelerle birlikte
yer almal ı ve haksız tahrik indirimine neden olabilecek ifade-
ler ayıklanmal ıd ır.

Ceza yasasında kad ının, insan hakları açıs ından bir di-
ğer olumsuz düzenleme de gençlerin cinsel ili şkilerini şika-
yete dayal ı olarak cezaland ıran, yeni TCK'n ın 104. maddesi-
dir. Bu maddeye dayanarak, ebeveynler ile okul yöneticileri
ve öğretmenler gibi üçüncü ki şiler de genç insanlann kendi
istekleriyle yaşad ıklar ı cinsel ilişkilerinin cezaland ınlmasmı,
dolayıs ıyla bekaret kontrolünü isteyebilmektedir. TCK'da,
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bekMet kontrolü amaçl ı genital muayenenin yap ılmas ı için
kad ının rızasın ın aranması koşulu yer almal ıd ır.

Medeni Kanun çıkar ı tı rken, kad ın örgütlerinin tüm ça-
balanna kar şın, kad ı nın soyadın ı kutlanmas ına ve mat payla-
şımına ilişkin konularda ayr ımc ı l ık güden maddelerin yer al-
ması önlenememiştir.

TMK'n ın 187. maddesi de ğiştirilerek, kad ının evlense
bile yaln ızca kızl ık soyad ın ı kullanmaya devam etmesine ola-
nak tanınmal ıd ır. Bu konunun e şlerin insiyatifine bırakılma-
s ı yerinde olur.

Yeni Medeni Kanun ile edinilmiş mallara katılma reji-
mine geçilıniştir (m. 202). Bu rejim, evlilik süresince edinil-
miş tüm malların değerinin boşanma durumunda e şit pay-
laşılmas ı esas ına dayan ır. Ne var ki Yürürlük Kanunu'nun
10 maddesine, yasanın TBMM'deki görüşmeleri s ıras ında ya-
pılan bir eklemeyle, mevcut evlilikler için düzenlemenin ya-
sanın yürürlüğe girmesinden sonraki mal edinimlerini kap-
samas ı sağlanmış tır. Böylece yasanın yürürlüğe girmesinden
önceki haksız konumlann devamına olanak tanınmıştır. Bu-
nun hukuk güvenli ğine, adalet ve hakkaniyete ayk ın oldu-
ğu kuşkusuzdur. Aynca ülkemizin imzalad ığı Kadına Kar-
şı Ayrımcı lığm önlenmesi Sözle şmesi (CEDAW)'m 2. ve 16.
maddelerinin kar şılanmas ı için de edinilmiş mallara kat ılma
rejimi yönünden Türk Medeni Kanunu'nun 10. maddesi, ya-
sanın yürürlük tarihi olan Ocak 2002' den önceki dönemi de
kapsayacak biçimde de ğiştirilmelidir.

Yine, Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi
uyarınca Belediyelere getirilen s ığınma evi kurma yükümlü-
lüğünün uygulanmas ı izlenmeli ve parasal kayna ğını sağla-
yacak araçlar olu şturulmalıd ır.
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Türkiye'de kadını aile içi şiddetten koruma konusunda
gazetelere yans ıyan haberler iç açıcı değildir. Örneğin, koca-
sı tarafından kulağı kesilen kadm, kırk gün sonra aynı koca-
ya verilmekte92 ya da küçük çocuklanna pomo film seyretti-
rip bu filmlerde oynatmak isteyen babanın yaşadığı eve, ço-
cuklar ve kadın, boşanma kararının ardmdan dönmek zo-
runda bırakılmaktad ı rY3 Buna, Avrupa İnsan Haklar ı Mah-
kemesi (AİHM)'nin kadının etkili korunmad ığı için verdiği
mahkünılyet kararım da eklediğimizde, ülkemizin kad ın aile
içi şiddetten korumak yerine, koruyor"mu ş " gibi yaptığı bile
söylenebilir.

Yasal düzenlemelerdeki tüm iyile ştirmelere karşın, son
on yılı aşkm deneyim, ülkemizde sorunun uygulamada yo-
ğunlaştığını, var olan yasalann, kadını aile içi şiddetten ko-
rumada etkin uygulanamad ığını göstermektedir. Oysa yasa-

Sabah Gazetesi, 2 Aral ı k 2009, s.1 ve 14.
Habertürk Gazetesi, "Diziyi B ı rak Bu Babaya Bak" (man şet haber),
9 Ekim 2009, s. 1.
AİI-IM'nin, 9 Haziran 2009 tarihli, Nahide Opuz/Türkiye Dava-
s ı, (Başvuru no: 33401/02).
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lar ödün verilmeden kararl ılıkla ve ciddi biçimde uygulanır-
sa mağdurlan korumada etkili olur. Aksi halde güzel ama içi
boş ve değersiz sözler olarak kalacaklard ır.

Şiddetten zarar gören kadınlann yasalar ın etkin koru-
masından yararlanmak için gösterecekleri çabalar ise, onla-
nn yetersiz kaynak ve güçleri nedeniyle ba şansız kalmaya
mahkümdur. Öyleyse, geleneksel toplumsal yap ı tüm kay-
nakları ve gücü, ayr ımcılığı sürdürenlerin, yani şiddeti uy-
gulayanlann denetimine bıraktığı için, sorumluluk güç sahi-
bi olanlarda yani erkeklerdedir. Ancak insanlar doğaları ge-
reği bir şey tarafından zorlanmad ıkça değer yargılarım değiş-
tirmek istemezler. Çünkü bu, rahats ızlık vericidir. Bu durum-
da, hiç kimse üstünlüklerinden bir zorlama olmadan, kendili-
ğinden vazgeçmeyece ğine göre erkekler, kad ına yönelik aile
içi şiddetin önlenmesini niçin istesinler, sorusu akla gelmek-
tedir. Olumsuzdan ba şlayalim, diyelim ki bu sorunun doyu-
rucu bir yanıtı yok. Böyle diye kadma yönelik ayrımc ılığın ve
şiddetin sürüp gitmesine seyirci mi kal ınacaktır? Kuşkusuz
değil, nasıl ki kanatlarından biri kırık bir kuş uçamazsa, nü-
fusunun yar ıs ını oluşturan kad ınlarını ezen, onları toplumsal
yaşamdan soyutlayan toplumlar kalk ınamaz, erkekler de tam
ve gerçek mutlulu ğu yaşayamaz.

Günümüzde tarihin kırılma noktalarından biri ya şan-
maktad ır. Çağlar boyunca görülmeyen, fark edilmeyen ka-
d ına yönelik ayrımcı lık ve aynmc ı lığın gerçekleştirilme ara-
c ı olan şiddetin kad ına yaptığı haks ızl ık yan ında, erkeği ve
kad ını nas ıl mutsuz ettiğinin algılanma aşamas ına ula şılmış-
t ır artık.

Bu nas ıl gerçekleştirilecektir? Yani erkeklerde bu dönü-
şüm nas ıl sağlanacaktır? İnsanların duygu ve dü şüncelerini
yasalarla değiştirmek zor olmakla birlikte olanaks ız değildir.
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Nitekim dünyadaki son yirmi y ı ll ık gelişim kad ı na yönelik60 aile içi ş iddetin, otomobilin dikiz aynas ının kör noktas ından
çıktığını ve güç sahiplerinin (erkeklerin) de bu alanda çe şit-
li saiklerle olumlu yönde etkili olmaya çal ıştığın ı göstermek-
tedir. Ancak gerçekliğin doğru algılanmas ı açıs ından erkek-
lerdeki bu dönü şümü tetikleyen etkenlerin bilinmesi yarar-
l ı olacaktır.

Bu durumda sorumuza dönersek erkekler, kad ına yö-
nelik aile içi ş iddetin önlenmesini niçin istesinler sorusunun
akla gelen ilk yan ıtı, Cumhuriyet'in kuruluşunun hedefi olan
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için olabilir. 1926 tarih-
li Medeni Kanun'un kad ınlara, erkeklerle birçok alanda eşit
haklar tan ıyan, dini nikahı, birden çok eşliliği yasaklayan, ka-
d ınlara erkeklerle eşit miras hakkı tanıyan, çağdaşlarına göre
oldukça ileri niteli ği, böyle bir yan ıtı küçümsememize engel-
dir.

İkincisi, kad ına yönelik şiddetin önlenmesi, kişisel ac ıma
duygusunu tatmin için isteriiyordur. Daha bireyci diyebilece-
ğimiz bu yaklaşım ın kad ını, engellilerle ve çocuklarla e ş tu-
tan bir yola çıkmas ı olas ı lığı vard ır, ancak önemsenmelidir
yine de.

Üçüncüsü, komşulardan duyulan şiddet seslerine kulak-
lar tıkanamadığı, medyada her gün görüp okunulan vah şet
haberleri kan ıksanamadığı için kad ına yönelik aile içi şidde-
tin önlenmesi isteniyor olabilir. İnsanlar salt kendilerinden
değil, yaşad ıkları çevreden ve toplumdan da sorumludurlar
kuşkusuz.

Kad ını eş şiddetinden koruyan yasaların sorunsuz uygu-
lanmas ı, erkeklerin bu alanda sorumluluk almas ının sağlan-
mas ı için bu yanıtlar çoğaltılabilir. Ancak erkekler, geleneksel
"geçimi sağlayan aile reisi" rolünden, birey yetiştirme sorumlu-
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luğunu üstlenme yetkinliğine eriş miş "baba" rolüne geçmeye
hazır olmayı içselleştirdikleri an, kad ınların, kulağını kesen,
onlara defalarca eziyet edip yaralayan kocalanna teslim edil-
meme koşullar ı içtenlikle oluşturulacakt ır asl ında.
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KARARI
4320 Say ılı Kanun Uyarınca Tedbir İstemine ili şkin,

4320 Sayılı Kanundaki Tedbirlerden Farkl ı Olarak Verilen
Tedbirlere ili şkin Karar Örneği'

Tedbir isteyen kad ın özetle, eşinin kendisine sözlü ve fii-
li olarak şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini, çocuklarının
yanında dahi dövmekten çekinmediğini, maaşına ve otomo-
biline el koydu ğunu, eşinin çoculduğunda anne ve babas ın-
dan dayak yediği için psikolojik sorunlar ı olduğunu dü şün-
düğünü, ortak konutun Ankara'da olmasma karşın eşinin N.
ilinde çalıştığım, bu nedenlerle yalnızca hafta sonlan evine
gelebildiği halde, bu durumda dahi para kazanma arzusuyla
G. ilçesinde babas ınn dükkan ına çalışmaya gittiğini, kendi-
sinin de çocuklar ıyla beraber 3 ay G.'de kay ınvalidesinde kal-
ması n ı istediğini ileri sürerek, eşinin evden uzaklaş t ırılmas ı -
na, psikolojik tedavi görmesine, kiray ı karşılamasına, çocuk-
lara nafaka vermesine, tatilde G.'de üç ay süreyle kalmas ı için
zorlamamas ına, hafta sonunu çocuklarıyla geçirmesini, baba-
s ının dükkanında çalışmamas ına ve evde bulunduğu sürece

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin: Esas, 2009/68 D. İş ve Karar:
2009/61say ı l ı ve 2.6.2009 günlü kararı. (Mahkeme karar kano-
nundan alınnM ş tır.)
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kişisel temizliğine dikkat etmesine, di şlerini fırçalamas ına ka-
rar verilmesini istemiştir.

istek 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Yasa uya-
r ınca korunma istemine ili şkin olup yasa uyarınca koruma
kararı verilmesi için istekte bulunmak yeterli oldu ğundan, B.
Y. in, eşine şiddet uygulamamas ı için aşağıdaki tedbirler uy-
gulanarak uyar ılmas ına karar verilmi ştir.

HÜK(JM:

A) Kusurlu eş B. Y.m takdiren 6 ay süreyle olmak üzere:

1-Eşi ve ayni çat ı altında yaşayan diğer aile bireylerinin
oturmakta olduklar ı eve ve çalışıyorsa istekte bulunanın işye-
rine, çalıştığı okula yaklaşmamas ına,

2- Eşi ile aynı çatı altında yaşadığı diğer aile bireylerine,
çocuklarına karşı şiddete ve korkuya yönelik davran ışlarda
bulunmamas ına,

3- Eşi ile aynı, çatı altında yaşayan diğer aile bireylerini,
çocuklarını iletişim vas ıtalarıyla rahats ız etmemesine,

4- Aleyhine karar verilen B. Y. in evin ve ailenin gider-
lerini ve ortak konutun kira, su, ayd ınlatma, doğal gaz yada
ısınmaya ilişkin faturaları karşı lıyor ise bu yükümlültiğünün.
devam etmesine, çocuklar için ayrı ayn ayl ık 150'5er TL nafa-
ka takdiri ile eşi N. Y'a ödemesine,

5- B. Y. ın psikolojik sorunlan oldu ğu ileri sürüldü-
günden, Ailenin Korunmas ına Dair Kanunun uygulanma-
sı hakk ındaki Yönetmeli ğin 13. md. uyarmca N. İl Sağlık
Müdürlüğü'ne başvurarak, Ruh Sağlığı Şubesince resmi veya
özel sağl ık kurumuna sevk edilip, muayene ve ve tedavisinin
sağlanmas ına,
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6- Yaz tatilinde ailenin G.'de babaanne ve büyük babay-
la kalma süresinin 15 günü a şmamas ına,

7- Kusurlu eş B. Y.' ın ev içerisinde sigara içmemesine,
diş, beden temizlik ve sağlığına özen göstermesine,

8- Kusurlu eş D. Yin, çocuklar ına ve eşine karşı ilgili ve
sevecen davranmas ına, onlara yeterli zaman ay ırmas ına,

9- Karann ilgili kolluk gücü (mahalli karakol) arac ı lığıy-
la infazına,

C) Kusurlu eş B. Y.'a hükmolunan tedbirlere aykırı dav-
ranmamas ı halinde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlay ıcı ceza-
ya çarpt ırılacağı hususunun ilgili kolluk birimi (mahalli kara-
kol) arac ı lığıyla tebliğine,

D)Kararın infazının izlenmesi için 2 adet karar örneğinin
Cumhuriyet Başsavcıliğına gönderilmesine,

Yasa gereği harç al ınmas ına yer olmad ığına,

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığından
Anayasa'nın 40.maddesindeki zorunluluk nedeniyle HUMK
nt 108/2 kıyasen uygulanarak, karar ın tebliğinden itibaren
10 gün içerisinde taraflann mahkememize verecekleri dilek-
çeleriyle kararm yeniden incelenmesini isteyebileceklerine
ilişkin olarak dosya üzerinde yap ılan inceleme sonucunda
karar verildi. 02/06/2009
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KARAR 2
4320 Say ı lı Kanun Uyannca, Resmi Evlilik D ışı
Birlikteliklerde Korunma İstemine ili şkin Karar örneği'

Korunma isteyen F. K. dilekçesinde, resmi nikahl ı olma-
dan birlikte yaşadığı, 0. C.'nin uzun süredir kendisine şid-

det eylemlerinde bulunduğunu, bu nedenle hayati yönden
derin endişe duyduğunu ileri sürerek, 4320 say ı l ı Ailenin Ko-
runmasına dair Yasan ın 1. maddesinde yaz ı lı tedbirlerin uy-
gulanmas ını istemekle, dosya incelendi.

Dilekçe içeriğinden tarafların resmi nikah olmaks ızm
birlikte yaşadığı görülmekle öncelikle, 4320 say ı l ı Yasa'nm

uygulanması olanağı tartışılmalıd ır. Yasada koruma kapsa-
mının resmi evlilikle sınırland ınldığına ilişkin bir anlatım bu-
lunmamaktadır. Buna karşın taraflarm yak ın yaşam arkada-
şı olarak uzun süredir bir arada ya şadığı, sosyolojik anlam-
da bir aile kurulduğu ve kadrnın bu nedenle şiddete uğrad ı-
ğı anlaşılmaktad ır.

4320 sayil ı Yasa, nihai amaç olarak kad ın ve erkek ara-
smda eşit olmayan güç iişkisinden kaynaklanan kad ına yö-

2 Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin: Esas, 2008/108 D İş ve Karar:
2008/107 say ıl ı ve 17.12.2008 günlü karar ı. Mahkeme karar kar-
tonundan alınmıştı r.
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nelik şiddeti önlemek için ç ıkarılmıştır. öyleyse davac ı ka-
d ının 4320 say ı lı Yasa'nın korumasmdan yararland ınlmas ı,
yasanın amacına uygun düşecektir. Esasen çağdaş gelişıtıe-
ler de bu yöndedir. Başta Kad ına Karşı Ayrımc ı lığın Önlen-
mesine İ lişkin Sözleşme (CEDAW) olmak üzere, ülkemizin
imzaladığı kad ına yönelik şiddetin önlenmesine ili şkin tüm
sözleşmeler yanında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
yakın yaşam arkadaşlığını aile sayan kararlannın ulusal hu-
kukumuz aç ıs ından da bağlayıcılığı gözetilerek, -Mahkeme-
ye göre evliliğin biçimsel koşullarl değil, eylemsel olarak aile
olup olmamak önemlidir. (Bkz. Dinç. C., (2006), özel Haya-
tm ve Aile Hayahım ı Korunması, insan Haklan Konferansla-
rı (14 Nisan 2006-26 May ıs 2006), Ankara Barosu insan Hak-
lan Merkezi Yayınlan s. 22)- öyleyse 4320 sayılı Kanun'un
uygulanmas ı, resmi evlilikle s ınırland ınlmamalıd ır.

Bu kapsamda, evrak içeriğine göre istek mahkememiz-
ce yerinde görüldüğünden, 5636 say ı l ı Yasa ile değişik 4320
sayılı Yasa uyarınca aleyhine tedbir istenen dayalı 0. G.'nin
istekte bulunan F. K'ya şiddet uygulamamasma ilişkin uya-
nlmas ı için aşağıdaki önlemlerin uygulanmas ına karar veril-
miştir.

HÜKÜM:

A) Kusurlu 0. G'nin, takdiren 4 ay süreyle olmak üzere:

1-Birlikte ya şadığı F. K ile aynı çatı altmda yaşayan diğer
aile bireylerinin oturmakta olduklan eve ve çal ışıyorsa istek-
te bulunan Filiz Kılıç'm işyerine yaklaşmamasına,

2-Birlikte ya şadığı F. K ve aynı çatı altında yaşayan diğer
aile bireylerine kar şı şiddete ve korkuya yönelik davranışlar-
da bulunmamas ına,
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3- Birlikte ya şadığı F. K ve ortak kullan ımdaki eşyalar ı-
na zarar vermemesine,

4- Birlikte ya şadığı F. K ile varsa aynı çatı altında yaşa-
yan diğer aile bireylerine iletişim vasıtasıyla rahats ız etme-
mesine,

5- Aleyhine karar verilen 0. G'nin evin ve ailenin gider-
lerini ve ortak konutun kira, su, ayd ınlatma, doğalgaz yada
ıs ınmaya ilişkin faturalarını karşı l ıyor ise bu yükümlülüğü-
nün devam etmesine,

B)Kararın bir örneğinin karşı taraf 0. G.'ye tebliği için il-
gili kolluk birimine gönderilmesine,

C) Kusurlu aleyhine tedbir istenen 0. C.'nin hükmolu-
nan tedbirlere aykın davranmas ı halinde tutuklanacağı ve
hürriyeti bağlay ıc ı cezaya çarptırılacağmın hususunun ilgili
kolluk birimi (Jandarma ya da Polis Merkezi) aracı lığıyla ken-
disine yap ılacak bir tebligatla ihtarma,

D)Kararın ilgili kollulc gücü (mahalli karakol) arac ılığıy-
la infazına,

E) Karannın infazının izlenmesi için 2 adet karar örneği-
nin Cumhuriyet Başsavcılığma gönderilmesine,

Yasa gereği harç ahnmasma yer olmad ığına,

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığmdan Ana-
yasa'nın4ü. maddesindeki zorunluluk gözetilerek HUMIC'nm
108/2 maddesi kıyasen uygulanmak suretiyle ve karar ın teb-
liğinden itibaren 10 gün içerisinde taraflarm mahkemenüze
verecekleri dilekçeleriyle kararın yeniden incelenmesini iste-
yebileceklerine ilişkin olarak dosya üzerinde yap ılan incele-
me sonunda karar verildi. 18.12.2008
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4320 Sayıl ı Kanun Uyarınca Verilen Koruma
Kararlarının Temyiz Edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay

Hukuk Dairesi'nin Karar Örneği

Mahkemelerden verilen nihai kararlara kar şı temyiz yo-
luna başvurulabilir (HUMK m. 427) şu halde incelenen ka-
rarın niteliği ortaya konularak öncelikle karar ın temyizinin
kabil olup olmad ığının çözümlenmesi gerekmektedir. 4320
say ılı kanun ile aileyi koruyucu tedbirlerin Aile Mahkeme-
si Hakimi tarafından (47875 say ı l ı Kanun m. 9/1) resen al ın-
ması hükme bağlanmışt ır. Bu kanunun amac ı aile içi şiddeti
durdurma, özellikle kad ın ve çocukları koruma olduğu sevk
gerekçesinde aç ıklanmıştır. Hatta "Aile Mahkemesi mağdu na-
rı n tekrar şiddete uğrama ihtimalini göz önüne alarak ba şvurusu-
nun hemen ardı ndan tan ık ya da karşı tarajin dinlenmesine gerek
olmadan bu karon verebilecektir. Şiddete uğrayan/ann mahkeme-
de şiddete uğrama ihtimal/erini kan ı tlama yükümlülüğü de bulun-
maktadı r. Mahkeme kararı nda 6 ayı geçmemek üzere tedbirin uygu-
lama süresi belirtilecek ve tedbire ayk ı rı davran ış ta bulunulmas ı ha-
linde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edileceği
kusurlu eşe ihtar olacaktı r." aç ıklamaları yapılmıştır. Görüldü-

Yargıtay 2. HD, 12.7.2004,8367-9372 say ıl ı kararı; Gençcan, Ömer
Uğur, ü. g. e., s. 786-787.
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ğü üzere bu karar kusurlu e şin sald ırılarına son verilmesinin
kendisine ihtar ından ibaret k ısa süreli bir tedbir niteliğinde-
dir. Bu aç ıklamalar kararın nihai nitelikte olmad ığım sürek-
li sonuç doğurmayacağım göstermektedir. Geçici tedbir ni-
teliğinde olan bu karar ın itiraza tabi olmad ığı da Kanun'un
Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi s ıras ında kabul edilmiş,
kanun bu hali ile kesinleşmiş tir. Şu halde 4320 sayı l ı Kanun
uyarınca oluşturulan kararlan, Hukuk Usulü Muhakemele-
ü Kanunu'nun 105, 106, 107, ve 108. maddelerinde belirlenen
prosedür uyannca ittihaz olunan ve bu kanunun 109. mad-
desi uyarınca 10 gün içinde dava aç ılması şartıyla değil haki-
min tayin ettiği süre ile geçerli ve temyiz incelenmesine tabi
bulunmayan geçici tedbir niteli ğinde kabul etmek, kanunun
tedvin amac ına uygun düşecektir. Temyiz isteğinin bu sebep-
lerle reddi gerekmi ştir.

168



Sorularlu kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

KARAR 4
Boşanmış Ya Da Resmi Nikah Olmaksızın Birlikte

Yaşayan Kadımn 4320 Sayılı Kanundaki Tedbirlerden
Yararlanamayacağına ilişkin Olarak Verilen Yargıtay

Hukuk Dairesi'nin Karar Örneği

N.B.'nin telefonla hakaret edildiğine dair şikayeti üzeri-
ne Ödemiş Cumhuriyet Başsavc ılığı, 8.4.2008 tarihinde şüp-
heli E.B. hakkında 4320 say ıl ı Ailenin Korunmasma Dair
Yasa'n ın 1. maddesinde yazılı tedbirlere hükmedilmesini ta-
lep etmiştir. Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, aile mah-
kemesi sıfatıyla 14.4.2008 tarihinde; E.B.'nin e şi N.B.'e karşı
1 ay süreyle şiddete yönelik davranışlarda bulunmamasma,
evden uzakla ştınlmasma, e şine ayl ık 125 TL tedbir nafakası
ödemesine karar vermiş, bu karar dayal ı Enes tarafında tem-
yiz edilmiştir.

4320 say ı l ı Kanun aile içi şiddeti durdurma, özellikle ka-
dın ve çocuğu koruma amac ıyla ç ıkanlmışür. Aile mahke-
mesi tarafından, bu kanun uyarmca verilen kararlar ın kısa
süreli, geçici tedbir niteliği de göz önünde bulundurularak
temyiz ve itiraz yolunun kapalı olduğu yerleşmiş Yargıtay
uygulamasıyla sabittir. Ancak temyiz yolu kapal ı olan karar-

Yargıtay 2. HD, 12.5.2009 günlii ve Esas No: 2009/170, Karar No:
2009/9471 sayıl ı kararı .
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lar; bu yasan ın uygulanabilece ği kişiler, resmi olarak evlilik
birliği devam edenler hakk ındaki kararlard ır. Somut olayda;
tarafların 14.11.2007 tarihinde bo şand ıkları dosyadaki nüfus
kayd ından anla şılmaktad ır. Boşanan kişiler hakkında 4320
sayıl ı Kanun'a göre tedbirlere hükmedilemez. Bu nedenle ka-
rar Yasarun aç ık olarak ihlali niteli ğinde bulunduğundan, bo-
zulması gerekmi ştir.
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KARAR 5
Boşanınış Ya Da Resmi Nikah Olmaks ızın Birlikte

Yaşayan Kad ın ın, 4320 Sayıl ı Kanun'daki Tedbirlerden
Yararlanacağına ilişkin Olarak Verilen, Yarg ıtay Ceza

Dairesi'nin Karar ı5

Sanık M. D, hakkında 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ı -
na Dair Kanun'un 2/son maddesi uyar ınca açılmış bulunan
kamu davas ındarı beraatına ilişkin, Tufanbeyli Sulh Ceza
Mahkemesi'nce verilen 06.04.2005 gün ve 2-18 say ılı hüküm
yerel Cumhuriyet savc ısı tarafından temyiz edilmekle, dos-
yayı inceleyn Yargıtay 7. Ceza Dairesince 07.04.2009 gün ve
3351-4849 say ı ile;

"4320 sayı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un 2. mad-
desinde, anılan Kanun'un 1. maddesinde belirtilen şekilde eş-
lerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan
diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kalma-
s ı üzerine Aile Mahkemesi Hakimi'nin belli süreyle madde-
de sayılan tedbirlere hükmetmesinden sonra belirlenen süre-
de koruma karar ına aykın davranılmas ı suç olarak düzenlen-
miştir. Fiilin başka bir suç oluşturmas ı koruma karanna aykı -
n davranma suçuna engel değildir.

Yargıtay 7. CD, 07.04.2009 gün ve 3351-4849 say ı l ı karar ı . (Yargı -
tay 7. CD karar kartonundan al ı nmıştı r.)
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Koruma karar ı nın tarafları veya karar ın niteliği 4320 sa-
yı l ı Kanunun 1. maddesi kapsamında değilse 2. maddedeki
suç oluşmayacaktır. Konumuz açıs ından öncelikle tartışılma-
sı gereken husus; ayn ı çatı altında müşterek çocuk ve mağ-
durun babas ı ile sürekli birlikte yaşayan nikahs ız eş hakkın-
da da bu kanun kapsam ında koruma karan verilip verileme-
yeceğidir.

4721 say ı l ı Türk Medeni Kanunu'nda 'aile' tan ımlanma-
mış ve aile fertlerinin kimlerden olu ştuğuna dair bir düzenle-
meye yer verilmemiştir. Aynı şekilde 4320 say ı l ı Ailenin Ko-
runmas ına Dair Kanun'da da aç ıklayıcı bir tanım bulunma-
maktadır. 4320 say ı l ı Kanun ve gerekçesinde ise kanunun ni-
kahsız beraberlikleri de kapsad ığma dair bir aç ıklamaya rast-
lanmarnaktad ır. Bu durumda Anayasa kurallarına ve millet-
leraras ı andlaşma hük6mlerine bak ılmasında zorunluluk bu-
lunmaktad ır.

Anayasamız ın 20. maddesine göre 'herkes, özel hayatı-
na ve aile hayat ına saygı gösterilmesini isteme hakk ına sahip-
tir. Özel hayatın ve aile hayat ın ın gizliliğine dokunulamaz'
'Ailenin Korunmas ı' baş l ıkl ı 41. maddesine göre de 'Aile,
Türk toplumunun temelidir ve e şler arasında eşitliğe daya-
nır. Devlet, ailenin huzur ve refah ı ile özellikle ananın ve ço-
cuklann korunmas ı ve aile planlamas ının öğretimi ile uygu-
lanrnasrnı sağlamak için gerekli tedbirleri al ır, teşkilatı kurar'

Bilindiği gibi ' İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Ko-
ruma Sözle şmesi' (Il-TAS), 19.03.1954 günlü Resmi Gazete'de
yay ınlanan 10.03.1954 tarih ve 6366 say ılı Kanun'la onaylan-
mış olup, 1982 Anayasas ı'nın 90/5. maddesinde yazılı 'Usu-
lüne göre yürürlü ğe konulmuş milletleraras ı andlaşmalar ka-
nun hükmündedir. Bunlar hakk ında Anayasa'ya aykırı l ık id-
dias ı ile Anayasa Mahkemesine başvunılamaz. (ek cümle:
7.5.2004-5170/7m.) Usulüne göre yürürlü ğe konulmuş temel
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hak ve özgürlüklere ilişkin milletleraras ı andiaşmalarla ka-
nunlann ayn ı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle ç ı-
kabilecek uyuşmazlıklarda milletleraras ı andlaşma hüküm-
leri esas al ın ır' biçimindeki kural gere ği, iç hukukumuzun
uyulması zorunlu bir parças ı haline gelmiştir.

Sözleşmenin 'Özel Hayatı n ve Aile Hayatın ın Korunma-
sı' baş lıkl ı 8. maddesinin 1. f ıkras ına göre 'Herkes özel haya-
tına, aile hayatına, konutuna ve haberle şmesine saygı göste-
rilmesi hakk ına sahiptir'.

AİHM kararlarına göre bu hak, devletleri, 'negatif yü-
kümlülüğün yan ında 'pozitif' yükümlülüklere de zorlamak-
tad ır. İşte 4320 sayıl ı Kanun, bu işlevi yerine getirme amac ı-
na yönelik olarak aile içi şiddeti de aile hayat ına sald ın ka-
bul edip yaptırıma bağlayarak konma altına almaktad ır. Ka-
nunun TBMM Genel Kurulu'nda görü şülmesi s ıras ında Ana-
yasanm 41. maddesi ve imza attığımız uluslararas ı sözleşme-
ler açısından da bu kanun tasar ıs ının kabul edilmesi gerekti-
ği vurgulanmıştır.

'Aile hayatı ' kavramı AİHM'nin bir çok karannda ele
alınarak tanımlanmış ve unsurları gösterilmiştir. Buna göre
Marckx / Belçika davas ı kararında (13 Haziran 1979) 8. mad-
denin uygulanmas ı açıs ından ailenin 'me şru' veya 'tabii' ol-
masına bakılarak ay ırı m yap ılmamas ı gerektiğine dikkat çe-
kilerek 8. maddenin 'meşru' ve 'tabii' aile aras ında bir ayırım
yapmadığını, böyle bir ay ırımın, İHAS'deki hak ve özgürlük-
lerin kullamlmas ında 'doğum' bakımından aynmc ı l ık yap ı l-
mas ını yasaklayan 14. maddenin de destekledi ği gibi 'herkes'
kelimesine uygun olmad ığını, Elsholz-Almanya davası kara-
nnda (13 Temmuz 2000) ise, aile kavramının, evliliğe dayal ı
ilişkilerle s ınırl ı olmadığı ve tarafların evlilik olmadan bir ara-
da oturduğu fiili 'aile' bağlarını da kapsayabildiğini (Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarmdan Örnekler, Gilles
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Dutertre, Avrupa Konseyi Yay ınlar ı , Eylül 2007, s. 314-315),
Johnston / İrlanda davas ı kararında (18 Aral ık 1986), çocuk-
lanyla beraber yaşayan evli olmayan çiftlerin normalde aile
hayatı ya şadığın ı, söz konusu ilişkinin istikrarl ı olma özel-
liğinden ve diğer yönleriyle evliliğe dayal ı bir aileden ay ırt
edilememesinden dolay ı kabul etmiştir. (Özel Hayata ve Aile
Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakk ı, AİHS'nin 8. maddesinin
Uygulanmas ına ilişkin Klavuz, İnsan Hakları El Kitapları No:
1, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Mü-
dürlüğü, Eylül 2007, s. 15)

Ayrıca ülkemiz 'Kad ınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcı-
ligin Ortadan Kald ırılmasına ilişkin Sözleşme'yi de imzala-
y ıp onaylamıştır. Anılan sözleşmenin 1. maddesine göre 'Ka-
d ınlara karşı ayr ım deyimi kadmlar ın medeni durumlarına
bakılmaksızın ve kad ın ile erkek eşitliğine dayal ı olarak po-
litik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve di ğer alanlarda-
ki insan haklan ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kulla-
nılmasını ve bunlardan yararlan ılmasını engelleyen veya or-
tadan kald ıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete ba ğlı olarak
yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya k ıs ıtlama anla-
mına gelecektir' 16. maddede ise 'Taraf Devletlerin kad ınlara
karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayr ımı önlemek için
gerekli bütün önlemleri alacaklan' düzenlenmi ştir. Ünal Te-
keli / Türkiye Davası kararında (16 Kas ım 2004) belirtildiği
gibi 'Türkiye, 19 Ocak 1996'da sözle şmeyi onaylarken Mede-
ni Kanun'un aile ilişkilerini düzenleyen baz ı hükümlerinin,
Sözleşme'nin 15. ve 16. maddeleriyle uyumlu olmayabilece-
ğine yönelik bir çekince koymuştur. 20 Eylül 1999 tarihli bir
açıklama ile Türk Hükümeti bu çekincesini kald ırmıştır'.

Bu durum karşıs ında, 4320 say ı l ı Kanun'un yalnızca ni-
kah bağına dayal ı aileleri korıiduğunun kabulü, an ılan söz-
leşmeye de ayk ırı l ık oluşturacaktır.
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Bu aç ıklamalar ve iç hukukumuzun bir parças ı olan
İHAS'nin 8. maddesi ile A İHM'nin bu maddeye getirdi ği yo-
rumlar ve 'Kad ınlara Yönelik 1-ler Türlü Ayr ımc ı lığın Orta-
dan Kald ırılmasına ilişkin Sözleşme' kar şıs ında somut olaya
gelindiğinde;

- Dosya kapsam ına göre san ık M. D'nin nikahs ız olarak
mağdure ile evlenip ayn ı çatı altında birlikte ya şadıkları ve
bir çocuklarının da olduğu anlaşılmaktad ır. Bir başka ifadey-
le hukuken evli görünmeseler de fiilen normal bir evlili ğe da-
yal ı ve bütün yönleriyle aileden ayırt edilemez şekilde, istik-
rarl ı bir aile hayatı yaşadıklan görülmektedir. Bu durumda
İHAS'nin 8. maddesi ve A İHM'nin yerleşmiş kararlarına göre
taraflar arasında korunmaya değer bir aile hayatı olduğunda
kuşku bulunmamaktad ır.

Sanık M. D'nin ayn ı çatı altında nikahs ız olarak birlikte
yaşadığı eşine karşı tehdit ve şiddet içeren eylemleri nedeniy-
le mahkemece 02.09:2004 tarih ve 2004/8 D. İş say ılı Kararla
4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un ila madde-
si gereği 4 ay süreyle şiddet ve korkuya dayal ı davranışlarda
bukmmamas ı yönünde yüzüne kar şı tedbir karan verilmi ş,
22.12.2004 tarihinde tekrar e şine etkili eylemde bulunmas ı so-
nucu koruma kararma ayk ırı davranmaktan hakkmda 4320
sayıl ı Kanun'un 2. maddesi uyar ınca kamu davas ı açılmıştır"
gerekçeleri ile "hukuka ve yasaya uygun oldu ğu görülen ted-
bir kararına karşın, S. Ç'yi darp etmek şeklinde ortaya ç ıkan
eylemin, mağdur ve tanık beyanına, doktor raporuna, sanığın
tevilli savunmasma göre at ı lı suçu olu şturduğu gözetilmeden
yazı l ı şekilde beraat karar ı verilmesi.....isabetsizliğinden, ge-
rekçede oyçokluğuyla, sonuçta oybirli ğiyle bozulmuştur.

Daire Üyesi Orhan Koçak kar şı oyunda:
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"Sayın çoğunluğun gerekçesine kat ı lmıyorum. Zira bu
gerekçenin kabulü halinde metres hayat ı yaşayan bir ka-
d ın, birlikte yaşadığı eve erkeğin gelmemesi için 4320 sayılı
Yasa'ya göre tedbir isteyebilecek veya tersi bir durum olabi-
lecektir. Yine miras hukukuınuz gayri meşru eşe bir hak ta-
n ımadığı halde insan haklar ı sözleşmesini daha geni ş yorum-
layarak miras hukukunun d ışında bir uygulamaya sebebiyet
verebiliriz.

Anayasa'nın 90. maddesi milletleraras ı sözleşmelere bir
üstünlük tanımaktad ı r, insan haklan mahkemesi kararlanna
değil aksi halde insan hakları mahkemesinin Türkiye'yi taz-
minata mahkum ettiği tüm davalar yeniden görü şülüp ü yön-
de bir karar vermek zoruııluluğu olurdu.

Yine bu görüşün kabulü halinde devrim kanunların ın
tasvip etmediği resmi nikahsız evliliklere prim vermiş olu-
ruz. Nitekim Anayasa'mn 174/1. f ıkras ına göre Anayasa'nm
hiçbir hükmü inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile
kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümleri Anaya-
saya aykın olduğu şeklinde ania şılamaz ve yorumlanamaz.
4. fıkrada da resmi nikah ink ılap kanunları içinde say ılmış ve
bu madde diğer Anayasa hükümlerinin üstünde bir düzenle-
me olarak yer alm ıştır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle sanık hakkmda 4320 sa-
y ılı Yasa'ya göre mahkemece verilen karara muhalefet nede-
niyle dava açılmış olup mahkeme kararı yanlış da olsa verilen
tedbir karanna uyma zorunlulu ğu nedeniyle suçun sübutu
halinde mahkumiyet karar ı verilmesi gerektiğinden hükmün
bozulmas ı karar ına değişik gerekçe ile kat ı l ı yorum" şeklin-
deki değişik gerekçe ile hükmün bozulmas ı yönünde karşı oy
kullanmış tır.
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KARAR 6
4320 Say ılı Kanun Uyarınca, Aile Mahkemeleri
Tarafından Verilen Koruma Kararlarına ilişkin

Olarak Sulh Ceza Mahkemelerinin içerik Denetim
Yapamayaca ğına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun

Kararı 6

Samk M. D, hakkında 4320 say ıl ı Ailenin Korunmas ı-
na Dair Kamm'un 2/son maddesi uyannca aç ılmış bulunan
kamu davas ından beraatına ilişkin, Tufanbeyli Sulh Ceza
Mahkemesi'nce verilen 06.04.2005gün ve 2-18 say ıl ı hüküm
yerel Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dos-
yayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nce, karar 5'te yer
alan nedenlerle, ".4320 sayı lı Kanun'un yaln ızca nikah bağına
dayah aileleri koruduğunun kabulü, an ılan sözleşmeye de aykırı l ık
oln ş turacaktı r." gerekçesiyle bozulmuştur.

(.)

Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
c ı lığı aras ındaki uyuşmazl ık; 4320 say ılı Ailenin Korunmas ı-
na Dair Kanun'un 2. maddesindeki suçun unsurlannm olu-
ş iş oluşmad ığmın belirlenmesine ili şkin ise de; bu hususun
değerlendirilebilmesi açıs ından, "ayn ı Yasa 'n ın 1. maddesi uya-
nnca verilmiş bulunan tedbir kararı içeriğinin ceza davas ı s ı ras ın-

6 Yarg ıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2009/77131 esas ve 2009/284
sayı l ı, 08.12.2009 tarihli karar ı . (Yargıtay Ceza Genel Kurulu ka-
rar kartonundan al ı nmıştır.)
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da denetlenip denetlenemeyeceği" konusunun Yargıtay İç Yönet-
meliğinin 27. maddesi uyar ınca ön sorun olarak görü şülme-
si gerekmiştir.

incelenen dosya içeriğinden;

28 yaşlarındaki S. Ç'nin, 17.08.2004 tarihinde Tufanbey-
li Cumhuriyet Ba şsavc ı lığına başvurmak suretiyle, "Bozgüney
Beldesi'nde babas ına ait evde oturduğunu, bu evde resmi nikah yap-
maks ız ın birlikte ya şadığı M. D'nin da kendileriyle birlikte kaldığı -
n ı, M.'den bir Çocuğu olduğunu, bir gün önce öğle saatlerinde bir
tartışma s ıras ı nda Mehmet'in eline aldığı bıçakla, 'seni keserim, öl-
dürürüm' diye tehditte bulunduğunu, daha sonra da tekme ve to-
kattı kendisini darp ettiğini, bundan dolayı kulağın ı n ş iş tiğini, ola-
yın tan ığın ı n bulunmadığı n ı, olaydan sonra M'nin çocuğu alarak
evden ayrıldığın ı ve M'nin kendisine bir zarar vermesinden korktu-
ğunu" söyleyerek şikayetçi olduğu,

S.'nin 16.08.2004 tarihinde ald ığı raporda, 'sağ dirsek ek-
leminde 2x1 cm boyunda erozyon, sağ ve sol tibia üzerinde eki n ıo-
tik alan, üst dudak sağ yan ı nda lıemotom ve ödem bulundu ğunun,
bu nedenle hayati tehlike geçirmeyerek, 1 gün iş ve güçten kaldığı-
n ı n" belirtildiğ i,

Olay nedeniyle, 20.08.2004 tarihinde Cumhuriyet savc ı-
sı tarafından savunmas ı al ınan M. D. "S. ile evlilik d ışı birlikte
yaşadığı n ı, S. 'nin babas ına ait evde oturduklann ı, 16.08.2004 tari-
hinde aileyi nedenlerden tartışma çıktığı n ı, tartışma sı ras ı nda S. 'yi
tehdit etmediğini, ancak tartışma büyüyünce bir tokat vurduğunu"
ifade ettiği,

Buna dayal ı olarak, Tufanbeyli Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı -
ğı'nca 23.08.2004 gün ve 178-106 say ı ile sanık M. D. hakkında,
mağdure S.'ye yönelik eylemi nedeniyle 765 say ı l ı TCY'nin
191/2 ve 456/4. maddeleri uyar ınca cezaland ır ılması iste-

178



Sorularla Kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

miyle kamu davas ı aç ıldığı; 23.08.2004 gün ve 178 Hz. say ı-
l ı yazı ile de, Tufanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nden, M
D hakk ında 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'da
yazılı tedbirlerden birinin uygulanmas ına karar verilmesinin
talep edildiği,

Tufanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 02.09.2004 ta-
rihinde, duruşma açı l ıp M D'nin beyanı da tespit edildikten
sonra, 20-8 D İş sayı ile, "Hakk ında tedbir istenen M. D. 'nin 4320
sayı lı Kanun'un ha maddesi uyarınca kendisi ile ayn ı çatı altında
yaşayan S. Ç. 'ye karşı takdiren 4 ay süre ile şiddete ve korkuya yö-
nelik davran ışlarda bulunmamas ına, hükmolunan tedbirlere ayk ırı
davran ılmas ı halinde tu tuklanacağın ı n ve hürriyeti bağlayıcı ceza-
ya hükmolunacağı hususunun ihtarına, kararın bir suretinin gere-
ği için Cumhuriyet Ba şsavc ı lığına gönderilmesine, kanun yolu aç ı k
olmak üzere" karar verildiği ancak bu karara kar şı hiçbir yasa
yoluna başvurulmadığı,

Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcı lığı'nca, Tufanbeyli
ilçe Jandarma Komutanl ığı'na yazılan 13.09.2004 gün ve 253
sayılı yazı ile, M. D. hakkmdaki tedbir kararının 4 ay süreyle
infazda tutulmas ının ve ihlali halinde soruşturma yap ılmak
üzere savc ı lığa iadesinin istenildiği,

Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen tedbir karar ı-
nın 11.10.2004 tarihinde jandarma görevlilerince Mehmet
Dursun'a tebliğ edildiği,

Yine jandarma görevlileri tarafmdan 22.12.2004 tarihin-
de, Mehmet Dursun' un aralarında çıkan tartışma sonunda S.
Ç.'yi darp ettiği tespit edilerek, bu hususun tutanağa bağlan-
d ığı,

S. Ç.'nin 23.12.2004 tarihli raporunda, "sol göz altı nda 3r3
cm ş işlik, sol diz kapağında 3x0,5 on çizik mevcut olduğu, bu ha-
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liyle hayati tehlike geçirmeyeceği, iş ve gücünden de kalmayaca ğı "
tespitlerine yer verildiğ i,

Bu tutanağın, 03.01.2005 gün ve 3212 say ılı yaz ı ile Tu-
fanbeyli Cumhuriyet Ba şsavc ı l ığı'na gönderilmesi üzeri-
ne yap ılan soruş turma s ırasında, S. Ç.'nin babas ı B. Ç.'nin
22.12.2004 tarihinde Cumhuriyet savc ısına verdiği ifadede,
"olay günü M. D. ile aralar ında bir para meselesinden tartışma ç ık-
tığın ı, bu tartışmaya kız ı S. ye katı ldığı n ı, ancak M. 'nin S. 'nin bo-
ğaz ından tutup sen kar ış ma diye yere yat ı rdığı n ı ve tekine tokat-
la darp ettiğini, olaya D. K. isimli ki şinin de tan ık olduğunu, k ı z ı -
n ı n sabah şikayete gitmek istediğini, M.'nin ise buna izin verme-
diğini, bu nedenle jandarmaya kendisinin geldiğini" beyan etti-
ği, tanık D. K.'nin, 23.12.2004 tarihinde kolluğa verdiği ifa-
dede, "evde bir tartış ma çıktığı na tan ık olduğunu, ancak bu tar-
tışma sı ras ı nda Mehmet'in Sultan' ı darp etmediğini, S. ve babas ı-
n ın M. 'nin ceza almas ı için bu şekilde davrand ıkların ı " ifade etti-
ği, olayla ilgili olarak 23.122004 tarihinde kolluğa ifade veren
S. Ç.'nirı, "olay günü çıkan tartışma s ıras ında Mehmet taraJlndan
yüzüne bir tane yumruk vurulduğunu ve kendisinin tartakladığı-
n ı" iddia ettiği, M. D.'nin ise, kollukta yaptığı 23.12.2004 ta-
rihli savunmas ında, "olay günü para meselesi yüzünden B. Ç. ile
tartış tıkların ı, bu nedenle B. ve S. nin kendisini tartaklad ıkların ı,
kendisinin S. ye vurmadığı n ı ve olay ı D. K. 'n ı n ayırdığı n ı" söyle-
diği, sanık, müşteki ve tamkiar ın mahkemedeki savunma ve
ifadelerinde de önceki söylediklerine benzer şekilde beyan-
da bulunduldan,

Bunun üzerine Tufanbeyli Cumhuriyet Ba şsavcılığı'nm
04.01.2005 gün ve 2-3 say ı l ı iddianamesi ile sanık Mehmet
Dursun'un 4320 say ı lı Yasa'nın 2/son maddesi uyarınca ce-
zaland ırılmas ı istemiyle kamu davas ı aç ıld ığı,
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Yap ı lan yargılama sonunda, Tufanbeyli Sulh Ceza
Mahkemesi'nce06.04.2005 gün ve 2-18 say ı ile, sanık M. D. hak-
kında müşteki S. Ç. yaralamak suretiyle 4320 say ı l ı Yasa'nın
2. maddesine muhalefet etmek suçundan mahkümiyetine ye-
terli delil bulunmadığrndan beraatına karar verildiği,

Hükmün, yerel Cumhuriyet savc ıs ı tarafından san ık aley-
hine temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nce,
resmi evlilik dışındaki birliktelikterin de bu yasa kapsam ın-
da korunduğundan bahisle, unsurlar ı oluşan suç yönünden
malıkümiyet yerine beraat kararı verilmesi isabetsizliğinden
bozma karar ı verildiği, Daire Üyesi 0. K.'n ın ise resmi olma-
yan birtikteliklerin bu yasadaki korumadan yararlanamaya-
cağı, ancak verilen tedbir kararı yanlış bile olsa, buna uyma
zorunluluğunun ihlali nedeniyle 4320 say ıl ı Yasa'run 2. mad-
desindeki suçun olu şacağı yolundaki değişik görüşü ile boz-
ma karanna katıldığı, Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcı lığı'mn
itirazmın ise, resmi olmayan birlikteliklerin bu yasa kapsa-
m ında korunamayaca ğından bahiste, beraata hükmedilmesi
gerektiği yönünde olduğu,

Anlaşılmaktad ır.

4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun incelendi-
ğinde, 17.01.1998 gün ve 23233 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ım-
lanarak yürürlüğe girdikten sonra 26.04.2007 gün ve 5636 sa-
yılı Yasa ile değiştirilmiş olan Yasa'nın, yürürlük maddele-
ri hariç iki maddeden oluştuğu, 1. maddede aile içi şidde-
tin önüne geçilebilmesi amac ıyla Türk Medeni Kanunu'ndan
ayrı olarak 6 aya kadar uygulanabilecek ban koruma tedbir-
lerine yer verildiği, 2. maddede ise 1. madde uyannca veri-
len tedbire aykın davranılması halinde ilgiliye 3 aydan 6 aya
kadar hapis cezas ı verilebileceğinin düzenlendiği görülmek-
tedir.
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Yasan ın ilk halinde Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimine
verilmiş olan koruma kararı verme yetkisi, 09.01.2003 gün ve
4787 sayılı Yasa'nın 9. maddesiyle yap ılan değişiklikle Aile
Mahkemesi Hakimine verilmiştir.

Ayrıca, Yasa'nın 2. maddesi uyarınca, Başbakanl ık tara-
fından düzenlenen "Ailenin Korunmas ına Dair Kanunun Uy-
gulanması Hakkında Yönetmelik" 01.03.2008 gün ve 26803
sayılı Resmi Gazete'de yay ımlanmaJc suretiyle yürürlü ğe gir-
miştir. Yasan ı n amac ı, aile içi şiddetin önlenmesi olarak be-
lirtilmiştir. Buna karşıl ık, yasa metni ve gerekçede tanımlan-
mayan "aile" kavram ı, yönetmeliğin 4/ a maddesinde; "Ayn ı
veya ayrı çatı altı nda yaşayan eş ve çocuk ile ayn ı çatı altı nda yaşa-
yan diğer aile bireyleri" şeklinde tanımlanmıştır.

Yasanın amacı doğrultusunda 1. maddede, "eşlerden bi-
rinin veya çocukları n veya ayn ı çat ı altı nda yaşayan diğer aile bi-
reylerinden birinin veya mahkemece ayrı lık kararı verilen veya ya-
sal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen
ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kald ı -
ğın ı " kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığımn bildirme-
si üzerine Aile Mahkemesi Hakiminin meselenin mahiyetini
göz önünde bulundurarak res'en Türk Medeni Kanunu'nda
öngörülen tedbirlerden ayr ı olarak yasada yaz ı lı tedbirler-
den birisini 6 ay ı geçmemek üzere uygulayabileceği düzen-
lenmiştir.

Yine aynı maddeye göre, "kararda aleyhine tedbir uygulan-
masına karar verilen ki şinin h ı2kmolunan tedbirlere ayk ırı davran-
mas ı Jıalinde tutuklanacağı ve hakk ı nda hapis cezas ı na hükmedile-
ceği" hususu şiddet uygulayana ihtar edilmelidir.

2. madde ise, 1. maddeye göre verilmiş bulunan koruma
kararının bir örneğinin mahkemece Cumhuriyet Başsavc ıh-
ğm a tevdi olunacağım, Cumhuriyet Başsavc ılığmın kararın
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uygulanmas ın ı genel kolluk marifetiyle izleyece ğini, koru-
ma kararına uyulmaması halinde genel kolluk görevlilerinin,
mağdurlarm şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan
re'sen soruşturma yaparak evrak ı en kışa zamanda Cumhuri-
yet Başsavc ı lığına intikal ettireceğini, Cumhuriyet Ba şsavcıl ı -
ğının da koruma karar ına uymayan eş veya diğer aile bireyle-
ri hakkında Sulh Ceza Mahkemesi'nde kamu davas ı açacağı-
nı, bunun üzerine şiddet uygulayan ın fiili başka bir suç oluş-
tursa bile, koruma karar ına aykırı davranan eş veya diğer aile
bireyleri hakk ında ayrıca üç aydan alt ı aya kadar hapis ceza-
sma hükmolurıacağına amirdir.

4320 sayıl ı Yasa'nın 1. maddesinden, aile içinde şiddet
gören bireyin Aile Mahkemesi Hakimine ba şvuruda bulun-
mak suretiyle şiddet gösterene bu maddede yaz ılı tedbirler-
den birinin uygulanmas ını isteyebileceği, bu talebin re'sen
Cumhuriyet savc ıs ı tarafından da yapılabileceği, bu talep
üzerine Aile Mahkemesi Hakiminin maddede yaz ı l ı tedbir-
lerden bir veya birden fazlas ının en çok 6 ay süreyle uygu-
lanmas ına karar verebilece ği ve bu kararın şiddet uygulaya-
na tebliğ edilmesi gerekti ği anlaşılmaktadır.

Bu tür iş ve davalara bakma görevi Aile Mahkemesi
Hakimi'ne ait ise de; 4787 say ı lı Aile Mahkemelerinin Kuru-
luş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 2/2. mad-
desi uyarınca, aile mahkemesi kurulamayan yerlerde, aile
mahkemesinin bakmas ı gereken işlere Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulu'nca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesi'nce
bakılabileceği de hükme bağlanımştır.

4320 sayılı Yasa'da, Yasa'nın 1:maddesi uyarınca veril-
miş bulunan tedbir kararlanna karşı gidilebilecek her han-
gi bir yasa yolu öngörülmemi ş olup; Yargıtay 2, Hukuk
Dairesi'njn 16.01.2003/14276-344; 09.07.1998/7229-8655;
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13.06.2002/6474-7945 gün ve say ı l ı kararlannda, söz konusu
tedbir kararlar ın ın kesin nitelikte olduğu ve bu kararlara kar-
şı itiraz veya temyiz yoluna gidilemeyece ği belirtilirken; ayn ı
Dairenin 12.05.2009 gün ve 170-9411 sayıl ı kararında, " .. . an-
cak, temyiz yolu kapal ı olan kararlar; bu Yasan ı n uygulanabileceği
kişiler, resmi olarak evlilik birliği devam edenler hakk ı ndaki karar-
lardı r, Somut olayda, tnraJlann 14.11.2007 tarihinde bo şandıkla-
rı dosyadaki nüjüs kayd ı ndnn anlaşı lmaktad ır. Boşanan kişiler hak-
kında 4320 sayı lı Kanun'a göre tedbire hükmedilen ıez. Bu nedenle
karar Yasan ın açık ihlali niteliğinde bulundu ğundan, bozulmas ı ge-
rekmiş tir..... denilmek suretiyle, 4320 say ı l ı Yasa'mn 1. mad-
desi uyarmca verilmiş bulunan tedbir kararlarının tabi olaca-
ğı yasa yolu konusuna farkl ı bir yakla şım getirilmiştir.

Anılan Yasa'nın 2. maddesinde ise; 1. maddeye göre ve-
rilmiş bulunan tedbir kararlannın etkin kılınmasma yönelik
bir yapt ınma yer verilmiştir.

Bu maddedeki suçun oluşabilmesi için,

Öncelikle, birinci madde uyar ınca verilmiş ve kesinleş-
miş bir tedbir kararının bulunmas ı ,

İkinci olarak, tedbir karar ına uyulmamas ı halinde hürri-
yeti bağlay ı c ı cezaya hükmedileceği keyfiyetini de içeren ted-
bir kararın ın, aleyhine tedbir karar ı verilmi ş bulunan ki şiye
tebliğ edilmiş olmas ı,

Üçüncü olarak ise, tedbir kararınm, kararda belirtilmiş
olan süre içerisinde ihlal edilmiş olması,

Gerekmektedir.

Belirtilen üç koşulun birlikte gerçekle şmesi halinde, du-
rumu öğrenen Cumhuriyet savc ıs ı 4320 say ı l ı Yasa'nm 2.
maddesi uyarınca tedbire uymayan ki şi hakkında Sulh Ceza
Mahkemesinde kamu davas ı açmak zorundad ır.
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Görüldüğü üzere, an ı lan Yasa ile Cumhuriyet savc ıs ına
yüklenen ödev; 1. maddeye göre verilmi ş olan tedbir karar ı-
n ın içeriğini denetlemek de ğil, kesinle şmiş olan tedbir kara-
r ının uygulanabilirliğini sağlamak, takip etmek ve ihlal edil-
mesi halinde de kamu davas ı açmaktır. Zira, Cumhuriyet
savc ıs ın ın 1. madde uyar ınca tedbir karar ı verilmesini iste-
me yetkisi bulunmas ına rağmen, verilmiş bulunan tedbir ka-
rarına karşı yasa yoluna ba şvurma yetkisi bulunmamaktad ır.

Dolay ıs ıyla, gerek .Anayasa'ya uygun sosyal devlet ol-
manın bir gereği olarak, gerekse uluslararası sözleşmelerden
etkilenilmek suretiyle, aile içi şiddetin önüne geçmeyi amaç-
layan Yasa Koyucu Yasa'n ın 1. maddesinde koruman ın şekli-
ni, sınırlarını ve korumadan yararlanma usulünü belirlerken,
2. maddesinde "aile içi şiddeti" önleme fonksiyonunu etkin
kılmak ad ına, 1. madde uyarınca verilmiş bulunan tedbir ka-
rarlar ına uymayanlar ı cezaland ırma yoluna gitmiştir.

4320 sayıl ı Yasa'da ihdas edilmiş olan suçla korunan hu-
kuki yarar, "4320 sayı lı Yasa'n ı n 1. maddesi uyarı nca verilmiş bu-
lunan tedbir karar ın ı n hukuki otoritesidir". Bu nedenle de, Cum-
huriyet savc ısını veya Sulh Ceza Hakimini ilgilendiren; 1.
madde uyar ınca verilmiş ve kesinleşmi ş bir tedbir kararının
bulunmas ı ve bu kararda hükmedilen tedbirlere uyulmam ış
olmas ıd ır, yoksa kesinleşmiş olan tedbir karar ının içeriğinin
doğru olup olmad ığı Cumhuriyet savc ıs ı ve ceza hakimi tara-
fmdan denetlenemez.

Nitekim Ceza Genel Kurulu'nun, HUMK'nun 113/A
maddesi uyarınca verilmiş bulunan tedbir kararlar ıyla ilgi-
li yaklaşımı da aynı şekildedir. (CGK 09.03.1992/50-74 ve
17.04.1995/98-124)

Sanık hakkında, birlikte ya şadığı Sultan' ı darp et-
tiğinden bahisle 4320 say ı l ı Yasa'nm 1. maddesi gereğin-

185



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

ce, "Mehmet Dursun'un kendisiyle ayn ı çatı altı nda yaşayan S.
Ç. 'ye karşı takdiren 4 ay süre ile ş iddete ve korkuya yönelik davra-
n ışlarda bulunmamas ına" ilişkin, yetkili mahkemece verilmi ş
ve yasayolunun aç ık olduğu şeklindeki yasa yolu bildirimi-
ne rağmen, herhangi bir yasayoluna ba şvurulmamış olması
nedeniyle kesinle şmiş olan 0209.2004 tarihli tedbir kararın ın,
mağdur ve tanık ifadeleriyle, doktor raporlarından açıkça an-
laşıldığı üzere 22.12.2004 tarihinde S.'nin yeniden darp edil-
mesi suretiyle ihlal edildiği somut olayda, ceza mahkeme-
sinin, yap ılan yarg ılama s ırasında kesinleşmiş tedbir karar ı -
run içeriğini denetleme olana ğı bulunmadığından, 4320 sayı-
l ı Yasa'nın 2. maddesindeki suçun unsurlar ının oluş tuğunun
kabulü zorunludur.

Açıklanan nedenlerle, 4320 say ılı Yasa'nın "resmi olma-
yan birliktelikleri de" koruyup korumad ığı yönündeki tartış-
maya girmeye ise gerek görülmemi ştir.

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının
değişik gerekçe ile kab ıılüne, Özel Daire Karar ının kald ırıl-
masına, Yerel Mahkeme hükmünün bozulmas ına ve dosya-
nın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle,

Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığı itiraz ının değişik ge-
rekçe ile kabulüne,

2- Yargı tay 7. Ceza Dairesinin 07.04.2009 gün ve 3351-
4849 say ı l ı karannm kald ırılmasına,

3- Tufanbeyli Sulh Ceza Mahkemesinin 06.04.2005 gün
ve 2-18 sayılı hükmünün bozulmas ına,
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4- Dosyan ın, Tufanbeyli Sulh Ceza Mahkemesi'ne
gönderilmek üzere Yarg ı tay Cumhuriyet ,Başsavc ı l ığı'na tev-
diine, 24.11.2009 günü yapilan ilk müzakerede yasal ço ğun-
luk sağlanamad ığından, 08.12.2009 günü yapılan ikinci mü-
zakerede oyçokluğu ile karar verildi.'

7 Kitap hacmini artırmamak dü5üncesiyIe Yarg ıtay Cumhuriyet
Savc ı l ığı 'nm, daire karar ına itiraz gerekçesiyle, karşı oy yaz ıla-
rı metinden ç ı kartilmış tı r.
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KARAR 7
4320 Say ılı Kanun Uyarınca Eşlerin Kar şı lıkl ı Olarak
Birbirlerine Şiddet Uygulamamalar ına ve Ayrıca Erkeğin
Evden Uzaklaşt ırılmas ına ilişkin Karar Örneği8

Ankara Cumhuriyet Ba şsavcılığr'nm 20.04.2010 tarih
2010/48125 sayd ı yazıs ı ile mağdur T. E.nin, eşinin şiddet ey-
lemine maruz kaldığı belirtilerek, kusuru eş hakkmda 4320
sayı l ı Kanun gereğince tedbir uygulanmas ı istenmekle, hazı r-
lık evrakı incelenmekle;

GEREĞI DÜŞÜNÜLDÜ: Kusurlu e ş t. E.'nin, e şi T. E.'ye
şiddet uygulad ığı , küfrettiği, T. E'.'nin ise, eşi 1. E.'ye tabak
fırlattığı ileri sürülmekle, bu konuda karar verilmesi için is-
tek yeterli olduğundan, evrak içeriği değerlendirilerek 4320
sayı lı Yasa'da öngörülen ve aşağıda yer alan tedbirler uygu-
lanarak, eşlerin her ikisinin de birbirlerine 6 ay süreyle şiddet
uygulamamalarına, aynca ileride giderilmesi olanaks ız za-
rarlar yaşanmamas ı için İ. E.'rıin kararın tebliğinden itibaren
2 ay süreyle evden uzakla ştırılmas ına, eşlerin tedbirlere ayk ı-
n davranmas ı durumunda, tutuklanacaklarına ilişkin olarak
uyanlmalarına karar verilmi ştir.

Ankara S. Aile Mahkemesi'nin: Esas, 2010/50 D.l ş ve Karar:
2010/55 say ı l ı ve 28.04.2010 günlü karan. (Mahkeme karar kar-
tonundan al ınmıştır.)
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HÜKÜM:

Gerekçesi yukanda aç ıklandığı üzere;

A) Eşlerin her ikisinin de 6 ay süreyle birbirlerine kar-
şı şiddete ve korkuya yönelik davranışlar yapmamaları için
uyanimalar ına,

B) Ayr ıca kusurlu eş İ . E.'nin takdiren 2 ay süreyle ol-
mak üzere,

1- Eşi T. E.'nin halen oturduğu eve ve çalışıyorsa eşi T.
E.'nin i şyerine yaklaşmamasına,

2-E5i T E.'nin eşyalanna zarar vermemesine,

3-E5i T. E. ile varsa ayn ı çatı altında yaşayan diğer aile bi-
reylerini iletişim araçlar ı kullanarak da rahats ız etmemesine,

4- Aleyhine karar verilen İ . E.'nin ortak yaşanılan evin
giderlerini kira, su, aydınlatma, doğalgaz yada ısınmaya iliş-
kin faturalar ı karşı l ıyor ise bu yükümlülü ğüııün devam et-
mesine, mükerrer olmamak kayd ıyla ayl ık 350 TL nafaka tak-
diri ile, 1. E.'den al ınarak T. E.'ye verilmesine, küçük E. E.'nin
velayetinin 2 ay süreyle annesi T. E.'ye verilmesine,

C) Kararın bir örneğinin karşı taraf t. E.'ye tebliği için il-
gili kolluk birimine gönderilmesine,

D) Kusurlu eş İ . E.'nin hükmolunan tedbirlere ayk ırı
davranmas ı halinde tutuklanacağı ve hürriyeti ba ğlay ıcı ce-
zaya çarptır ılaca ğı hususunun ilgili koltuk birimi (mahalli ka-
rakol) arac ı lığıyla kendisine ihtanna,

E) Kararın inf az ının izlenmesi için 2 adet karar örneğinin
Cumhuriyet Ba şsavc ı lığına gönderilmesine,

Yasa gereği harç al ınmas ına yer olmad ığına,

189



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığından Anaya-
sanm 40. maddesindeki zorunluluk nedeniyle HUMK'n ın
108/2 m. kıyasen uygulanarak, tebli ğden itibaren 10 gün içe-
risinde, taraflar ın mahkememize verecekleri dilekçeleriyle
karar ın yeniden incelenmesini isteyebileceklerine ili şkin ola-
rak dosya üzerinde yap ılan inceleme sonucunda karar veril-
di. 28.04.2010
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KARAR 8
4320 Sayılı Kanun Uyarınca Kadın Aleyhine ve E şlerin

Dışında Diğer Aile Bireyleri Hakkında Verilen Koruma
Karanna ili şkin Karar Ömeği

Ankara C. Başsavc ı lığı 'nın 08.02.2010 tarih 2010/12391
hazırlık say ıl ı yazısı ile K. K. hakk ında 4320 sayıl ı Kanun ge-
reğince tedbir uygulanması istenmekle, haz ırlık evrakı ince-
lendi.

Dosya kapsam ından eşlerden K. aleyhine, 3 Aile
Mahkemesi'nin, 2009/144 D. İş say ıl ı 21.10.2009 tarihinde
3 ay süreyle koruma karan verildiği ve eşler aras ında aynı
mahkemenin 2009/1396 esas say ıl ı bu dosyas ında boşanma
davasının sürdüğü, delillerin bildirilmesi a şamasında oldu-
ğu görüldü. Yine dosya içerisinde mevcut 3. Aile Mahkeme-
si'nin 2009/157 D. İş say ı l ı karar ıyla K. K.'nın aleyhine 1 ay
süreyle evden uzakla ştırma kararının verildiği anlaşıld ı .

incelenen boşanma dosyası ve dosyamıza sunulan Cum-
huriyet Ba şsavc ı lığı haz ırl ık evrak ında K. K.'nın eşine, eşi M.
K. ile annesi L. ve babası T.'nin ise K.'ya şiddet uyguladığı id-
dia edildiğinden, 4320 sayılı Yasa uyarmca kusurlu eşler M. K

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin: Esas, 2010/18 D. İş ve Karar:
2010/22 say ı l ı ve 17.2.2010 günlü kararı . (Mahkeme karar karto-
nurı dan al ınm ıştır.)
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ile K. K.'nın birbirlerine, kayınpeder T. ile kayınvalide L.'nin
ise gelinleri K.'ya kar şılıkl ı olarak şiddet uygulamamalar ı için
uyarılmalarına; T. ve L.'nin dosya kapsamına göre ortak ko-
nuttan uzaklaştırılmalarma aksi davran ış halinde tutuklana-
bilecelderinirı ihtarına karar vermek gerekmi ştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukar ıda aç ıklandığı üzere;

A) Takdiren 6 ay süreyle olmak üzere

1- Eşler K. K. ile M. K.'n ıın birbirlerine ve K. K.'n ın, ka-
ympederi T. ile kaymvalidesi L.'ye, onların da gelinieri K.
K.'ya yönelik olarak şiddet uygulamamalan, korku ve şidde-
te yönelik davranışlarda bulunmamaları için uyanlmalanna,

2- Tarafların ortak konutlanndan ve gelin K.'n ın ayrı bir
konutu var ise bu yerden kay ınvalide L. ile kayınpeder T.'nin
uzaklaştır ılmalarma,

3- Eşlerin kar şıl ıkl ı olarak birbirlerinin eşyalarına zarar
vermemesine,

4- K. K. ile eşi M.'nirı ve diğer aile bireyleri L. ile T.'nin,
karşı l ıkl ı olarak birbirlerini ileti şim araçlarıyla rahatsız etme-
melerine,

5- Velayet ve nafaka hususlann ın TMK m. 169 uyar ınca
boşanma davas ında karara bağlanmasma,

A) Kararın birer örneğinin tüm taraflara tebliği için ilgili
kolluk birimine gönderilmesine,

B)Taraflara hükmolunan tedbirlere ayk ırı davranmalar ı
halinde tutuklanacakları ve hürriyeti bağlay ı c ı cezaya çarptı-
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r ı lacakların ın ilgili kolluk birimi (mahalli karakol) arac ı lığı y-
la ihtanna,

C) Karar ın infaz ın ın izlenmesi için 2 adet karar örneğinin
Cumhuriyet Başsavc ı lığına gönderilmesine,

Yasa gereği harç al ınmas ına yer olmad ığı na,

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığından, Ana-
yasa'mn 40. maddesindeki zorunluluk nedeniyle HUMK rn.
108/2 vd. maddeleri k ıyasen uygulanarak, karann tebli ğin-
den itibaren 10 gün içerisinde tarafların mahkememize vere-
cekleri dilekçeleriyle karann yeniden incelenmesini isteyebi-
leceklerine ili şkin olarak dosya üzerinde yap ılan inceleme so-
nucunda karar verildi 17.02.2010
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KARAR 9
4320 Say ı lı Kanun Uyarınca Verilen Bir Karar İle Bu
Karar ın Yeniden İnceleme İstemi S ırasında, Boşanma
Davasıyla Birleştirilme Olanağı na ilişkin Karar
Örnekleribo

A- Kusurlu eş T. K.'nın eşi D. K.'ya şiddet uyguladığı ile-
ri sürülmekle, bu konuda karar verilmesi için istek yeterli ol-
duğundan, ileride giderilmesi olanaks ız zararlar yaşanma-
ması için, T. K.'nın 4320 say ı l ı Yasa'da öngörülen ve aşağıda
yer alan tedbirler uygulanarak, eş ve çocuklanna şiddet uy-
gulamamas ı, aksi halde tutuklanaca ğı konusunda uyarılma-
sina karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda aç ıklandığı üzere;

A) Kusurlu e ş T. K.'n ın takdiren 6 ay süreyle olmak üze-
re,

1- 0. Mah. (...) Keçiören/Ankara ile K.Mah. Sivrihisar
Eski şehir adresindeki konutlardan uzakla şt ırılarak bu konut-
lar ın talepte bulunan e şe ve mü şterek çocuğa tahsisine,

° Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin: Esas, 2010/22 D.l ş ve Karar:
2010/26 say ı l ı , 24.02.2010 ve 15.03.2010 günlü kararlar ı . (Mahke-
me karar kartonundan al ınmıştır.)
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2- Eşi D. K. ile ayn ı çatı altında yaşad ığı diğer aile birey-
lerine karşı şiddete ve korkuya yönelik davran ışlar yapma-
masina,

3- Eşi D. K.'nın eşyalarına zarar vermemesine,

4- Eşi D. K. ile varsa ayn ı çatı altında yaşayan diğer aile
bireylerini iletişim araçları kullanarak da rahats ız etmemesi-
ne,

6- Aleyhine karar verilen T. K.'mn ortak yaşanılan evin
giderlerini kira, su, ayd ınlatma, doğalgaz yada ısınrnaya ili ş-
kin faturalar ı karşılıyor ise bu yükümlülü ğün(in devam et-
mesine, ayrıca boşanma davas ında nafaka takdir edilmemiş
ise, (mükerrer olmamak kayd ıyla) koruma kararı süresince
geçerli olmak üzere, dosyada ekonomik ve sosyal durumu-
na ilişkin hiçbir bilgi ve belge olmad ığından, takdiren 400 TL
tedbir nafakas ının T. K.'dan al ınıp D. K.'ya ödenmesine,

B)Kararm bir örne ğinin karşı taraf T. K.'ya tebli ği için il-
gili kolluk birimine gönderilmesine,

C) Kusurlu eş T. K.'nın hükmolunan tedbirlere aykın
davranması halinde tutuklanaca ğı ve hürriyeti bağlayıcı ce-
zaya çarphnlacağı hususunun ilgili kolluk birimi (mahalli ka-
rakol ) aracılığıyla kendisine ihtarma,

E) Kararın infazının izlenmesi için 2 adet karar örneğinin
Cumhuriyet başsavc ı lığına gönderilmesine,

Yasa gereği harç alınmas ına yer olmadığına,

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığından Ana-
yasa'mn 40. maddesindeki zorunluluk nedeniyle J-IUMK m.
108/2 vd. maddeler k ıyasen uygulanarak kararın tebliğinden
itibaren 10 gün içerisinde taraflar ın mahkememize verecekle-
ri dilekçeleriyle karar ın yeniden incelenmesini isteyebilecek-
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lerine iliş kin olarak dosya üzerinde yap ı lan inceleme sonu-
cunda karar verildi. 24.02.2010

B- Ayn ı davaya ilişkin olarak, Ankara 8. Aile
Mahkemesi'nin: Esas, 201.0/22 Di ş ve Karar: 2010/26 say ı l ı
ve 15.3.2010 günlü birle ştirmeye ilişkin ek karar ı :

itiraz eden Tahsin vekili 12.03.2010 günlü dilekçesinde,
davac ın ın 2009 y ı l ında mü şterek haneyi terk ettiğini, tarafla-
rın 6 ayd ır birbirlerini dahi görmediklerini belirterek, mahke-
memizce verilen 24.02.2010 günlü 2010/22 D.i ş 2010/26 ka-
rar say ıl ı koruma kararındaki konuttan uzakla ştırma tedbi-
rinin mahkememizce yeniden incelenerek kald ırılmas ın ı is-
temiştir.

Evrak içeriğinden Duygu Küçükaslan ile Tahsin Küçü-
kaslan aras ında 3. Aile Mahkemesi'nin 2009/1414 esas say ı -
sında boşanma davasmın sürdüğü anla şılmıştır.

Her ne kadar 4320 say ı l ı Yasa uyar ınca verilen koruma
kararlar ın ın, işin acele niteliği gözetilerek, ba şka bir dosyayla
birleştirilmesi, yasan ın korumak istediği men.faatle ba ğdaş-
maz ise de bu saptama, korunma için ilk ba şvuruyla sinirli
olmal ı d ır. Taraflar aras ında devam eden boşanma davas ın-
da işin esasına girilmiş ve deliller kısmen toplanm ışür. Oy-
leyse yeniden incelemenin, koruma karar ıyla arzulanan ama-
ca ulaşılmas ı ve haks ız sonuçlara yol aç ılmamas ı için, artık
aceleliği gerektiren bir neden de kalmad ığından, konuya iliş-
kin daha fazla bilgisi olmas ı muhtemel olan boşanma davas ı -
na bakan mahkemece yine çok acele olarak sonuçland ırılma-
sı hakça, akla uygun ve yasan ın amacına uygun olacağından,
dosyamızın 3. Aile Mahkemesi'nde taraflar arasında görülen
boşarıma davas ıyla birle ş tirilmesine karar verilmi ştir.

İ 1UINİISİ
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Mahkememizin 2010/22 fl İş say ı l ı dosyas ı n ın, taraflar
aras ında halen devam eden 3.Aile Mahkemesinin 2009/1414
esas say ı l ı dosyadaki boşanma dosyas ıyla birleştirilmesine.

Yeniden inceleme isteminin bu mahkeme taraf ından ive-
dilikle karara ba ğlanmasına, evrak üzerinde yap ılan incele-
me sonunda kesin olarak karar verildi. 15.03.2010
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KARAR 10

4320 Sayılı Kanun Uyarınca Kusurlu Eşin Bir Sağlık
Kuruluşunda Muayene Ve Tedavisinin Sa ğlanmasına
ilişkin Karar Örneğihl

Evrak içeriğinden kusurlu eş Y.'nin, eşi R.'ye şiddet uy-
guladığı için cezaland ırılmas ı istemiyle aleyhine kamu davas ı
açıldığı anlaşılmakla, kusurlu eş hakkmda 4320 sayı l ı Yasa'da
ortak konuttan uzaklaştınima dahil tedbirlerin uygulanma-
s ı gerekmekle birlikte, olay tarihinden yaklaşık bir ay kadar
süre geçtiğinden, uzaklaştırma tedbirinin amaca uygun ol-
mayacağı düşünülmü ştür. Öte yandan evrak içeri ğinde ku-
surlu eş Y. R'nin psikolojik sorunları olduğuna ilişkin anla-
tımı olduğundan, 4320 say ı lı Yasa'nın Uygulanmas ına İliş -
kin Yönetnıelik'in 13.maddesi uyarınca bir sağlık kuruluşu-
na muayene ve tedavisinin sağla ımıas ına ilişkin tedbirin uy-
gulanmasına ve aşağıda yer alan tedbirlere ayk ırı davranma-
sı ve eşi ile aynı çatı altında oturan çocuklar dahil, diğer aile
bireylerine şiddet uygulamas ı durumunda hıtuklanıp hapse-
dilebileceğinin ihtarına karar verilmi ştir.

Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin Esas, 2010/24 D İş ve Karar:
2010/ 23 sayı lı ve 22.2.2010 günlü kararı .
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KARAR:

A) Kusurlu e ş Y. P.'nin takdiren 4 ay süreyle olmak üzere

1- Eşi R. P ile aynı çatı altında yaşadığı aile bireylerine
karşı şiddete ve korkuya yönelik davran ışlarda bulunmama-
sina,

2- Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca kusurlu eş Y.
P.'nin il sağl ık müdürlüğü ruh sağl ığı şubesince, resmi ya
da kendi isteğinin olmas ı durumunda özel sağ lık kurumuna
sevk edilerek, psikolojik sorunlar ının çözümü için muayene
ve tedavisinin sağlanmas ına, yap ılan işlemin sonucunun, ka-
rarın kuruma tebliğinden itibaren 3 er ayl ık periyotlarla Sağ-
l ık Müdürlü ğü tarafmdan mahkememize bildirilmesine,

3-Eşi R. P. ile aynı çatı altında yaşadığı aile bireylerini te-
lefon internet vb, ileti şim araçları kullanarak da rahats ız et-
memesine,

4- Y. P. ad ına kay ıtlı silahı var ise Cumhuriyet Savcı l ığı
emanetine teslimir ıin sağlanmas ına,

B) Tedbirin uygulanmas ı için kararın bir örneğinin Cum-
huriyet savc ılığı aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne gönderil-
mesine ve uzmanlanm ız tarafından izlenmesine,

C) Kararın bir örneğinin karşı taraf Y. P.'ye tebli ği için il-
gili kolluk birimine gönderilmesine,

D) Kusurlu eş Y. P.'nin hükmolunan tedbirlere ayk ırı
davranmas ı halinde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlay ıc ı ce-
zaya çarptırılacağı hususunun ilgili kolluk birimi (mahalli ka-
rakol) arac ı lığıyla kendisine ihtar ına,

E) Kararın infazının izlenmesi için 2 adet karar örneğinin
Cumhuriyet Başsavc ı lığına gönderilmesine,
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Yasa gereği harç al ı nmas ına yer olmadığı na,

Yasada itiraz için bir düzenleme olmad ığından Ana-
yasa'nın 40. maddesindeki zorunluluk nedeniyle HUMK m.
108/2 vd. maddeleri k ıyasen uygulanarak karar ın tebliğ in-
den itibaren 10 gün içerisinde taraflann mahkememizce vere-
cekleri dilekçeleriyle karann yeniden incelenmesini isteyebi-
leceklerine ilişkin olarak dosya üzerinde yap ılan inceleme so-
nucunda karar verildi.22.02.2010
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESINE
İ LİŞKİN OLARAK İÇ HUKUKTAKİ ÖZEL

DÜZENLEMELER

1. AİLENİN KORUNMASINA DAIR KANUN

Kanun Numaras ı : 4320

Kabul Tarihi	 14.1.1998

Resmi Gazete	 : 17.1.1998/23233

MADDE 1 - (Değişik: 26/4/2007-5636/1 nt)

Türk Medeni Kanunu'nda öngörülen tedbirlerden ayr ı
olarak, eşlerden birinin veya çocuklar ın veya ayn ı çat ı altın-
da ya şayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkeme-
ce ayrıl ık karar ı verilen veya yasal olarak ayn ya şama hakkı
olan veya evli olnalar ına rağmen fiilen ayr ı yaşayan aile bi-
reylerinden birinin aile içi şiddete maruz kald ığını kendileri-
nin veya Cumhuriyet ba şsavc ılığın ın bildirmesi üzerine Aile
Mahkemesi Hakimi meselenin mahiyetini göz önünde bu-
lundurarak re'sen aşağıda say ılan tedbirlerden bir ya da bir-
kaç ına birlikte veya uygun görece ği benzeri başka tedbirlere
de hükmedebilir:

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;
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a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz
ve davranışlarda bulunmamas ı,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bi-
reylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr ı oturmak-
ta olduğu eve veya işyerlerine yakla şmamas ı,

c) Aile bireylerinin eşyalanna zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarm ı genel kolluk kuv-
vetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyu şturucu herhangi bir madde kulla-
nılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu korıuta
veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullan-
mamas ı,

Bir sağlık kuruluşurta muayene veya tedavi için ba ş -
vurması .

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmas ı amac ıyla öngörü-
len süre altı ay ı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere
aykırı davranilmas ı halinde tutuklanacağı ve hakkmda hapis
cezas ına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan e ş veya di-
ğer aile bireyine ihtar olunur.

Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı za-
manda ailenin geçimini sa ğlayan yahut katkıda bulunan kiş i
ise hakim bu konuda ma ğdurların yaşam düzeylerini göz
önünde bulundurarak daha önce Türk Medeni Kanunu hü-
kümlerine göre nafakaya hülcmedilmemi ş olması kayd ıyla
talep edilmese dahi tedbir nafakasma hükmedebilir.

Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen karar ın
infaz ı için yap ılan icral işlemler harca tabi de ğildir.
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MADDE 2 - (Değişik: 26.4.2007-5636/2 m.)

Koruma kararm ırı bir örneği mahkemece Cumhuriyet
Başsavc ılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Ba şsavcılığı kara-
rın uygulanmasmı genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler.

Koruma kararına uyulmamas ı halinde genel kolluk kuv-
vetleri, mağdurlann şikayet dilekçesi vermesine gerek kal-
madan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.

Cumhuriyet Başsavcıliğı koruma kararına uymayan eş
veya diğer aile bireyleri hakk ında Sulh Ceza Mahkemesinde
kamu davas ı açar.

Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı
davranan eş veya diğer aile bireyleri hakk ında ayr ıca üç ay-
dan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun uygulanmas ına iliş kin hususlar yönetme-
likle düzenlenir.
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2. AILE MAHKEMELER İNİN KURULUŞ, GÖREV VE
YARGILAMA USULLERİNE DAIR KANUN

Kanun Numaras ı 4787

Kabul Tarihi	 : 9.1.2003

Resmi Gazete	 : 18.1.2003/24997

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-Bu Kanunun amac ı, aile mahkemelerinin ku-
ruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir.

Bu Kanun, aile hukukundan do ğan dava ve i şleri gör-
mek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kap-
sar.

Aile Mahkemelerinin Kurulu şu

MADDE 2- Aile mahkemeleri, Adalet Bakanl ığınca
Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun olumlu görü şü al ı-
narak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her il-
çede, tek hkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak
üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kuruldu-
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ğu il ve ilçenin mülki s ın ırlanyla belirlenir. Ancak yarg ı çev-
resi, Adalet Bakanl ığın ın teklifi üzerine Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerdeki aile
mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Bu durumda
daireler numaraland ınlır. Aile mahkemesi kurulamayan yer-
lerde bu Kanun kapsam ına giren dava ve işlere, Hakimler ve
Savc ılar . Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahke-
mesince bak ılir.

Aile mahkemelerinde bir yaz ı işleri müdürü ile yeteri ka-
dar personel bulunur.

Aile Mahkemeleri Hakimlerinin Nitelikleri ve Atan-
malar ı

MADDE 3-Aile mahkemelerine, atanacaklar ı bölgeye
veya bir alt bölgeye hak kazanm ış, adli yargıda görevli, terci-
han evli ve çocuk sahibi, otuz ya şını doldurmuş ve aile huku-
ku alanında lisansüstü e ğitim yapmış olan hakimler aras ın-
dan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca atama yap ı lır.

Aile Mahkemelerinin Görevleri

MADDE 4- Aile mahkemeleri, a şağıdaki dava ve i şleri
görürler:

1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 say ıl ı Türk Medeni Kanu-
nunun Üçüncü Kıs ım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile
3.12.2001 tarihli ve 4722 say ı l ı Türk Medeni Kanununun Yü-
rürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile bu-
kukundan doğan dava ve işler,
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2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 say ı l ı Milletleraras ı Özel Hu-
kuk ve Usul Hukuku Hakk ında Kanuna göre aile hukukuna
ilişkin yabanc ı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

3. Kanunlarla verilen di ğer görevler.

Aile Mahkemeleri Bünyesinde Bulunan Uzmanlar

MADDE 5-Her aile mahkemesine,

1. Davanın esas ına girilmeden önce veya davanın görül-
mesi s ıras ında, mahkemece istenen konular hakkmda taraflar
arasmdaki uyuşmazl ık nedenlerine ilişkin araştırma ve ince-
leme yapmak ve sonucunu bildirmek,

2.Mahkemenin gerekti gördü ğü hallerde duruşmada ha-
zır bulunmak, istenilen konularla ilgili çal ışmalar yapmak ve
görüş bildirmek,

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,

Üzere Adalet Bakanl ığınca, tercihan; evli ve çocuk sahi-
bi, otuz yaşım doldurmuş ve aile sorunlan alan ında lisansüs-
tü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog
ve sosyal çal ışmacı atanır.

Bu görevlilerin bulunmamas ı, iş durumlarının müsait ol-
maması veya görevin bunlar tarafından yap ılmasında hukuki
veya fiili herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uz-
manl ık dal ına ihtiyaç duyulmas ı hallerinde, diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlannda çalışanlar veya serbest meslek icra
edenlerden yararlanı l ır.

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 say ı lı Hukuk Usu-
lü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hükimin reddi se-
beplerine göre reddolunabilir.
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Koruyucu, Eğitici ve Sosyal önlemler

MADDE 6- Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hü-
kümler sakl ı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

1. Yetişkinler hakkında;

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda
eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaşt ırmaya,

b) Ailenin ekonomik varli ğmın korunmas ı veya evlilik
birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine
ilişkin gerekli önlemleri almaya,

c) Resmi veya özel sağl ık veya sosyal hizmet kurumlar ı -
na, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerle ştirmeye,

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir
eğitim kurumuna vermeye,

2. Küçükler hakk ında;

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülü ğü ko-
nusunda gerekli önlemleri almaya,

b) Bedensel ve zihinsel geli şmesi tehlikede bjıhman veya
manen terk edilmi ş halde kalan küçü ğü, ana ve babadan ala-
rak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna
veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmas ına ilişkin ön-
lemleri almaya,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş
teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine
yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

Karar verebilir.
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Aile mahkemesince verilen bu kararlar ın takip ve yeri-
ne getirilmesinde 5. maddeye göre atanan uzmanlardan biri
veya birkaç ı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmamas ı ha-
linde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A mad-
desi uygulanır.

Usul Hükümleri

MADDE 7- Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve
işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki
karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunmas ı bak ımından
eşlerin ve çocuklarm karşı karşıya oldukları sorunları tespit
ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uz-
manlardan da yararlanarak te şvik eder. Sulh sağlanamad ı-
ğı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında ka-
rar verilir.

(Mülga ikinci f ıkra: 14/4/2004-5133/3 m.)

Özel kanunlardaki hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla, bu
Kanunda hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Ka-
nununun aile hukukuna ilişkin usul hükümleri ile Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Kadrolar

Madde 8 - Adalet Bakanl ığı taşra teşkilatında kullanıl-
mak üzere ekli (1) ve (2) say ılı listede yer alan kadrolar ih-
das edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 say ı l ı Kanun Hükmün-
de Kararnameye ekli (1) ve ( İİ) sayılı cetvelin ilgili bölümleri-
ne eklenmi ştir.
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Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Flükümler

Madde 9 -1) 14.01.1998 tarihli ve 4320 say ılı Ailenin Ko-
runmas ına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci f ıkras ın-
daki "Sulh Hakimi" ibaresi "Aile Mahkemesi Hakimi" olarak
değiştirilmiştir.

2)18.06.1927 tarihli ve 1086 say ı l ı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun 8 inci maddesinin (11) numaral ı bendinin
(4) numaral ı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (5) nu-
maralı alt bendi yürürlükten kald ırılmış ve mevcut (6) numa-
ralı alt behdi (5) numaral ı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

3) Borçlar Kanununun 91,92 nci maddelerinde mahkeme
veya hakime verilen i şleri,

Geçici Madde

Geçici Madde 1 - Aile mahkemesi kurulan yerlerde bu
mahkemeler faaliyete geçtiğinde, yargı çevresi içerisinde ve
görev alan ına giren sonuçlanmarn ış dava ve işler, yetkili ve
görevli aile mahkemesine devredilir.

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 14/04/2004-5133 say ı l ı K.
m. 4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aile mahkemele-
rinde görülmekte olan ve 4721 say ı l ı Türk Medeni Kanunu-
nun İkinci Kitabının Üçüncü K ısmında yer alan konularla il-
gili dava ve işler yetkili ve görevli mahkemesine devredilir.

Yürürlük

Madde 10 - Bu Kanun yay ım ı tarihinde yürürlüğe girer.
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3. AILENIN KORUNMASINA DAİR KANUN'UN
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNE TMEL İK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz
kalan aile bireylerinin korunmas ı amacıyla şiddet uygulayan
aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin
uygulanmas ına ilişkin usul ve esaslar ı düzenler.

Kap sam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz ka-
lan eş, çocuk, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri sş
mahkemece ayrılık karan verilen veya yasal olarak ayr ı ya-
şama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayn ya-
şayan aile bireyleri ile şiddet uygulayan eş veya diğer aile bi-
reylerini, al ınacak tedbirleri, bu tedbirleri almak ve uygula-
makla görevli ve yetkili makam ve merciler ile usul hüküm-
lerini kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14.1.1998 tarihli ve 4320
sayı l ı Ailenin Korunmas ı na Dair Kanunun 2 nci maddesine
dayanılarak haz ırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile: Aynı veya ayrı çatı altında yaşayan eş ve çocuk
ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerini,

b) Genel koltuk kuvvetleri: Polis ve Jandarma birimleri-
ni,

c) 1-lakinı: Aile mahkemesi hakimini,

ç) izleme: Koruma kararlar ının Cumhuriyet Başsavc ı lığı
tarafından genel kolluk kuvvetlerine ve kolluk arac ılığıyla il-
gili kişiye ivedilikle bildirilmesini, karara uyulup uyulmad ı -
ğının kontrolünü ve ayk ırı l ı k halinde re'sen soruşturma ya-
p ılmasını,

d) Kanun: 4320 sayıh Ailenin Korunmas ına Dair Kanu-
nu,

e) Şiddet: Aile bireyinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya
psikolojik zarar görmesiyle veya ac ı çekmesiyle sonuçlanma-
s ı muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve bask ıyı ya da
özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal veya
özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve
ekonomik her türlü davranışı,

0 Şikayet ve ihbar: Aile içi şiddete maruz kalm ış aile bi-
reyinin genel kolluk kuvvetlerine, Cumhuriyet Ba şsavcı lığı-
na veya aile mahkemesine müracaat etmesini veya ba şka bir
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şah ıs tarafından genel kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet
Başsavcılığına olayın yaz ı l ı, sözlü veya başka bir suretle bil-
dirilmesini,

g) Şikayet ve ihbar mercileri: Genel Kolluk kuvvetleri-
ni, Cumhuriyet Başsavcılığını ve aile mahkemesi halcimli ğini,

h) Tedbir: Aile mahkemesi hakiminin, şiddet uygulayan
eş veya diğer aile bireyi hakkmda olaym kapsamı dikkate al ı-
narak re'sen hükmedeceği 4320 say ıl ı Kanunda yer alan ted-
birler ile uygun görece ği benzeri başka tedbirleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aile içi Şiddet, Şikayet, ihbar ve Tedbirler

Aile içi Şiddet, Şikayet ve ihbar

• MADDE 5 - (1) Aile bireylerinden biri fiziksel, cinsel,
ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekme-
siyle sonuçlanmas ı muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdi-
dini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içe-
ren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cin-
sel, psikolojik, sözel ve ekonomik nitelikte şiddet içeren dav-
raruşa maruz kalmalan halinde, şikayet ve ihbar mercilerine
müracaat etmek suretiyle tedbir talebinde bulunabilir.

(2) Şikhyet ve ihbar; eşlerden biri veya çocuklar veya ayn ı
çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden biri veya mahke-
mece ayrı l ık kararı verilen veya yasal olarak ayn yaşama hak-
kı olan veya evli olmalar ına rağmen fiilen ayr ı yaşayan aile
bireylerinden birisi taraf ından yap ılabilir.
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(3)ihbar; şikayet ve ihbar mercilerine başka bir şahıs ta-
rafından, olaym yaz ıl ı, sözlü veya başka bir şekilde bildiril-
nıesi suretiyle de yap ılabilir.

(4) Cumhuriyet başsavcı lığı müracaat üzerine evrak ın
onaylı bir örneği ile aile nüfus kay ıt tablosunu ihbar .yazıs ına
ekleyerek ivedilikle aile mahkemesine gönderir.

(5)Sözlü ihbarlar tutanağa geçirilir.

(6) Koruma karan en az masrafla, en çabuk ve en kolay
ulaşılabilecek yer aile mahkemesinden istenebilir.

Uygulanacak tedbirler

MADDE 6 - (1) Aile bireylerinden birinin aile içi şidde-
te maruz kaldığım kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcı-
liginin bildirmesi üzerine şiddetin belgelenmesi aranmaks ı-
zın aile mahkemesi hAkimi meselenin mahiyetini göz önünde
bulundurarak re'sen ikinci fıkrada say ılan tedbirlerden bir ya
da birkaç ına birlikte veya olay ın özelliğine göre uygun göre-
ceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir.

(2) Bu tedbirler kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik
söz ve davranışlarda bulunmamas ını,

b) Müşterek evden uzakla ştınlarak bu evin diğer aile bi-
reylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr ı oturmak-
ta olduğu eve veya işyerlerine yakla şmamasıru,

c) Aile bireylerinin e şyalanna zarar vermemesini,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahats ız etmeme-
sini,
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d) Varsa silah veya benzeri araçlar ını genel kolluk kuv-
vetlerine teslim etmesini,

e) Alkollü veya uyu şturucu herhangi bir madde kulla-
nılmış olarak şiddet mağdurunun ya şamakta olduğu konuta
veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kul-
lanmamasını,

E) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için ba ş-
vurmas ını ,

içerir.

Şiddete veya Korkuya Yönelik Söz ve Davranışlarda
Bulunmama Tedbiri

MADDE 7 - (1) Şiddete veya korkuya yönelik söz ve
davranışlarda bulunmama tedbiri; hL im tarafından, aile içi
şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmas ı amac ıyla,
kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin şiddete veya korku ya-
ratmaya yönelik söz ve davran ışta bulunmamas ı için uyar ı l-
mas ıd ır.

Müşterek Evin Tahsisi ve Eve veya işyerlerine Yaklaş-
mama Tedbiri

MADDE 8 - (1) Müşterek evin tahsisi ve eve veya işyer-
lerine yaklaşmama tedbiri; hakim tarafından, aile içi şiddete
maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amac ıy-
la, hükmedilen kusurlu e ş veya şiddet uygulayan diğer aile
bireyi hakkında, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin di-
ğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr ı
oturmakta olduğu eve, işyerlerine, gerekti ğinde çocuklar ın
okullarma yaklaşmaması amac ıyla hükmedilen tedbirdir.
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(2) Bu tedbirin uygulanmas ı, kusurlu eş veya şiddet uy-
gulayan diğer aile bireyinin, uzaklaştırıldığı konutun kira,
elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşıla-
maya devam etmesine engel de ğildir. Hakim uzaklaştırılan
kişinin bu tür yükümltiluklerinin devam ına karar verebilir.

Eşyalara zarar vermeme tedbiri

MADDE 9 - (1) Eşyalara zarar vermeme tedbiri, hakim
tarafmdan, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden bi-
risinin korunması amac ıyla, kusurlu eşin veya diğer aile bire-
yinin, hakk ında koruma karan verilen aile bireylerinin e şya-
lanna zarar vermemesi amac ıyla uyanlmasıdır.

İletişim Araçları ile Rahats ız Etmeme Tedbiri

MADDE 10 - (1) İletişim araçlan ile rahats ız etmeme
tedbiri; hakim tarafmdan, aile içi şiddete maruz kalan aile bi-
reylerinin korunması amac ıyla, kusurlu eş veya diğer aile bi-
reyleririin, görsel, i şitsel, yaz ılı, internet ve benzeri ileti şim
araçlan ile hakkında koruma kararı verilen aile bireylerini ra-
hats ız etmemesi için hukmedilen tedbirdir.

Silah veya Benzeri Araçların Teslimi Tedbiri

MADDE 11 - (1) Silah veya benzeri araçların teslimi ted-
biri; hakim taraf ından, aile içi şiddete maruz kalan aile birey-
lerinden birisinin korunmas ı amac ıyla kusurlu eşe veya şid-
det uygulayan diğer aile bireyine ait olan silah veya benze-
ri araçların genel kolluk kuvvetlerine teslimi ve tedbir süre-
sinin sonuna kadar adli emanete al ınması amac ıyla hukme-
dilen tedbirdir,
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Alkollü veya Uyu şturucu Madde Kullanarak Konuta
veya İşyerine Gelmeme veya bu Maddeleri Kullanmama
Tedbiri

MADDE 12 - (1) Alkollü veya uyu şturucu herhangi bir
madde kullanarak konuta veya işyerine gelmeme veya bu
maddeleri kullanınama tedbiri; lükim taraf ından, aile içi şid-
dete maruz kalan aile bireylerinin korunması amac ıyla, ku-
surlu eşin veya diğer aile bireyinin, alkollü veya uyu şturu-
cu herhangi bir madde kullanmış olarak şiddet mağdurunun
yaşamakta olduğu konuta veya i şyerine gelmemesi veya bu
yerlerde bu maddeleri kullanmamas ı amac ıyla uyarılmasıdır.

Muayene ve Tedavi Tedbiri

MADDE 13 - (1) Muayene ve tedavi tedbiri, hakim tara-
fından aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin
korunmas ı için, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin bir sa ğ-
l ık kuruluşunda muayene veya tedavisinin sağlanmas ı ama-
c ıyla hükmedilen tedbiri ifade eder.

(2)Hakim, muayene ve tedavinin sa ğlaimus ı için şiddet
uygulayan kişilerin illerde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde
Sağl ık Grup Başkanlığına başvurmasım karannda belirtir.

(3)Bu kişiler İl Sağlık Müdürlükleri Ruh Sağlığı Şubele-
rince veya Sağl ık Grup Başkanl ıklannca resmi veya kendi is-
tekleri üzerine özel sağl ık kurumlarma sevk edilir. İlgilinin
tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yap ılan işlemin sonucu
İl Sağlik Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı tarafından
Cumhuriyet Başsavc ılığına bildirilir.
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Tedbirlerin Süresi ve Yap ılacak İhtarat

MADDE 14 - (1) Hakim tarafından hükmedilecek ted-
birlerin yerine getirilmesi amac ıyla öngörülen süre alt ı ayı ge-
çemez. Bu süre tedbir karan verilebilecek yeni bir durumun
meydana gelmesi halinde hakim tarafindan yeniden tedbir
karan verilmesine engel değildir.

(2) Verilen kararda, hükmolunan tedbirlere ayk ın dav-
ranılmas ı halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezas ına
hükmedileceği konusunda şiddet uygulayan eşe veya diğer
aile bireyineihtarda bulunulur.

(3) Koruma kararlar ının duruşma yap ılmaksız ın dosya
üzerinden, işin niteliği gereği en k ısa sürede verilmesi esas-
tır. Hakim tarafından gerekli görülmesi durumunda taraflar
dinlenebiir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nafaka ve Tedbir Kararlar ın ın Yerine Getirilmesi ile Diğer
Usul işlemleri

Tedbir Kararı mn Cumhuriyet Başsavc ılığına iletilmesi
ve Yerine Getirilmesi

MADDE 15 - (1) Koruma kararının bir örneği mahke-
mece Cunıhuriyet Başsavc ılığına iletilir. Bu karar Cumhuri-
yet Başsavc ılıklarında tutulacak olan Koruma Karan Defteri-
ne kaydedilir.

(2) Cumhuriyet Ba şsavcılığı karann uygulanmas ını Ge-
nel Kolluk Kuvvetleri marifeti ile izler. Tedbir karan içeri ğine
göre tarafların bulunduğu yerin bağlı olduğu kolluk kuvve-
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tine işlem yapılmak üzere ivedilikle gönderilir. Cumhuriyet
Savc ılığınca gerektiğinde koruma karannın başvuruda bulu-
nanlar tarafından kolluğa götürülmesine olanak tan ınır.

(3) Kolluğun izleme görevi, koruma karannm verildi-
ği tarihte başlar. Kolluk kuvveti, koruma karann ın içeriğine
göre ilgililere bildirimde bulunur. Bu bildirim tutanak altı-
na alınır ve karar süresince tedbirlerin yerine getirilip getiril-
mediği kontrol edilir. Bu kontrol lehine koruma karar ı veri-
len kişinin:

a) Bulunduğu konutun haftada bir kez ziyaret edilme-
sini,

b) Birinci derece yak ınlan ile ileti şim kurulmasmı,

c) Komşulannın bilgisine başvurulmas ını ,

ç) Oturulan yerin muhtar ından bilgi al ınmasmı,

d) Bulunduğu konutun çevresinde ara ştırma yapılmas ı-
nı ,

içerir.

(4) Yukanda belirtilen veya ba şka şekilde gerçekleştiri-
len kontrol işlemleri sonucunda kişinin, aleyhine verilen ko-
ruma karanna uymadığının tespit edilmesi halinde bu husus
tutanağa bağlan ır. Bu tutanağa istinaden genel kolluk kuv-
vetleri tarafından resen soruşturma yap ılarak evrak en k ısa
zamanda Cumhuriyet Ba şsavcı l ığına intikal ettirilir.

(5) Cumhuriyet Başsavc ı lığı koruma ka ı'arına uymayan
eş veya diğer aile bireyleri hakk ında Sulh Ceza Mahkemesin-
de kamil davas ı açar.
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Nafaka

MADDE 16 - (1) Şiddet uygulayan e ş veya diğer aile bi-
reyinin, aynı zamanda ailenin geçimini sa ğlayan yahut katk ı -
da bulunan ki şi olması halinde, hakim, bu konuda ma ğdur-
larm yaşam diizeylerini dikkate alarak, daha önce Türk Me-
deni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemi ş ol-
mas ı koşuluyla herhangi bir talep olmasa dahi tedbir nafaka-
sina hükmedebihir.

(2) Tedbir nafakas ına ilişkin karann bir örneği, mahke-
me taraf ından re'sen ilgili icra müdürlüğüne gönderilir. Na-
faka ödemekle yükümlü k ı lınan kişinin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumu ile bağlantısı olmas ı durumunda, nafaka,
şiddet mağdurunun başvurusu aranmaks ızın ilgilinin maa ş
ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Harçtan muafiyet

MADDE 17 - (1) Koruma karar ı verilmesi için yap ılan
başvurular ve verilen kararın infaz ı için yap ılan icrat işlemler
harca tabi değildir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürür-
lüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kad ının
Statüsü Genel Müdürlüğünün bağl ı olduğu Bakan yürütür.
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4. ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü'NÜN

AİLENİN KORUNMASINA DAIR KANUN'UN
UYGULANMASINA İLİŞKİN

1.1.2006 TARIHLI GENELGESİ

Sayı 	 B.03.0.C İG.0.00.00.05/010.06.02/ 34
01/01/2006

Konu	 Ailenin Korunmas ı na Dair Kanun'un uygu-
lanması

GENELGE

No: 35

Toplumun vazgeçilmez temel birimi olarak kabul edilen
ailenin; güçlenmesi ve gelişmesini sağlayabilmesi ve toplum
içindeki fonksiyonlar ını yerine getirebilmesi için sosyal ve
ekonomik yönlerden olduğu kadar, hukuki bakımdan da ko-
runmas ı zorunlulu ğu ortaya ç ıkmaktad ır. Ülkemizde de bu
amacı gerçekleştirebilmek üzere ç ıkarı lan kanunlardan biri
olan Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un ııygulanmasında
baz ı duraksamaların olduğu gözlenmektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın,
"Ailenin korunmas ı" kenar ba şl ıkl ı 41'inci maddesinde;
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Scrula ıla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

Ailen, Türk toplumunun temelidir ve eşler aras ında eşitliğe
dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve ço-
cukların korunması ve aile planlamas ının öğretimi ile uygu-
lamrıas ını sağlamak için gerekli tedbirleri al ır, teşkilatı ku-
rar."

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Kasten yaralama"
kenar başlıkl ı 86' ınc ı maddesinin 3'üncü fıkras ının (a) ben-
dinde; "Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, aitsoya, eşe veya kardeşe karşı,

..İşlenmesi halinde şikayet aranmaks ızın, verilecek ceza
yarı oranında artınl ır,"

Hükümleri yer almaktad ır.

Öte yandan; 14.01.1998 tarihli ve 4320 sayı lı Ailenin Ko-
rurunasma Dair Kanun'da; aile içi şiddete maruz kalan e şler-
den birinin veya çocuklar ın veya aynı çatı altında yaşayan di-
ğer aile bireylerinin kendilerinin veya Cumhuriyet savt ı lığı -
nın bildirmesi üzerine aile mahkemesi hakimince verilecek
tedbirlere ilişkin koruma kararma, karann infazma, karara
uygulamamas ı halinde yapılacak işlemlere ve açılacak dava-
lara ilişkin hükünılere yer verilmiş bulunmaktad ı r.

Al ınan Kanun'un genel gerekçesinde aile içi şiddet; "aile
içinde bir bireyin diğer bir bireye yönelik fiziksel, sözel veya
duygusal kötü davranışı" olarak kabul edilmekte ve toplu-
mun en küçük birimi olan aile içerisinde gerçekle şen şiddetin
yol açtığı veya açacağı zararların, toplum bünyesinde daha
derin ve kal ıc ı izler b ı raktığı vurgulanınaktad ır.

Bu itibarla;
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1- Ailenin Türk toplumunun temeli oldu ğu ve eşler ara-
s ındaki eşitliğe dayandığına ilişkin Anayasa ve Türk Ceza
Kanunu'nun ilgili hükümleri de göz önünde bulundurula-
rak, Ailenin Korunmas ına Dair Kanun kapsammda, Cumhu-
riyet savcılan tarafından aile içi şiddete maruz kal ındığmin
öğrenilmesi halinde, bu konunda herhangi bir şikdyet de ge-
rekmediğinden derhal soruşturmaya geçilmesi, ayr ıca koruma
kararı al ınması için ivedilikle aile mahkemesi hakimine bildi-
rimde bulunmas ı,

2- Mahkeme tarafından tedbirleri içiren konma karar ı-
nın verilmesi durumunda, karar ın kanunun amacına uygun
olarak infazm ın sağlanabilmesi için kolluk birimleriyle s ıkı
işbirliği kurulmas ı,

3- Mahkemece verilen konma kararına uymayanlar
hakk ında kanuni işlemlerin yerine getirilmesi,

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi rica
ederim.

Cemil ÇİÇEK

Bakan
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5. İÇİŞLERİ BAKANLıĞI'NIN AILENIN
KORUNMASINA DAIR KANUN'UN UYGULANMAS İNA

YÖNELIK GENELGESİ

Bakanl ık Genelgesi 2005/123 (EGM 2005)94)

Say ı 	 B.05.1.EGM.0.11.06.01
02 / 12 / 2005

ilgi	 a) 25.07.2000 Tarih ve
B.05.1.E.EGM.0.11.01.02/00169 say ıl ı
genelgemiz.

b) Adalet Batanl ığı'nm 15.11.2002 günü ve
B.03.0.CİG.0.00.00 .04-3.3 say ıl ı genelgesi.

Son yıllarda, aile içi şiddet olaylar ı toplumumuzu saran
boyutlara ula şmış tır. Her geçen gün ailede yaşanan dayak, iş-
kence ve cinayet gibi şiddet olayları görsel ve yaz ı l ı basında
izlenmektedjr.

Bu itibarla; Anayasa'm ız ın 41 inci maddesinde yer alan
"Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuk-
ların korunmas ı için gerekli tedbirleri al ır, teşkilah kuran..."
hükmü de göz önüne alınarak, aile içi şiddetin mağdur olan
kad ın ve çocuklar ı koruyucusu yasal tedbirlerin alınmas ı zo-
runluluğu ortaya çilcmıştır.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile içi şiddet
olaylarının yaygın olduğu, anca Türk aile yapıs ının bir sonu-
cu olarak ve ayr ıca kad ınların ekonomik özgürlüklerinin de
olmadığı durumlarda, özellikle aile içi şiddete maruz kalan
kad ınlar ve çocuklann ço ğunlukla şikayette bulunmadığı ve
bulunamadığı bilinmektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan; 14.01.1998 tarih ve 4320 say ı-
l ı "Ailenin Konmasırı Dair Kanun" ile ailenin yüksek yarar ı
sağlanmaya çal ışılrnış t ır.

Aile içi şiddet, istismara ve suça yönelmeye maruz kal-
dığından dolayı, kolluk kuvvetlerine başvuran ve şikayette
bulunanlar, gereği için adli makamlara intikal ettirilmekte-
dir. Ancak mağdurlann şikayetlerinin "aileyi korumak" ad ı-
na dikkate al ınmadığı, sığınma evinde kalanlann adresleri-
nin de eşlerine ve yak ınlarına verildiği takdirde, iyi niyet uğ-
runa yapılan bu davranışlar sonucu, şiddet uygulayan ki şiler
cezalandırılamamakta, bu şekilde şiddet mağdurlan bir kez
daha mağdur edilmekte, aynca ilgili kanunlarda öngörülen
tedbirler almmadığı veya alınamadığı için de istismar ya da
suça yöneltme devam etmektedir.

Başta Anayasa olmak üzere, Türk Medeni Kanunu, Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Aile-
nin Korunmasına Dair Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Türk
Ceza Kanunu ailenin ve çocuklann korunmas ı için al ınacak
tedbirleri diizenlemi ştir.

2828 say ı l ı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Kanunu'na göre, anası veya babas ı tarafından ihmal edi-
lip fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya uyu şturucu maddeleri
kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanl ık-
lara karşı savunmas ız bırakıldığı ve ba şıboşluğa sürüklendi-
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Sorularlu Kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

ği için beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri
tehlikede olan çocuk, korunmaya muhtaç çocuktur.

4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'a göre; eş-
lerden birinin veya çocuklar ının veya aynı çatı altında yaşa-
yan diğer aile bireylerinden birini aile içi şiddete maruz kal-
dığını kendilerinin veya Cumhuriyet Ba şsavcı l ığının bildir-
mesi halinde, hakim konunun mahiyetini göz önünde bulun-
durarak kusurlu eş in:	 -

a) Diğer eşe veya aynı çıta altında yaşayan diğer aile bi-
reylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davran ışlardan
bulunmamas ı,

b) Müşterek evden uzakla ştırılarak bu evin diğer eşe ve
varsa çocuklara tahsisi ile di ğer eş ve çocuklarm oturmakta
olduğu eve veya iş yerine yaklaşmaması,

c) 'Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan
diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

d) Diğer eşi, çocukları veya ayn ı çatı altında yaşayan
aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahats ız etmemesi,

e) Varsa silah ve benzeri araçları zabıtaya (polis / jan-
darma) teslim etmesi,

f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kul-
lanmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu
maddeleri kullanmamas ı, tedbirlerinden bir ya da bir kaç ı-
na birlikte veya uygun görece ği benzeri başkaca tedbirlere de
hükmedebilir, tedbirlere ayk ırı davranılmas ı halinde tutukla-
nacağı ve hürriyeti bağl ıy ıcı cezaya hükmedileceği ihtar edi-
lir.

4320 sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun ile ilgili
olarak bugüne değin bilgilendirme, aksakl ıkları gidermek ve

226



Sorularla kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

Kanun'un uygulanmas ında yeknesaklığın sağlanmas ı ama-
cıyla çeşitli tarihlerde genelgeler yay ınlanmıştır. Ayrıca Ada-
let Bakanlığı Ceza İşleri Gene! Müdürlüğü'nün ilgi (b) Ge-
nelgesi ile bahse konu kanunun uygulanmas ına yönelik ola-
rak yapılacak işlemlerle ilgili hususlar adliye te şkilatına tah-
mim edilmiştir.

14.01.1998 tarih ve 23233 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ım-
lanarak yürürlüğe giren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun'un uygulanmas ında oluşabilecek tereddütleri gi-
dermek ve ülke genelinde uygulamada birli ği sağlamak ama-
cıyla, bahse konu kanunun uygulanmasmda önem arz eden
usul ve esaslara yönelik baz ı hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Ailenin ve çocuğun korunmas ı; aile içi şiddet, istismar ve
suça yöneltmenin önlenmesi için yasalarla düzenlenen ted-
birlerin alınabilmesi için:

1. Bir kişinin bizzat kendisinin veya çocuklar ının veya
ay ın çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birisinin
aile için şiddete maruz kaldığı için kolluk kuvvetlerine ba ş-
vuruda bulunması durumunda yasalar çerçevesinde gerekli
tüm işlemler yapılacak, bu hususta mağdurlarm mağduriyet-
lerinin devamına veya artmas ına izin verilmeyecektir.

2. Suçtan zarar gören kimsenin şilcayetine bağl ı olan
suçlar çocuklar aleyhine i şlendiğinde mağdur olan çocuğun
kendisinin veya veli veya vasisinin şikayeti beklenmeksizin
soruşturma başlatılması gerektiği için aile için şiddete maruz
kalan çocuğun bizzat kendisinin veya veli veya vasisinin ş i-
kayeti beklenıneksizin gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

3. Çocuğun mağdur olduğu olaylann soruşturulmasm-
da dikkatli davranılacak, suç işleme, şüphesi altında bulunan
çocuklar için de ilgili Kanun'da öngörülen tedbirlerin al ına-
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bilmesi için soru ş turma evrak ının hazırlanmasına özen gös-
terilecektir.

4. 4320 say ıl ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'a göre
verilen koruma kararlarının bir örneğinin Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından kolluk kuvvetine gönderilmesi duru-
munda koruma karanna uygun davran ı l ıp davramlmadığı
koruma karar ında öngörülen süre içinde mağdur aile ferdi-
nin ikamet yeri karakolu marifetiyle izlenerek tutana ğa bağ-
lanacak, tedbir süresinin dolmas ını müteakip de Cumhuriyet
Başsavcılığına bilgi verilecektir.

5. Al ınan koruma kararında belirtilen süre içinde karar-
da öngörülen tedbirlere veya tedbirlere uygulamad ığın ın tes-
pit edilmesi halinde ihlalin devamı kolluk kuvvetince alına-
cak tedbirlere engellenerek, mağdurun şikayetine gerek du-
yulmadan re'sen soruşturma yaparak evrakın en kısa zaman-
da Cunıhııriyet Başsavc ı lığına intikal ettirecek, koruma kara-
rına uymayan fiil başka bir suç olu şturuyorsa bu durum da
soruşturma evrak ında ayrıca belirtilecektir.

6. ilgili Kanun'un l'inci maddesinin (d) f ıkras ında be-
lirtilen: "Diğer eşi, çocuklar ı ve aynı çatı altında yaşayan aile
bireylerinin ileti şim vas ıtalar ıyla rahats ız etmemesi" tedbi-
rinin ihlali nedeniyle yap ılacak başvurular en kısa zamanda
Cumhuriyet Ba şsavcılığına intikal ettirecektir.

7. İlgili Kanun'un l'inci maddesinin (1) fıkras ında belir-
tilen; "Varsa silah ve benzeri araçlan zab ıtaya (polis / jandar-
ma) teslim etmesi" tedbirinin uygulanmas ı için; kusurlu eşin
üzerine kay ı tl ı silah ve benzeri araçlar tespit edilerek tutanak-
la teslim almacak, daha sonra bu belgelere Cumhuriyet Savc ı-
liginin mahkeme karar ım içeren yaz ıs ı ile ilgi tutularak silah
ve benzeri araçlan adli emanete teslim edilecektir.
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8. Sığınma evlerinin ve orada kalmakta olanlar ın isim
ve adresleri kesinlikle gizli tutulacaktır.

9. Koltuk kuvvetleri tarafından yürütülen işlemlerin bir
kıs ım idari, bir kısmı da adli niteliktedir. İdari işlemler doğ-
rudan yerine getirilecek işlemler olduğu gibi, önemli bir los-
mı da başka kurumlann sorumluluğuna giren hususlard ır.
Kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı durum ve olay şayet bir baş-
ka kurumun sorumluluk alan ına giriyorsa, konunun bu ku-
rumu yaz ıl ı olarak bildirilerek gerekli tedbirlerin al ınması
sağlanacak, "bu iş bizim işimiz değil" gibi bir düşünceyle hu-
kuk dışı uygulamalar görmezlikten gelinmeyecektir.

10. Gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim faaliyetle-
rinde "alile içi şiddet" ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Hükümleri do ğrultusunda bilgilendirme eğitirnlerine de yer
verilecektir.

İlgi (a) Genelge yürürlükten kald ınlmış tır. Ailenin Türk
toplumunun temeli oldu ğu ilkesi göz önünde bulundurula-
rak, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde gerçekle-
şen şiddetin yol açtığı veya açacağı zararların toplumda daha
derin ve kalıc ı izler b ırakmamas ı amac ıyla, bu Genelge'de
düzenlenen hükümlerin uygulanması, hizmet kalitesinin art-
tırılmas ı için ilgili personelin bilgilendirilmesi ve herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Abdülkadir AKSU

içişleri Bakanı

229



Sorularia kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

Dağıtım

Gereği:	 81 11 Valiliğine.

Bilgi:	 Devlet Bakanı Sn. Nimet Çubukçu'ya,

Adalet Bakanlığına,

Jandarma Genel Komutanlığına,

Başbakanlık Kadm Statüsü ve

Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne,

Bakanlık ve EGM Teftiş Kurulları Başkanliklanna.
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6. BAŞBAKANLIK GENELGES İ

(Başbakanl ık Genelgesi (2006/17): Çocuk ve Kad ınlara
Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus

Cinayet lerinin Önlenmesi İçin Al ınacak Tedbirler)

Genelge Numaras ı : BAŞGEN 2006-17

Yürürlük Tarihi: 04.07.2006

Kad ın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemin-
deki yerini korumaktad ır. Bu tür şiddetin en acımas ız biçimi
kamuoyunda "töre cinayeti" olarak tan ı mlanan kad ına yöne-
lik öldürme olaylarıdır. Kad ın ve çocuklara yönelik şiddetin
ülkemizde de devam ediyor olmas ı yeni ve acil önlemlerin
alınmasını gerekli kılmaktad ır. Ekonomik kalkınma ve geliş-
me ile birlikte eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle gi-
derek ortadan kalkacak olan bu sorunlar ın çözümü için kamu
kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütleri ve va-
tandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar dü şmektedir.

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de sosyal bir yara
olan bu olguyla ilgilenme ihtiyac ı hissetmiş, 28/6/2005 tarih-
li ve 853 say ı l ı lcaranyla bir araştırma komisyonu te şkil etmiş-
tir. Bu komisyon çalışmalarını tamamlayarak kad ın ve çocuk-
lara yönelik şiddetin sebepleri ile al ınabilecek önlemleri belir-
leyen kapsamlı bir rapor haz ırlamıştır.
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Mezkür komisyon çal ışmaları sonucunda hazırlanan ve
F-Iülcümetimizce de benimsenen bu konuda al ınacak önlem-
lere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar ekli liste-
lerde belirtilmiştir. Bu önerilerle ilgili olarak ba şlatılacak ça-
lışmalarda koordinasyon görevi çocuğa yönelik şiddet konu-
sunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, kad ına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetle-
ri konusunda ise Kad ının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yerine getirilecektir.

Sorunıiu kuruluşların ve bu kuruluşlarla işbirliği içeri-
sinde hareket etmesi gereken kurumlann ayn ayr ı belirtil-
diği önlemlere ilişkin çal ışmalar, koordinatör olarak belirle-
nen Genel Müdürlüklerle işbirliği içerisinde derhal başlatıla-
caktır. Sorumlu kurumlar taraf ından görev alanma giren ko-
nularda haz ırlanacak ayr ıntıl ı faaliyet raporlar üçer aylık dö-
nemlerle ilgili koordinatör kuruma gönderilecektir.

B. KADINA YÖNELIK ŞİDDET KONUSUNDAK İ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN
YAŞAMA GEÇİRİLMESİNDE KOORDİNELİ
ÇALIŞMASI GEREKEN KURUMLAR12

ÖNER İLER	 SORUMLU KURUM	
İŞBiRLiĞİ YAPILACAK
KURUMAOJRULUŞ

KORUYUCU VE ÖNLEY İC İ TEDBIRLER
1. Deviet, kadın ve erkek aras ı nda- f	 d

1 Çaıışma ve Soya	
011i Tüm Kurwn ve Kurulu$r, özel

jki ek ıornl< etsWiğ in ortadan kald ı -

	

	 - Sektör.
veıft< Bakanl ığı

r ı lmas ı için gerekli tedaiıteri almal ıd ı r,	 tiniversteler

12 Not: Genelgenin sadece kad ına yönelik şiddete ilişkin B bölümü
al ınmıştır.
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Sorularla Kad ı na Yönelik Aile İ çi Ş iddet

2. işe al ınmada eşifliğ i sağlay ıc ı ön.

lemler al ı nmal ı , ışyerfre cinsiyele da- çal
ışma ve SosyalGO- lgli Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Özel

yal ı ayr ı nt ı l ığı rı olnıanıas ı içm iŞ
ve venfik Bakanl ığı

<Serin ve yöneticiletin gereldrse pozi-
Sektör

tif ayr ı mc ı l ı k yapmalar ı gerelumektedir.

3.Kad ı rılann istihdam olanakları ve iş
Çal ışma ve Sosyal Gü- Kad

ı n ın Stalüsü Genel Mürlüğü,kurmak iğn gereksinim dLwduklar ı la. 
vefik Bakanl ığı , Kamu

SA Toplum Kuruluş larıdi almaiar ı n ı kolaylaştı
racak düzenle- ve Özel Sektör Bankalar ı

neler yap ılmal ıd ır.
Aile ve Sosyal Ara ş t ı r-
malar Genel Müdüdüğü,

44320 sayı l ı Ailenin Koniranas ı na Kad ı n ın Statüsü Genel 	
Tüm Kurunı ve Kurulu ş lar. Üni-

Dair Kanunun tan ıt ım ı yönünde çok Müdüdüğ
ü, Sosyal Hiz- versiteler, Sivil Toplum Kuruluşlar ı

yönlü çatışmalar yap ı lmal ıd ır.	 ınetler ve Çocuk Esirge-

me Kursnu Genel Mü-

_________________________________ düdüğ ü

5. EvItik öncesi çiftlerin yard ım alma-
lan konusunda tlilti< ve Evttik Da- Ate ve Sosyal Naşt ı rına- 

İ lgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Gol-
n ışmanl ığı " hizmetlednin kurumsal- lar Genel Müdüdüğ

ü, Ye- versiteler, Sivt Toplum Kurulu şlar
laşmas ı ve yaygrnlaş t ır ı lmas ı gerek- <el Yönetimler
rnektedir,

6. Kad ı n-erkek eşilliğ ini önenı seyen.
kad ı n haklar ın ı n geliş

mesi konusunda Aile ve Sosyal Araşt ı rma-

destek veren erkek gruplar ın ı n say ıs ı
- lar Genel Müdüdüğü, Ka-

Sivil Toplum Kuruluşları
dinin Statüsü Genel Mü-

n ı n art ı r ılmas ı konusunda gerekli ön-

lemler al ı nmal ı d ı r.
7. Eğ itimini yanda b ırakm ış kadralar ı n
eğ itkıı lerkı i tarrı

amlayabtrneled ve ak- Sosyal Hizmetler ve Ço- Milli E ğitim Bakanl ığı , Yerel Yü--
tl olarak iş yanıına kat ı lmalar ı için	

Esirgeme Kurumu netimler, Sivil Topl ımı Kunıluş lan.
ihtiyaç dwduklar ı destek hizmete-

Genel Müdüdüğü	 Özel Sektör
d(yrrea. keş, gündüz balometıl gibi)

sa ğ lanmal ıd ı r.
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8.Aile Malemeled ve Çoaık Melike-
melerinde görev yapacak yarg ı men-
suplar ın ı n, pedagoann, sosyal hiz-
met ıjailanlar ın ı n, psikologlarin top-
lumsal cilns'et bak ış aç ı s ı eğ itimi al-
mas ı ve 4787 5, Aile Mahkemeteriliin Adalet Bakanl

ığı 	 Kad ın ı n Statüsü Genel Müdürlüğü,
Kurulu ş , Görev ve Yarg ı lama Usd1,	 Üniversiteler
rine Dair Kanunu uyar ınca bu ınahke-
nı elarde görev alacak
pedegoglar ı n, sosyal hizmet uznmrı.
lann ı r, psikoloann kadrar ı ra atan-
nialar ı en k ı sa sürede yap ı lmal ıd ı r.
9. Bele<ıyeleıtı ve Milli Eğ ilim
Bakanlığı n ın Halk Eğdm Me ılçeale,i
ile SHÇEK' in Toplum Merkezle p

 nde Milli Eğilim Bakart ığı , Ye-kad ı n çelışmatan yap ı lınal ıd ır. Sivil	
Yosyal Kad ı n ın Statüsü Genel Müdürlüğü,lopkim karukişlar1a işbirliği sağ la-	

• l	 S

narak söz kcnuso merl<eelerde okur.
Hizmerler ve Çocuk Esir- Aile ve Sosyal Ara şt ı rmalar Genel

yaza ıl ık, kad ı n ı n insani haklan, top-
ge ıne Kunımu Genel Mü- Müdürlü ğ ü, Sivil Toplum Kunilu şlar ı

lumsai dnsiyet rolle ıi, özgüven gibi düdü
ğe

kad ı na yönelik güçlendirici çelşnalar
yap ı lmal ıd ı r.
10.Kad ına yönelik şiddete ilgili spol	 -
filmler ürelilmeli, ulusal, tı lgesel ve Kad

ın ı n Statüsü Genel Görsel-lşitsel Medya Kuruiuşlar ıyerel ınedyada ulusal bir kampan- Müdürlü
ğü	 lusal, Bölgesel ve Yerel)ya çerçevesinde göstSııesi sağ lan-

mal ıd ı r.
Il. Kad ına yönelik şiddetvn önlerımo-	

Sağl ı k Bakanl ığı, Milli Eğ ilim Ba-sina llğ in mülki idare amidilderl ve ) 	 kmı l ığı, Kad ı n ın Statüsü Genel Mü-rel yöoeti ııterce bınşürler haz ı rlanma- Vatı lilder, Yerel Yön, düdü
ğ e, Aile ve Sosyal Aıaşl ı rmatarl ı , haz ı rlanacak bu broşürlerin, halka eter 	

Genel Müdüdü ğü, Üniversiteler, Si-ak alanlarda ve kamu hizmet birim- 	
vS Toplum Kurduşlan,lerile dağıt ı m ı sağlanmal ıd ı r.	 -

12. Diyanet i ş leri Başkartığı , kad ına	
Kadı n ı n Statüsü Genel Müdü ılü-yönelik şiddetin önlenmesi kenusun- 	
ğü. Aile ve Sosyal Ara şt ırmalar Go-da; toplumu bilinçlendirmek üzere hul-

be ve vaazlar venneli, yaz ı l ı ve gômel Diyanet 
İşleri Başkanlığı nal Müdürlüğü, Görsel-i şitsel Med-

ya Kurulrş lar ı (Ulusal, Bölgesel veyay ınlar yapmal ı ve çeşitli etkinl ılder	
Yerel)düzentemelidir,
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Soruturla Kad ı na Yönelik Aile İ çi Şiddet

13, Bütün kamu kuru,, ve kuruluşLa-

ri ile sivil toplunı kurulu$r ı nda kad ı -
na yönelik ş iddet konusunda duyad ı •

Özel Sektör Kuruluşlar ı
, ligli Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş-

-	 -
ğı ve ninı luluğu art ı ncı bı

r kampan- Sendikalar 	
lar ı , Un ıvers ıteler, Srvl Topl ımı Ku.

ya düzenlenmeli bu alanda yap ı lııvş 	 ruluşlar ı
olumlu girişimlerin duyerulrnas ı sağ-

larsııand ı r.
14. Kent pları larnas ı nda, sokak ve

panidar ı n iyi ayd ı nlat ıtmas ı ve kad ı nla-

nın acil telefon hattanna kolay ıiaşabil-

mesiri sa Şanrıak amac ıyla telefon ku- Bay ı nd ı rl ık ve iskan Ba- Ula
şt ı rma Bakanlığı , Özel Sektör

lübelerinin say ı lar ı n ın art ı r ılmas ı gibi kanl ığı , Yerel Yönetimler

kad ı na yönelik şindetin önlenmesi ko.
nusunda gerekti hizsııedeıin sunulma-

s ı saŞanınand ır.

H İZMET KURUMLARI

I. TBMM bünyesinde 1<ad ı n-Erkek	 ligin Tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş-
Eşit iği Komisyonu' ad ı ile daimi bfr kG- TBMM	 lar ı , üniversiteler, Sivil Toplum Ku-

misyon eluşlurulmal ı d ır. 	 njluşları
2. Şiddete uğ rayan ve özellikle s ığı n-
ma evlerindeki ihtiyac ı olan kad ı nla-

r ı danışma merkezleri ile s ığı nakla-

ra başvuran kad ı nlan ekonomik ola-	 hgli Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş-

rak güçlendirmek, yeniden av kurma- Ba şbakanl ık	 Jan, Özel Sektör, Sivil Toplum Ku-

ların ı sağlamak amac ıyla bir Kad ı n	 ruluşlar ı
Destek Fonu' elu ştarutmal ı ve kad ı n-
ann uygun işlere yerleşolri ınesi sağ-

lanmal ıd ı r,
Kad ı n ın SIatrü Genel Müdürlüğü,

3, Avrupa BalIğı bünyesinde yürütüt- 	 Devlet Planlama Teşkilat ı , Sosyal
mekte olan çocuklar, gençler ve ka- 	 1-lizmettef ve Çocuk Esirgeme Kuru-

d ı nlara karşı şieUn önlenmesine yö- Başbakanl ık	 mu Genel Müdürlüğü. Aile ve Ses-
nelik DAPI-INEII (2004-2008) progra- 	 yal Araşt ı rmalar Genel Müdürlüğü,
m ın ı ülkemiz de imzatamal ı d ır.	 Yerel Yönetimler. Üniversiteler, 51-

vü Toplum Kurulu ş lar ı
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4. Kad ı n erkek eşitliğine ayk ır ı polki-

karar, yasal düzenlemeler ve uygula-
malar kald ı nl ıml ı , toplumda kad ı n ve Başbakanl ık ve Diğer İ i-
erkek eşitliği sağlan ı neaya kadar, ka- gui Tüm Kamu Kurum ve Üniversiteler, Sivi Toplum Kuru-
d ıntara pozitit aynmc ı l ı k yapı lmas ı bir Kurul4a-ı 	

luşlar ı

devlet politikas ı olarak kabul edilme-
lidir.

5. Yasa koyuculann, kad ınlar ı doğ ru-
dan ilgilendiren kanunlar ın yap ı m sü-
reciide, ilgili kamu kurum ve kuruluş- Başbakanl ı k ve Diğer İ lgi
ann ın yan ı s ıra, sivit toplum kuruluş- Ti Tüm Kamu Kurum ve
lar ın ı n ve üniversitelerin kad ın araşt ı r- Kuruluş lar ı
na ve uygulama merkezlerinin de gö-
müş ve önerilerini al ı nmal ıd ı r.
6. Devlet kad ı rdara yönelik her tüdü
şöet eyleminin önlenmesini bir dev-
let politikas ı olarak kabul etmelidir. Bu
alana yönelik bir bütçe oluşturularak, Kad ın ı n Statüsü Genel Ilgili Tüm Kamu Kurmal ı ve Kurulu ş-

toplumsal olnsel rolleri açısı ndan Müdürlüğü	
lar ı , Üniversiteler, Sivil Toplum Ku-

bülçseıin etki ve wn4an görünür k ı -
l ı narak, toplumsal cinsiyete dayal ı büt-
çe analizleri yap ı lmal ıd ı r.
7. Kad ı n ın Statüsü Genel Müdürlü ğ ü
koordinatödüğünde bir 1<ad ı na Yö- Kad ın ın Statüsa	

Ilgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş-

nelik Şiddet İzleme Kontes!' kurul- Genel Müdürlü ğ ü	
lan, Üniversiteler, Sivil Toplum Ku-

mal ıd ı r.	 rut ıişlar ı

8.Toplumsal cinsiyele dı.şa ıl ı politka-
ann devletin bütün ana plan ve prog.
rmıı lar ın ı n içine enlegre edilmesi, ilgi-
ii kurum ve kuruluşlar aras ında işbirli-
ğinin sağlanmas ı , prograrnrlann vese. Kad

ı n ın Statüsü Gene! Üniversiteler, Sivml Toplum Kuru-

nuçlar ı n izlenme ve değerlend ı rt ı
nesi Müdürlüğü	 luş lan

n gerekli rnekanbirnalar ı n oluşturul-
mas ı ve var olan mekanizmalann işler
hale getirilmesi sağlanmal ıd ı r.
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9. Kad ına yönelik ş iddele kar şı al ına-

cak önlemler bir ulusal plan çerçeve'

side yasal, kurumsal, e ğitsel ve kü Kad ı n ı n Statüsü Genel hgli Tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş -

lürel alanlara yönelik, kapsaml ı olarak Müdürlüğü, Devlet Plan- lar ı , Üniversiteler, Sivil Toplum Ku-

belirlenmelidir. Bu plan haz ırlan ı rken lamaTerilolati	 ruluş lar ı
toplumsal dnsiyel bakış aç ı s ı na sahip

bir plan olmas ı sağ lanmal ıd ı r.
ID. Ülke genelinde lürn kamu k ınıı

Ilgil Tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş-
ve kuruluş lar ı , üniversüeler ve özel

Kad ı n ın Statüsü Genel lar ı , Yerel Yönetimler, Üniversitele-
sektör çal ışanlanna yönelik loplum-

Müdürlüğü	 ıin Kad ı n Sorunlar ı Araşt ırma Mer-
sa] cinsiyel eşiliŞ eğ ilimi verilmesinin	

keeri, Özel Sektör
zorunlu hale getirilmesi sa ğ lanmal ıd ı r.
il. Kad ı ndan Sorumlu Devlet Bakan'

l ığı koordinasyonunda bütün kamu ku'
İ lgili Tüm Kamu Kurun ve Kuruluş'

rum ve kuruluş lar ı , üniversteleri, 5MI

toplum kuruluşlar ı n ı , özel sektörveye' Kad ın ın Statüsü Genel lar
ı , Yerel Yönetimler, Üniversilele-

rirı Kad ın Sorunları Araş t ı rma Mer-
rel yönetimleri de kapsayacak '2006- MÖdürlü ğü

kezleri, Sivil Toplum Kurulu şlar ı ,
2010 Kad ı na Yönelik Şiddetin önlen-

Özel Sektör
nresi Eylem Plan ı ' haz ı rlanmal ı ve uy-

gulamaları takip Silmelidir.

12.Kad ı na yönelik ş iddetin önlenrne-

sinde çalışmalar yapmakla olan tüm

kamu kurum ve kuruluş lar ı , sivil to p-	 İ lgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş -

lum kuruluş lar ı , üniversitelerin kad ı n Kad ı n ı n Statüsü Genel lan, Yerel Yönetimler, Üniversitele-

çal ışmas ı yapan araşl ı rma merkezle- Müdürlü ğü	 sin Kad ı n Sormlar ı Araş t ı rma Mer-

si ve yerel yönelimler aras ında koor-	 kezleri, Sivil Toplum Kuruluşlar ı
dinasyonun sağ lanarak, ortak bir 'hiz-

met a ğı mddelr olu şlurulınal ıd ı r.
13.SHÇEK bünyesinde hizmel veren

'183 Aile, Çocuk, Kad ın ve Sosyal Hiz-

mel ve Özürlü Çağrı Merkezi'nin ça' Sosyal Hizmetler ve Ço' 
İçışleri Bakanl ığı , Adalet Bakanl ı -

l ışmas ındaki sorunlar ı n giderilme' cuk Esirgeme Kurumu 
ğı , Sağ l ık Bakanti ğı , Üniversite ve

si, daha işlevsel k ı l ı nmas ı ve bunun Genel Müdürlüğ
ü özel Sektöre Ait Sağ l ı k Kuruluşta-

için gerekli tedbirlerin al ı rvınas ı sağ-
ni. Barolar

.lanmal ı d ı r,
14, Ülke genelinde 24 saat hizmet ve- İçi ş leri Bakanl ığı , Adalet Bakanl ı -

recek ücretsiz 'ALO Şİ DDET HAni' Sosyal Hizmetler ve Ço- ğ , Sağl ı k Bakanl ığı , Kad ı nrn Statü'

oluşlun.mal ı d ı r. Bu hal da şiddet ko- cuk Esirgeme Kurumu sü Genel Müdürlü ğü, Üniversite ve

nusunda eğilim alm ış personelin gö- Genel Müdürlü ğü	 Özel Sektöre Ait Sağ l ı k Kuruluşla'

rey yapmas ı sağ lamrnal ı d ır. 	 r ı , Barolar
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15.4320 say ı l ı Alenin Korurmıas ı na

Dair Kanun'un ı.gularmıas ı aşama•
s ı nda daha etkili bir sonuca ula şmak Sosyal Hizmetler ve Ço-
için şiddet uygulayan bireylerin reha• cuk Esirgeme Kurumu Adalet Bakanl ığı , Sağ l ı k Bakanl ığı
bilitasyona tabi tululnıa!an konusun- Gene! Müdürlü ğü
da gerekli bütün yasal ve kunıneal alt
yap ı oluşturulmal ıd ı r.
16.Sosyal Hizmete ve ÇoS Esir.

gene Kurumu (SHÇEK) çin bütçeden

ayr ı lan pay art ı rılmal ı , kad ı n sığınma
evleri4cad ı n konıukevleri nitelik ve ni-

Sosyal Hizmetler ve Ço-
celik aç ıs ı ndan Avrupa Birli ği standarl•

aik Esirgeme Kurumu. Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
anna uygun hale gethilmeli ve hizmet

Devlet Planlama Te şkila- t4an
sımacak personelin kad ı n bak ış aç ı -

t ı , Yerel Yönetimler
s ı na sahip olmas ı sağlanmal ı , an ı lan

merkezlerin gulàk ilkesine uygun ola-
rak hizmet vermeleri konusunda ge-

rekli özen glerilmefldir.

17.Kadın sığınma/konuk evlerinin le>
ruluşu ve işletilmJ ile ilgili mevzu-
at ın gözden geçirilerek Avrupa Birli-
ği standa ıllan doğrultusunda yeniden
haz ı rlanmas ı ve yerel yönetmlere ka- Sosyal Hizmetler ve Ço-
din s ığınma/konuk evi açma konunun- cuk Esirgeme Kurumu Yere! Yönetimler, Urıiversi ıeter, Sivil

da zorunluluk getinimesi sağları nal ı - Genel Müdürlüğ ü	
To um Kuruluşları

d ı r. Aç ılan kad ı n sığınma/konuk ev-
erinin mevz ıualla belirtilen standart-
1am ışgunluğu düzeni olarak denet-
lenmelidir.

18.Hak arama süredndeki yasal prn-
sedür mağdariar lehine basitle ştinime-
ii, sağ l ı lda ilgili kayıtar başla olmak

Adalet Bakanl ığı , Sağ l ı k Ilg ıli Tüm Kamu Kurun ve Kuru-üzere gerekti belge ve kay ı ttann ücret
siz haz ı rlanmas ı sağ lanmal ıd ı r. Bu sü-

Bakanl ığı ,	 luş lan

recki her aşamas ı kad ı n ın özel hayat ı
na sayg ı l ı , kadim konşucu olmal ıd ı r.
İ B. Şiddet mağdunj kad ı na enflyet
b!dmlerinde uygulanacak pıosedür ve	 Barolar, !gli Sivil Toum Kurulu ş -İçişleri Bakanl ığıal ı lacak ad ı mlarla ilgili olarak genel 	 lar ı
broşür haz ı dareııal ı d ı r,

238



Sorularlu Kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet

20.Sivil toplum kurulu ş lar ı taraf ı ndan

kurulmuş ve kurulacak olan bağı msız
Valilikler, Sosyal Hizmet-

kad ı n sığırvııa evi ve kad ın danışma
ler ve Çocuk Esirgeme

ınerkealehni açma ve işlekne giriçin-	 SMI Toplum Kuruluştan

leri yerel yörıelimleı ve ii özel idareleri Kurumu Genel Müd
ııtü-

taraf ından mali destek de dahil olmak 
ğü, Yerel Yönetimler

üzere çok yönlü desfeklenmelid'ı r,
21.Şiddet gördü ğü içln kad ı n s ığınma'

konuk evine yerteştihlen kad ı nlann

buradan ç ıkt ı ktan sonra kendi ayak- 	 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-

lar ı üzerinde durmay ı başarmaiann ı
 Yerel Yönetimler. Toplu

me Kurumu Genel Mürtü ğü, Sivil

saamak ve desteklemek lçln kad ı n-	 Toplum Kurüuçlan

tam devletin sahip olduğu kaynaklar-

dan geçici konut tahsisi yapı lmal ıdı r.

22.Kad ına yönelik şiddet konusunda
ulusal bir veri taban ı bulunmamakta-

d ı r. Mevcut vouter de sa ğ l ı kl ı ve yeter-

li d ıldir. Bu nedenle bu konularla il-
hgm Tüm Kamu Kurum ve Ku ııiluş -

gfi Baka ıl ıldann sağ l ı ld ı ved oluş
lura- Türkiye isuatÉik Kurumu [an, üniversiteler, Özel Sektör, Sivil

bil ıneleri için loplanacak verileı-e yöne-
Toplum Kurulu ş lar ı

Ilk standart soru tornian haz ı tanmaf ı
ve sonuçlar ı tek elde (Türkiye istatistik

Kurumu) toplanarak ulusal ved taban ı
olu şfun.ı lmal ı d ı r.	 -

Kad ın ı n Stalü Genel
23. Kad ı na yönelik şiddetin neden Müdümtüğü. Devlet Plan-

ve sonuçlar ı ile foplwuısal maliyetbıin lama Teşkilat ı , Sosyal
araşt ı nlmas ı ve ş iddeI ı öutennuesine Hizmefler ve Çocuk Esir- Yerel Yönetimler, üniversiteler, Sivil
ilişkin projelerkı Cn'etilmesi ve gerçek- gene Kurumu Genel Mü- Toplum Kuruluş lar ı
leştiril ınesi yönünde ilgili kuruluşlara düüğ ü, Aile ve Sosyal
destek verilmelidir, Na şt ı rmalar Genel Mil.

_________________ dü ıtüğ ü
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24. Ülke içinde pohtika, program ge 	 Kad ın ın Statüsü Genel Müdürlüğü,
lişlirmeyi teşvik edecek bügiterin daha 	 Devlet Planlama Te ş kiat ı , Sosyal
h ı zl ı üreteb ı1nesi için ünivensilelerirı 	 Hizmefler ve Çocuk Esirgeme KLıni-
Kad ın Sonirı lar ı n ı Araşt ı rma ve Liygu- Üniversiteler 	 mu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sos-
lana Merkezleri teşvik edilerek araş-	 yI Araşt ı rmalar Genel Müdürlüğ ü,
t ırma yapmalar ı ve yay ı nlamalan sağ-	 Yerel Yönelfrıı ler, Sivil Toplum Ku-
lanrnal ıd ı r.	 rıı luş lar ı

EĞİlİM

1. Kad ı na yönelik ş iddet  konusunda
zararl ı gelenek ve göreneklerin tespit

edlerek öLula yönelir tulum ve davra-
nış biçimlerini değ işrirmelerini sağla-
y ıc ı eğllim programları haz ııianmalr- KülIm ve Turizm Bakwi ı-
d ı r. Kad ına yönelik aile içi şiddetin ön- ğı , Miii Eğ ilim bakarı l ığı ,
lenmesine yönelik olarak başta e ılcol . Sağl ı k Bakanl ığı , Kad ı n ın Ümdversieler, Sivil Toplum Kuru-
ler olmak üzere ailenin tüm bireyleri- Statüsü Genel Müdülü lu ştan
nin eğ iliniasi ve özellikle ölkerrin kont- ğü, Aile ve Sosyal Araş-
rolü ve löşiler aras ında sağ l ı kl ı letim t ırmalaı Genel Müdürlü ğü
becerileri konusunda yayg ı n eğ itim
progranlann ın haz ırlanmasında dev-
lelin gerekli çatışmalar ı yapr ııas ı ge-
rekrnakledir.

2.Özelikle ekonomik yönden geri, ge-
leneksel değerlerin hakim oldu ğu k ı r-
sal bölgelerde k ı z geculdann ın eğ itime
kat ı lrnalar ı n sağ lamaya yönelik olarak Milli Eğ ilim Bakanl ığı 	

Sivil Toplum Kurulu ş ları , Özel Sek-

k ız yat ı l ı ı lköğreltm ve o ıtaöğrelim böl-
ge okutların ı n aç ı lmas ı ve yayg ııı laşl ı -
r ı lmas ı gerekmektedir,
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3, A.sked ıl< eğ biminde, camilerde, kah-
°	

Milli Sa ıjn ırıa Bakanl ı-

şan stihcam eden kuruluşlarda kad ı- ğı , Sosyal Hiz-nneter ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kad

ın ı n Statüsü Genel Müdüğü,
na yönelik şiddet konusunda erkekle- 
re yönelik hniyet dönüşümünü sağ- Genel Müdüdüğü, Diya- Aile ve Sosyal Ara şt ı rmalar Genel

layacak eğ itanı programtan düzenlen- net I
şted Başianl ığı , ya- Müdürtüğü, Sivil Toplum Kuruşlan

melidir,	
lilikter.

4. Şiddete uğ rayan kad ı nlann başı>
rabilecelıleri, rehdik ve danışmanl ık
hizmeti atabilecekleri moriceaterbı ta- Kad

	 Statüsü Gerıel

n ı bm ı ile kad ınlara yönelik btinç yük- Müdürlü
ğü, Valililder, Dim	

Toplum Kuruluş lar ı , Görsel-

yanet İşleri Başkanl ığı, İştsel Medya Kunilu ştar ı (Ulusal,
selt'ne ve eğ alnı getışmalan konun- 
da ulusal bir blgtendirme kampanya- Yerel Yt5nl
st yürütüft'netidir.
6. Sağ l ık görevtileri, yarg ı mensupla-
n, koll ıA k ıwteded, öğrefrnenler, ses.
yal hizmet uzmardan, psikologlar,Univeasdeleraras ı Eğtiaıı Kad ı n ın Statüsü Genel Müdü ılü-

Kormsyonıı , Üniversitele- 
ğü, Aile ve Süsyai Araşt ı rmalar Ge-

cuk gefişimi uzmantan, ve ığer mas-	 nal Müdürlüğü, Sosyal Ilizmeder
lek gruplar ı n ı n lisans ve hizmet --	

rin Eğilim Mütredal Ço- 

tim programlannda kad ına yönelik ele
misyontar ı

	

	
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü

det konusu yer alnand ır. 

SAĞLIK

t. Saşık hizmet sunan kunııı lar.
da çat ışan sağ l ık personelinin kad ı'
na yönelik ş iddeti tan ımas ı , tespit et- Sa

ğ l ı k Bakanl ığı , Üniver-

mesi, gerekli nıüdatıale ıeri yapame- siteleraras
ı Eğ itku Konı is-

si ve ş iddete uğrayan kad ınları uygun yonu, Üniversiteleün E Ş

kuruluşlara yönlenderneled ça gerekti bn
ı Müfredat Komisyon- hgm Tüm Kamu Kurum ve Kuru-

alt yap ı n ın ohişturiilmas ı ve sağ l ı k	 lar ı , Üniversite ve Özel l4an

Irşanbır ı n ı n mezuniyet öncesi ve son- Sektöre M Sa ğ l ı k Kuru-

ras ı eğ öiın progra ırdaıı rrda kad ı na yö- t
ı4lan

nelik şiddet konusuna yer vejilmetidhr.
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2. Tüm sağ l ı k kuruluşlarında ş iddet
mağduru kad ı nlara yöne5k özel birim-
etki etuştıimlmasu zorunlu hale goti ıtl-
rnelktir. Bu birkuilerde hekim ve hem-

şire göi sağl ı k çal ışa ı ar ı n ı n yan ı sna
kad ı na yönsi k şiddet konusuna duyar- Sa ğ l ı k Bakanl ığı, Üniver-

İ lgti Tüm Kamu Kurum ve Kuru-
li sosyal hizmet ımuuan ı ve psikolla- site ve özet Sektöre Ali

luşlar ı
niı lşuıas ı sağlanrıulzd ı r. Bu birim- Sağ l ı k Kunittan
de çahşanları n kad ı na yönelik ş lddeti
lamnua, ve şiddet gören kad ına yöne-
lik biznıel veren mekaniznıalar ı hare-

kete rçwebilrnek çiri gerekii bildihmi
yapmalar ı sağlanmal ıd ır.
3.Aile planlanuas ı hizmetleri başta ol-
mak üzere bütün üıwne sağlığı biz-
mettertnin özellikle birinci basamak

Sağ l ı k Bakanl ığı
sağ l ı k kuruluşlar ında kad ınlar iŞn üc-
retstz, ulaşı laliflir ve kalketi bir şekilde
ve ıtlms sağ lanmal ı d ı r.

IIUKIJK

Kadn ı n Statüso Genel Müdürlü-

ğ ü, Aile ve Sosyal Naşt ıınualar Ge-t ?Çerçeve Eşitik Yasas ı'n ın ivedihlde
Adalet Bakanh ğı 	 net Müdürlüğü, Üniversteler ve ilgiliçıkar ı lmas ı gerekunektedit	

Tüm Kamu Kurum ve KunAu ştan le

SMI Toplum Kurul4an
2. Anayasam ı z ı n 1<anun önünde e ş li-
lik' başl ıkl ı 10. maddesine göre; 1-ler-
kes, dil, ırk, rerör, dnsiyel, siyasi dü-
şünce, lelsefi inanç, din, mezhep ve

benzeri sebeplerle ay ınm gözetl ınek-
sizin kanun önünde eş iltir.

(Ek f ı kra:7!5?2OO4-5170ı1.r,; Kad ı elar
Adalet Bakarl ığı 	

llgöi Tüm Kamu Kurum ve Kum-
ve erkekler eşli haklara sahtplir.Dev-	 -	 luşla- ı
tat, bu eş itliğ in yaşama geçirilmesini

sağ lamakla yükümlüdür.. hükınünün

geri olarak devlet bu amir hükmü
hayata geçirecek başta yasal düzen-

len,eler olmak üzere gerekti her türlü
ledbiri almal ıd ı r.
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3, Yürürlükteki mevzuat ı m ızdakj	 Kad ı n ın Statüsü Genel Müdürlü-
kad ın-erkek eş ifliğüıi zeddeyen da-	 ğü. Aleve Sosyal kaş t ı rmalar Go-
zonlemolerin ayı ldanmas ı yönü ıde Adalet Bakanlığı 	 nel Müdürlüğü, Üniversiteler ve İ lgili
gerekli çalışnmların yap ı lmas ı gerek-	 Tüm Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı ile
mektedir.	 Sivil Toplum Kurulu ş lar ı
4. 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına

Dair Kanunun 1. maesinde geçen

laisurlu eş• taresinin 'şiddet wgola-
yan birey" şekiinde düzelil ınesi; haki.

min an ı lan yasa kapsam ında hüVjne-
debileceğ i tedaidere ili$n olarak ya-
san ı n t. maddesini, (»bendfrege-
çarı 'ortak konur ibaresinin yan ına

Kad ı n ı n Statüsü Go,et Müdü ı$0-
<veya şiddete maruz katan bireyin ip

ğü, Aile ve Sosyal Araşlı rrnelar Ge-
yerine gsmemesr ibaresinin de ok-

Adalet Bakanl ığı 	 net Müdürlüğü, Üniversiteler ve İ lgallenrnesinin, ayr ı ca 4320 say ı l ı Kan ı>
Tüm Kamu Kurum ve Kurulu ş lar ı ilemal korunma kapsam ına mahkemece

ayrı l ık karar ı yenen veya yasa! olarak 	
Sivtl Toplum Kuruluşları

ayn ya şama halde olan eşlerden bi ıi•
nin veya çeajidann ın da dahil eddme-
sinin ve mahkemenin vermiş olduğu
tedbir hülo,ı ünün irılaz ı na fiişkin üa
işlemlerinin de harçtan muat tutulma-

s ı yönünde yasal düzenleme yap ı lma-

s ın ın uygun olaca ğı düş ünülmektedir,

5. Mevcut yasaianm ızda halen kad ın	 Kad ın ın Statüsü Genel Müdünlü•
bedenini kontrol alt ında Iub'nay ı amaç-	 ğü. Alo ve Sosyal Araşt ınııalar Ge-
layan, kad ın ı n insan haktar ın ın ihlaline Adalet Bakanl ığı 	 net Müdürlüğ ü, Üniveısiteler ve Ilgili
neden olan hukuki düzeolen ı elem ivsi-	 Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile
likle yap ı lnıal ıd ım. 	 Siv! Thim Kurulu ş ları

Kad ı n ı n Statüsü Genel Müdürlü-
ğü, Aile ve Sosyal Araşt ı rmalar Ge-

6.Siyasi Partiler Yasas ında kad ı nların
sasete kat ı l ı m ın ı desteldeyen düzen- Adalet Bakanlığı 	

net Müdürlüğü, Siyasi Partler, Üni-
versiteter ve figill Tüm Kamu Kurum

lenioler yap ı lmal ı d ır.
ve KuruluŞImİ ile Sivi Toplum Ku.

______________________________________ 	 rulu ş ları
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7. tosyal Hizmeer ve Çocuk EsJr-
90mb Kurumu Genel Müdüdüğü Ayı
ve Nakdi Yard ım Yönetmelfğfrce sMl	

Hizmeirer ve Ço-toplum kurı.duşlan taraf ı ndan aç4m ış
 cuk Esirgeme Kurumuolan sığınma evlerinde kalan kad ı

nla- Ge Müdüdüğüra kaid ı ldan süre içı nde ayni ve nai
yard ı m konusunda gerekil düzenleme-

Ii!iP ı lma1 ıd ı r.
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7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NıN TÖRE VE NAMUS
CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESINE YÖNELIK

TEDBİRLERİN KOORDINASYONU GENELGESI

Bakanl ık Genelgesi: 2007/8 (EGM 2007/6)

Konu	 : Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin
Koordinasyonu

İ lgi	 : (a) 02.12.2005 tarih ve 123 say ı l ı
Bakanl ık Genelgesi

(b) 04.07.2006 tarih ve 2006/17 say ılı
Başbakanlık Genelgesi

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kad ınlara ve
çocuklara yönelik şiddet, gerek ulusal gerekse uluslarara-
s ı düzeyde yap ılan tüm çalışmalar ve tedbirlere rağmen top-
lumsal bir sorun olarak varl ığını sürdürmektedir. Özellikle
kad ına yönelik olarak gerçekle şen şiddet olaylar ımn en uç
noktas ı kuşkusuz, töre veya namus ad ına işlenen cinayetler-
dir.

Türkiye de, töre ve namus cinayetlerinin işlendiği ülke-
ler arasında yer almaktad ır. Bu durum, ülkemizin uluslara-
ras ı platformlarda eleştirilmesine, gelişmişlik düzeyi kendisi-

245



Sorularla Kad ı na Yönelik Aile içi Ş iddet

nin çok altındaki ülkelerle aynı düzeyde görülmesine, töre ve
namus cinayetlerinin ortadan kald ırılmas ı için zaman zaman
önlem almaya davet edilen konuma getirmektedir.

Bu cinayetlerin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin
en üst seviyede güvence altına al ınmas ı, toplumsal huzur ve
güven duygusunun artırılması ve ülkemizin çağdaş dünyada
hak ettiği saygmlığı korumas ı bakın-undan gereklidir.

Çocuk ve kadmlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesi için al ınacak tedbirlerle ilgi-
li olarak Başbakanl ık tarafmdan çıkartılan 2006/17 say ılı Ge-
nelge 04.07.2006 tarih ve 26218 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ım-
lanarak yürürlü ğe girnıiştir. Bahse konu Genelge ile tespit
edilen görev ve sorumJululdar kapsam ında yerine getirilmesi
gereken görev ve tedbirlerin etkin ve süratli bir şekilde koor-
dine edilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla ilgili (b) Genelge doğrultusunda, çocuk ve ka-
d ınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetle-
rinin önlenmesi kapsamında;

1. Kolluk birimlerine nıüracaat eden veya kolluk taraf ı n-
dan tespit edilen şiddet mağduru kadın ve çocukların, yaşa-
d ıkları travmaya bağlı olarak içinde bulunduklar ı ruhsal du-
rum göz önünde bulimdurularak bu ki şilerin ilk müracaatla-
rında her türlü i şlem, imkanlar ölçüsüııde bayan personelin
de katıl ımıyla, insani yaklaşım içerisinde ve ivedilikle yerine
getirilecektir.

2. Şiddet mağdurları ile ilgili kolluk birimlerine inti-
kal eden ihbar ya da müracaatlara ili şkin yap ılmas ı gereken
adli işlemler Cumhuriyet Savcılan bilgilendirilmek suretiyle,
4320 say ılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun ve bu kanunun
uygulanmas ına dair ilgi (a) Genelge ile 5271 say ı l ı Ceza Mu-
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hakemesi Kanunu ve 5395 say ılı Çocuk Koruma Kanunu çer-
çevesinde yerine getirilecektir.

3. 5393 say ı l ı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a)
bendine göre belediyelerin kad ın ve çocuklar için sığmma
evleri açmalan gerekmektedir. Bu bağlamda; öncelikle Sos-
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağ-
l ı kad ın sığında evi bulunmayan yerlerde 5393 say ı l ı Beledi-
ye Kanunu gereğince ve Q8.05.2001 tarih ve 24396 say ı lı Res-
mi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hukuk Tü-
zel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadm
Konukevleri Yönetmeliği hükümlerine göre, belediyeler ta-
raf ından 24 saat esas ına göre görevli bulundurulacak şekil-
de ve genel kolluk tedbirleri d ışmda, özel güvenlik hizmet-
lerinden faydalamimak suretiyle gerekli güvenlik tedbirleri-
nin al ındığı, kad ın ve çocuk s ığınma evlerinin açılmas ı ivedi-
likle sağlanacaktır.

4. Özellikle kad ınlara yönelik şiddetin sonucu olarak or-
taya ç ı kan töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yöne-
lik olarak, illerde valilerin veya görevlendireceği vali yard ım-
c ısının, ilçelerde kaymakamlar ın başkanlığında kolluk kuv-
vetleri, mahalli idareler, sosyal hizmet birimleri, meslek ku-
ruluşları, sağlık müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlannm
temsilcileri ile gerekli görülmesi halinde di ğer kurum ve ku-
ruluşlarm temsilcilerinin kat ılımı ile komiteler oluşturularak,
tespit edilen çözümlerin işbirliği içerisinde hayata geçirilme-
si sağlanacaktır.	 -

Bu komitelerin sekreterya hizmetleri İl Sosyal Hizmetler
Müdürlülcleri, ilçelerde ise sosyal hizmet yürüten birim tara-
fından yerine getirilecektir.
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5. Çeşitli sebeplerle töre veya namus cinayetine maruz
kalabileceğini beyan eden/edilen veya aile içi şiddete maruz
kalmış kad ınlar ve çocuklarla ilgili her türlü koruma tedbi-
rinin, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, ilçelerde ise sosyal
hizmet yürüten birim ya da varsa Sosyal Hizmetler Şube Mü-
dürlükleri haberdar edilmek suretiyle ivedilikle al ınmas ı sağ-
lanacak, SHÇEK'na veya belediyelere ba ğl ı kadın sığınma ev-
lerinde koruma altına alman bu kişilerin bulunduklan yerler-
le ilgili gizlilik esaslanna en üst seviyede riayet edilecektir.

6. Şiddet mağdurlannın ilgili yere sevkine kadar geçen
sürede; iaşe, konaklama, tedavi ve ulaşım gibi birtakım ih-
tiyaçların ın belediyeler, il/ilçe Özel İdareleri ve Sosyal Yar-
d ımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kaynaklar ından karşı-
lanması komitelerce karara ba ğlanacaktır.

7. Kad ın sığınma evi bulunmayan yerlerde, töre/namus
cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden veya somut bir
olayda töre/namus cinayetine maruz kalabilece ği öngörülen
kişilerin, rızaları doğrultusunda ivedilikle sosyal hizmet bi-
rimleri haberdar edilmek suretiyle teslim al ınmaları sağlana-
caktır, İl/ilçe sosyal hizmet birimleri 24 saat ula şılabilecek şe-
kilde görevlendirecekleri personelin ileti şim bilgilerini genel
kolluk kuvvetlerine bildireceklerdir.

8.Kad ın sığınma evi bulunmayan yerlerde, ma ğdurların
ilgili yere sevkine kadar geçen sürede geçici olarak korunma-
ların ın ve sığınmaların ın sağlanacağı yerler (otel, pansiyon,
misafirhane vb.) olu şturulan komiteler taraf ından tespit edi-
lerek genel kollulc kuvvetlerine bildirilecektir. Bu yerlerin ad-
res bilgileri konusunda da üst seviyede gizlilik esaslar ına ri-
ayet edilecektir.

Bu kişilerin korurımalar ının sağlanaca ğı yerlere sevk
edilmeleri esnas ında, maruz kald ıklan durum veya olay ın
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özelliğine göre gerekli olmas ı halinde genel kolluk kuvvetle-
ri refakat edecektir.

9. Töre ve namus konusunda toplumda yerle şik ön yar-
gı veya geleneksel anlayışm değiştirilmesi amacıyla halk ın
konu ile ilgili farkmdalığrnı ve duyarl ılığını artıracak etkin-
likler düzenlenecektir.

10.Töre ve namus cinayetleri ile çocuk ve kad ınlara yö-
nelik şiddet olaylarına ilişkin soruşturma sürecinde görev
alan genel kolluk kuvvetleri personeline yönelik, bu konular-
da çalışma ve araştırmalar yapan bilim adamlar ı ve uzman-
ların da desteği alınarak hizmet içi eğitim faaliyetleri düzen-
lenecektir. İllerin talebi halinde bu eğitimlerde kullan ılacak
eğitim materyali, Ba şbakanl ık Kad ın Statüsü Müdtirlüğü ile
koordinasyon kurulmak suretiyle temin edilecektir.

Yukarıda belirtilen konularla ilgili yap ılan çal ışmala-
ra ilişkin raporlar, oluşturulan komiteler taraf ından haz ır-
lanarak, ilgi (b) Ba şbakanl ı k Genelgesi'nde Icoordinatör ku-
rum olarak tespit edilen Ba şbakanhk Kad ın Statüsü Genel
Müdürlüğü'ne ve Bakanl ığına y ıl ın 3'ncü, 6'nc ı, 9'uncu ve
12'nci aylarının ilk haftasında gönderilecektir.
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