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ÖNSÖZ 
 
Aile insan toplumlarının çekirdeğini oluşturan birimdir. Sosyal bir varlık olan 

insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o 
toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar önemlidir.  Aile bu niteliğiyle 
toplumlarda kültürel kimliğin, insani ve demokratik değerlerin koruyucusu ve 
aktarıcısı, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin kolaylaştırıcısı olan evrensel bir 
kurumdur.   

 
Toplumsal kurumların en önemlilerinden olan aile kurumu günümüzde çeşitli 

sorunlarla boğuşmaktadır. Bu sorunların başında aile içinde kadın ve çocuklara 
yönelik yaşanan “aile içi şiddet” gelmektedir. Gerek bakanlığıma bağlı kuruluşlarca, 
gerekse diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan ve 1990’li yıllarda artış gösteren 
şiddet araştırmalarının sonuçlarında aile içinde yaşanan şiddetin varlığı ile aile içinde 
yaşanan şiddetin ailenin rol, yapı ve sürekliliğini etkilediği ortaya konulmuştur. 

 
1998 yılında çıkarılan “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun”  ile aile 

içinde yaşanan şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır. Uygulamadan kaynaklanan çeşitli 
sorunların üstesinden gelmek için Bakanlığım döneminde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, Barolar, sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından 
hazırlanan değişikler TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, 4 Mayıs 2007 tarih ve 
26512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır.  

Bu değişikliklerle; şiddet kavramı geniş yorumlanarak evli olmalarına rağmen 
fiilen ayrı yaşayan, mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı olan aile bireyleri ve çocuklar da koruma altına alınmaktadır. 

Yine; şiddet uygulayan "kusurlu eş" ibaresi,  "Kusurlu eşin veya diğer aile 
bireyinin" şeklinde değiştirilerek; aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri 
hakkında da (kayınpederin, kayınvalidenin geline ve çocuklara uyguladığı şiddet vb.) 
tedbir kararına hükmedilmesine olanak sağlanmıştır. Bu kanunla getirilen en önemli 
yenilik ise; şiddet uygulayan bireyin "Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için 
başvurması." tedbirine hükmedebileceği hususudur.  

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılı içerisinde, 
“4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun” uygulanmasının Türk toplumuna ve 
toplumun çekirdeği sayılan aile kurumuna yapmış olduğu olumlu ve olumsuz etkilerin 
değerlendirilmesini yapmak ve buna göre çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu 
araştırma yaptırılmıştır. “4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın 
Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” 
konulu Araştırmanın sonuçlarının bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması ve 
aile içinde yaşanan şiddetin ortadan kaldırılmasına önemli katkılar sağlaması 
dileğiyle tüm emeği geçenleri kutluyorum.   

 

Nimet ÇUBUKÇU 

                                                                                                 Devlet Bakanı 



ÖNSÖZ 
 

Toplumların temelini oluşturan aile kurumu günümüzde birçok sorunla karşı 
karşıya bulunmaktadır.  Bu sorunların başında yoksulluk, uyuşturucu kullanımı, sokak 
çocukları, çocuk suçluluğu, fuhuş, cinsel istismarlar ve cinsel sapma, aşırı tüketim 
eğilimi, işsizlik, boşanmaların artışı, parçalanmış aileler, tek ebeveynli aileler, şiddet 
ve intihar eğiliminde artış gelmektedir. Sıralanan sorunlar aile ve toplum hayatını 
olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.  

 
Genel Müdürlüğümüzce1994 ve 1998 yıllarında gerçekleştirilen araştırmalarda 

şiddetin; kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik neden ve sonuçları olduğu ortaya 
konulmuştur. 

 
Aile içinde yaşanan şiddet; kadınları en temel insan haklarından ve temel 

özgürlüklerinden mahrum etmek te; kadınlarda ciddi psikolojik problemler ortaya 
çıkarmakta, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama etkin katılmasını engellemektedir. 
Şiddetin en acı faturası ise çocukların geleceğine kesilmektedir.  Şiddete tanık olan 
çocuklarda ciddi sağlık problemlerinin yanı sıra, davranış bozukluğu, duygusal 
travma ve okul başarısızlığı gibi sorunların sıkça yaşandığı belirlenmiştir. Şiddet hem 
birey olarak kadını hem de ailesini dolayısıyla toplumu güçsüzleştirmektedir.  

 
Aile içinde yaşanan şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında “4320 Sayılı 

Ailenin Korunmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır.  
 
“4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun” uygulanması sırasında 

karşılaşılan sorunların tespiti amacıyla Genel Müdürlüğümüzce;  İstanbul, Ankara, 
İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun illeri merkez ve taşrasında yaşayan, Ailenin 
Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasında sorumluluğu olan Aile mahkemesi 
hâkimi, Cumhuriyet savcısı ve genel kolluk kuvvetleri ile bu niteliksel araştırma 
yapılmıştır. Ayrıca, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna konu olan şiddet 
gören (kadın) ve şiddet uygulayanlarla (erkek) da görüşmeler yapılarak tedbir 
kararlarının olası sonuçlarının aile birliğine etkileri tartışılmıştır.  

 
Bu çalışmada ortaya çıkan en önemli sonuç “4320 sayılı Ailenin Korunmasına 

Dair Kanunun” bilinirliğinin, bu kanunu uygulamakla görevli kişiler arasında çok düşük 
olmasıdır. Bu nedenle, bu çalışmanın ilgili tüm çevrelere ulaştırılarak başta 
bilinirliliğini artırmak olmak üzere, alana önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.  

 
Bu çerçevede, bu değerli çalışmayı gerçekleştiren ekibi ve diğer tüm emeği 

geçenleri literatüre yaptıkları önemli katkı için kutluyorum. 
 
 
Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN 
       Genel Müdür 
 
 

 



SUNUŞ

Bu çalışma, “4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın
Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin 
Değerlendirilmesi” araştırmasıdır. İlk defa 14.01.1998 yılında yürürlüğe
giren 4320 sayılı Kanunla ilgili olarak yapılan bu araştırmada, uygulama 
safhalarında kanunun muhatapları olan yargı ve kolluk kuvvetleri ile 
aileler ele alınmıştır. Bu kanunun uygulamasında görev alan aktörlerden 
yargı ve kolluk kuvvetleri ile bu kanunun uygulamasına konu olan 
ailelerin ne gibi zorluklarla karşılaştıkları ve 4320 sayılı Kanunun aile 
bireyleri ile aynı çatı altında yaşayan diğer bireyleri ilgilendiren aile içi 
şiddet sorunlarını çözmedeki yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmış niteliksel bir alan araştırmasıdır.  

Bu çalışmanın niteliksel bir alan araştırması olmasından dolayı,
elde edilen bulguların, bütün evreni temsil etme niteliğinin olmadığı ve 
genellenemeyeceği hatırda tutulmalıdır. Bulgular, görüşme yapılan kişiler 
ve kurumlarla ilgili farklı görüşleri, eğilimleri ve edinilen izlenimleri 
yansıtmaktadır. Kullanılan niteliksel araştırma tekniğinin avantajı,
kişilerden doğal ortamlarında, esnek ve karşılıklı etkileşime açık bir 
biçimde derinlemesine bilgi edinilmesine imkan sağlamasıdır. Bu 
araştırmada da elde edilen bulgular, varlığı tespit edilen görüşler ve 
eğilimlerin, toplumda güçlü ya da zayıf bir biçimde var olduğunu ve 
varoluş şekillerini göstermesi açısından kayda değer bulunmaktadır.  

Bu çalışmada emeği geçen herkese; araştırmanın her safhasında 
yapıcı eleştiri ve katkılarından dolayı Proje İzleme ve Değerlendirme 
Grubundan Dr. Aysel Günindi ERSÖZ ile Ahu DALOĞLU’na; bu 
araştırmanın sahada veri toplama çalışmalarını gerçekleştiren ekipte yer 
alan Mehmet Sait GÜNEY, Nurullah ALTUN, Ercan BALCIOĞLU, 
Ahmet GÜNEY, Alper AKGÜL ve Dr. Suphi ASLANOĞLU’na ve 
niteliksel alan araştırması eğitimini veren Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYAT’a 
en içten dileklerimizle teşekkür ederiz.  

Ayrıca “4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın
Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin 
Değerlendirilmesi Araştırması”nın gerçekleştirilmesini sağlayan Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN’a ve bu 
çalışmanın ortaya konmasında emeği geçen kurumun diğer değerli 
yönetici ve çalışanlarına sayısız teşekkürleri bir borç biliriz. 

 ARAŞTIRMA GRUBU 
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G R  

 

Aile bir toplumun temel ta  olarak kabul edilmektedir. Aile 
kurumunun toplum içinde hukuki, sosyal, ekonomik, kültürel, 
e itsel, psikolojik ve daha ad  say lmayan birçok i levi vard r. 
Sa l kl  bir toplumsal yap n n sürdürülebilirli i konusunda temel 
görev aileye dü mektedir. Birçok ülkede aile kurumunun 
korunmas  ve devam ettirilmesi için devlet ve sivil toplum gerekli 
önlem ve çareleri uygulamaya çal maktad r.  

te bu yönüyle aile içi iddetin önlenmesi ve ailenin 
korunmas yla ilgili Türkiye’de ç kar lan 4320 Say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanunun ba l ca amac  aile içi iddetin 
önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve uygulamak 
böylece ailenin korunmas nda önemli rol oynamakt r. Bu çal ma 
4320 say l  Kanunun ne kadar amaçlar na ula t n  ara t rmak ve 
de erlendirmek üzere gerçekle tirilen ara t rman n 
kitapla t r lmas d r.   

Toplumun en küçük ölçekli birimi olmas , aileye i levsel 
bak mdan üstünlük ve ayr cal k sa lamaktad r. Aile sahip oldu u 
bu ayr cal kl  yap s  ile bir e itim ve sa l k kurumu olarak, tutum 
ve davran lar  biçimlendiren bir güç olarak, insani ve kültürel 
de erlerin ta y c  bir birim olarak, sosyal güvenli in, sosyal 
hizmetlerin ve sosyal yard mlar n tamamlay c  bir ünitesi olarak da 
görülebilmektedir. Ailelerin fonksiyon ve rolleriyle ilgili toplumsal 
de erler bir toplumdan di erine de i iklikler göstermektedir. 
Bunun yan  s ra aile üyelerinin bireysel haklar yla ilgili baz  
hukuki normlar uluslararas  belgelerle deklare edilmi  ve birçok 
ülke bunlar  kabul etmi tir.  

Birle mi  Milletler belgelerinde aile toplumun temel birimi 
olarak ele al nm  ve buna ailenin gerçekle tirdi i önemli sosyo-
ekonomik i levler neden olmu tur. Aile rolünü ve i levlerini 
toplumdaki birçok de i iklik kar s nda bunlara uyarlamakla 
birlikte, üyelerinin, özellikle bebek ve çocuklar n büyümesi ve 
geli mesi için ve di er ba ml lar n, ya l lar ve güçsüzlerin bak m  
için esas olan maddi, manevi ve mali deste i sa lamak için kendi 
do al çerçevesini hep korumu tur.  

Aileler olumlu anlamda önemli bir rolü yerine getirirken, 
de i en de erler yüzünden toplumun olumsuz yönlerini de s kl kla 
sergilemektedirler. Bu anlamda aile, bir sorun çözme ünitesi 
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oldu u kadar, sorunlar n kayna  veya sebebi olabilmektedir. Aile 
yap s  ve ailelerin i levlerini yerine getirme yetenekleri üzerindeki 
ekonomik de i imin etkilerinin daha iyi anla lmas , belki baz  
sorunlar n çözümünde etkili olacakt r. Çünkü hem olumlu hem de 
olumsuz ekonomik de i iklikler aile üzerinde güçlü bir etki 
yaratmaktad r.  

Genelde aile üzerindeki de i en etkiler göç, tar msal de i im, 
kentle me ve nüfus art  gibi de i ik etkenlere atfedilmi tir. 
Ekonomik alanda ya anan güçlükler beraberinde pek çok sosyal ve 
kültürel sorun getirmi , toplumun ve ailelerin genelde sorun çözme 
kabiliyetlerini köreltmi tir. Ailenin refah , aile üyelerinin genel 
olarak payla t klar  yük, güçlük, imkân ve kolayl klarla do rudan 
ilgilidir. Ailede çal an say s , ba ml  nüfus say s , özürlü, ya l  
genel olarak refah düzeyini etkileyen faktörlerdir. Risk grubu 
içinde görülen aileler, sosyo-ekonomik düzeyi dü ük, özürlü ve 
ya l  bireyi olan, çal an i gücü az olan ailelerdir.  

lk defa 14 Ocak 1998 tarihinde kabul edilen 4320 say l  kanun 
aile içi iddete kar  Türkiye’deki aile içi iddet ma durlar  için 
haz rlanm  ve yürürlü e konmu tur. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ilk kez münhas ran aile içi iddeti önlemeye yönelik 
tedbirleri içeren bir kanun ç kar lm t r.  

Uluslararas  ili kilerin getirdi i bir tak m zorunluluklar ve 
1980 sonras  Türkiye’de ya anan kad n hareketleri dolay s yla 
olu an ortak taleplerin bir sonucu olarak ortaya konan 4320 say l  
Kanun, Medeni Hukuk d nda Türk aile yap s n  koruma ve aile 
içinde ya anan iddet olaylar n  önleme amac  do rultusunda 
haz rland  ve isim olarak da “Ailenin Korunmas na Dair Kanun” 
eklinde adland r ld  görülmektedir. Avrupa Birli i ile uyum 

süreci içerisinde, geli en ve de i en Türk toplumunun ve 
dolay s yla aile yap s n n ortaya ç kard  bir tak m sorunlar n 
ara t r lmas  ve bu do rultuda eylem planlar n n geli tirilmesi bir 
zorunluluk olarak kar m za ç kmaktad r. Bu konuda   1995 y l nda 
ba layan çal malar,  4320 say l  kanunun yasala mas  ile 
sonuçlanm t r.  

Aile ile ilgili çok görü  bulunmakla birlikte ailenin özellikle 
hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik bir kurum oldu unu 
söylemek mümkündür. Aileyi kapsaml  ekilde tan mlayan 
K z lçelik ve Erdem (1996:8) unlar  söylemektedirler: “Aile, 
içinde insan türünün belli bir ekilde üretildi i, cinsel ili kilerin 
belli bir ekilde düzenlendi i, sosyalle me sürecinin ilk ortaya 
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ç kt , kar l kl  ili kilerin belirli kurallara ba land , toplumdaki 
kültürel zenginliklerin ku aktan ku a a aktar ld , biyolojik, 
psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan, en 
temel bir sosyal birimdir”.  

Di er bir tan m ise konuya bireyler aras  ba lant lar nda 
yakla maktad r. Bu tan ma göre “evlilik, kan ya da evlat edinme 
ba lar yla birbirine ba l , tek bir hane halk  olu turan, kar -koca, 
ana-baba, k z ve o ul, k z ve erkek karde  olarak her biri kendi 
toplumsal konumu içinde birbirlerini kar l kl  etkileyen, ortak bir 
kültür yaratan, payla an ve sürdüren bireyler grubuna “aile” 
denmektedir”.1 Ayr ca aile toplulu u, tek bir hane halk n  
olu turdu u için ço unlukla hane halk  terimiyle de kullan l r. Türk 
Hukuku’na göre ise “aile” kan veya mukabele ile birbirine 
ba lanm , aralar ndaki hukuki ili kileri Medeni Kanun ile 
düzenlenmi  toplumun en küçük ölçekteki birimi olarak kabul 
edilebilir.    

Bir toplumda genel olarak benimsenmi  de erlerle kimlik 
kazanmas  ve öte yandan bu de erleri besleyen bir ana mecra 
olarak ba at rol oynamas , aileye ili kin sosyolojik bak  
beslemektedir. Türk toplumunda aile kurumuna ili kin yakla m ve 
tespitler, bu gerçekten hareket etmektedir. Tarih boyunca aile 
kavram na verdi i büyük önem Türk toplumunun temel 
karakteristiklerinden biri olarak kabul görmü tür.  

Gerek aile bireylerinin rol ve statüleri, gerek kom uluk ve 
akrabal k yoluyla gerçekle en sosyal ili kiler ve gerekse kamusal 
veya kurumsal ili kilerde aile, belirleyici bir rol kazanm  ve bunu 
sürdürmü tür. Türk toplumunda aile, tarih boyunca üstlendi i rol 
ve i levler ile toplumsal yap n n temel ta  olarak önem 
kazanm t r. Türk ailesinin bu rolünü bugün de büyük ölçüde 
sürdürdü ü görülmektedir.  

Modernle me sürecinde ailenin rol ve i levlerinde görülen 
de i im, yap sal sorunlar  beraberinde getirmi , özellikle geli mi  
toplumlarda zay flamakta olan aile yap s , bu toplumlar için önemli 
bir tehdit olarak görülmü tür. Di er bir yandan da toplumsal 
de i ime ba l  olarak geli en toplumsal ve bireysel sorunlar n 
(uyu turucu kullan m , bo anmalardaki art , sokak çocuklar  
olgusu, suç ve suçluluk, evsiz ve korunmas z birey say s ndaki art  
vb.) aile ekseninde çözümlenmesi fikri, bütün dünyada kabul 

                                                 
1 http://www.felsefe.gen.tr/ailee.asp e.t. 23.10.2007 
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görmü  ve aileyi güçlendirmeye dönük tedbirleri kaç n lmaz 
k lm t r.    

Genel olarak dünyada benimsenen aile politikalar , büyük 
ölçüde ailenin sorun çözme yetene ine dayal  olarak 
biçimlenmi tir. Aile kökenli oldu u veya aile ekseninde çözüm 
bulmas  mümkün olan ana sorun alanlar  unlard r:  

 Gelir da l m n n iyile tirilmesi;  
 Görece yoksullu un giderilmesi;  
 Toplumsal de erlerin benimsetilmesi;    
 Demokratik de erlerin benimsetilmesi;  
 Ortak ya ama kültürünün olu mas ;  
 E itim güçlüklerinin a lmas ;  
 Sa l k hizmetlerinin planlanmas ;  
 Cinsiyete ba l  ayr mc l n ve e itsizli in giderilmesi; 
 Çocuklar n ve gençlerin hayata haz rlanmas ;  
 Ya l  nüfusun ya am düzeyinin yükseltilmesi;  
 Özürlü ve ba ml  nüfusun bak m  ve rehabilitasyonu;  
 Toplumda dayan ma ve yard mla ma 

mekanizmalar n n i lemesi;  
 Bireyler aras nda f rsat e itli inin sa lanmas ;  
 nsani birikimin payla lmas ;  
 Suç ve kötü al kanl klarla mücadele edilmesi, aileden 

kaynakl  ve aile içinde ya anan suçlar n ile aile içi 
iddetin önlenmesi.  

Aileyi merkeze alan bu bak  aç s n n temel ald  bir ba ka 
gerekçe ise aileyi i levsel olarak önemli k lan yap sal özelliklerdir. 
Dünyada kabul gören bu hakim bak  ülkemizde de ba ta anayasa 
olmak üzere temel metinlerde dile getirilmi tir. Ailenin toplum 
hayat n n çekirde i oldu u biçimindeki bu bak  aç s na göre, 
toplum ya am n  ilgilendiren bir çok konu ya do rudan veya 
dolayl  olarak aile odakl d r.  

Ço unlukla her birey bir aile ortam na ba l  olarak ya am n  
sürdürmektedir. Aile birincil ya am ünitesidir. Bireyin bedensel, 
zihinsel ve ruhsal geli imi ile ihtiyaçlar  aile ortam nda kar lan r. 
Aileden ba ms z bir birey geli iminden söz etmek mümkün 
de ildir. Ba ta geli mi  toplumlar olmak üzere geli me sürecinde 
h zla yol alan pek çok ülkede, aile odakl  ara t rma ve çözüm 
programlar  her geçen gün büyük önem kazanmaktad r.  
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Türk toplumu tarih boyunca, güçlü aile de erleri ile birlikte var 
olmu  ve geli menin en önemli dinami i olarak aile içi i bölümü 
ile aileler aras  dayan maya önem vermi tir. Ya anan a r 
ekonomik buhran n bu güçlü aile de erleri ile hafifletildi i ve belli 
ölçülerde a ld  konusunda toplumda ortak bir anlay  mevcuttur. 
Modernle me süreçlerindeki h zl  ilerlemeye ra men Türkiye’de 
aile de erlerine olan ba l l k devam etmektedir. Aile ba lar  Türk 
toplumunda huzur ve bar n korunmas nda, sevgi ve karde lik 
duygular n n geli mesinde, bireyde arzu edilen ‘biz’ bilincinin 
olgunla mas nda hayli belirleyici olmaktad r.    

Ya anan aile içi iddet sorunlar n n oda ndaki birim yine 
ailedir. A r ekonomik ko ullar, bireyle birlikte aileyi derinden 
etkilemekte ve aile içi ili kiler üzerinde olumsuz izler 
b rakmaktad r. Aile içinde her bireyin e itim ve istihdam durumu 
ailenin toplam ya am kalitesi üzerinde do rudan etkili olmaktad r. 
A r ekonomik sorunlar ailenin fonksiyonlar  üzerinde do rudan 
etkili olmakta ve aile içi ili kileri bozmaktad r.  Belki yaln zca 
ekonomik sorunlar  temel neden olarak görmek yanl  olacakt r. Bu 
nedenle cinayete kadar varan olaylar n arkas nda yatan gerçeklerin 
bilimsel temellere dayal  bir ara t rmaya konu olmas  ihtiyac  
ortaya ç km t r.  

Bireyin refah  ve mutlulu unu aileden ba ms z olarak ele 
almak mümkün de ildir. Bireyin fizyolojik ihtiyaçlar  kadar, sosyal 
ve psikolojik ihtiyaçlar n n kar lanmas  da ailenin ortak deste ine 
ba l d r. Ailenin zay flamas  ile gözlenen a r sorunlar, ba ta 
modern toplumlar olmak üzere bütün dünyada önleyici ve 
koruyucu politikalar n desteklenmesini zorunlu k lm t r. 
Sözgelimi Avrupa ülkelerinde gözlenen ba l ca sorunlardan biri 
do um oran ndaki dü ü  ile nüfus dengelerinin bozulmas d r. 
Bo anma oranlar ndaki art  ve evlilik d  do umlar, bunu izleyen 
sorunlar olarak gözlenmektedir. 

Sosyal politikalara esas olu turan sa l k, e itim, beslenme, 
bar nma gibi temel ihtiyaçlar n ancak aile ortam nda 
sa lanabilece i gerçe i, bu yönde te vik edici uygulamalara h z 
kazand rm t r. Dezavantajl  ve ba ml  bireylerin ya am kalitesini 
yükseltemeye dönük çabalar n da büyük ölçüde aile kurumunu 
güçlendirmeye yöneldi i görülmü tür.  

Bu kitap,  1998 y l ndan beri yürürlükte bulunan 4320 say l  
Ailenin Korunmas na Dair Kanunun ve bu kanunun 
uygulanmas n n Türk toplumuna ve toplumun çekirde i say lan 
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aile kurumuna yapm  oldu u olumlu ve olumsuz etkilerinin 
de erlendirilmesini konu alm t r. 4320 Say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanun 14 Ocak 1998 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilmi , 17 Ocak 1998 tarih ve 23233 
Say l  Resmi Gazete’de yay nlanarak, yay m  tarihinde yürürlü e 
girmi tir. 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 26 Nisan 
2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul 
edilen 5636 say l  kanunla de i tirilmi tir. 4320 Say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanununu de i tiren 5636 say l  Kanun, 4 
May s 2007 tarih ve 26512 say l  Resmi Gazete’de yay nlanarak 
yürürlü e girmi tir.  

Bu kitap temelde unlar  amaçlam t r: 4320 say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanunun uygulanmas  ve aile kurumuna yapm  
oldu u olumlu ya da olumsuz etkiler hakk nda ne kamu kurumlar  
ne de di er sivil toplum kurulu lar  taraf ndan yap lm  veya 
yapt r lm  ciddi ve kapsaml  bir çal ma yoktur. Bu ara t rma ile 
kanunun ç kart l rken hedeflenen amaçlara uygun i leyip 
i lemedi i, kanunda veya uygulamas nda herhangi bir aksakl k 
olup olmad , bu kanunun aileye olumlu ve olumsuz etkilerinin 
ara t r larak ortaya konmas  amaçlanmaktad r.  

4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun uygulanmas  
s ras nda kar la lan sorunlar, adli ve idari tasarruf sahibi 
kurumlar n, ilk ba vuru kap s  olarak kar m za ç kan polis ve 
jandarma gibi kolluk güçlerinin ve bu kanunun uygulamas na konu 
olmu  ailelerin, konuya yakla mlar , ortaya konulan uygulama yol 
ve yöntemlerinde kar la lan aksakl k ve eksikliklerin nedenleri ile 
sonuçlar n n belirlenmesi gibi konularda önemli verilerin elde 
edilmesi amaçlanmaktad r.  

Günümüzde ya anan h zl  de i imin sonucunda ortaya ç kan 
hukuki, sosyolojik ve psikolojik sorunlara bir çözüm niteli inde 
ortaya konulan söz konusu 4320 say l  kanunun öngördü ü yasal 
ve yap sal (polis ve jandarma kollu u ile adli ve idari te kilat n 
yetki ve sorumluluklar n n uygulamada kar la lan sorunlar  
aç s ndan) düzenlemelerin etkilerinin ölçülmesi ve ç kacak 
sonuçlara göre yeni yasal ve yap sal düzenlemelere bilimsel 
çerçevede haz rlanm  bir ara t rma raporu haz rlanmas  
gere inden yola ç k larak var olan durumun saptanmas  ve ortaya 
ç kacak sorunlara önerilerde bulunmas  bu ara t rman n temel 
amac n  olu turmaktad r.  
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Özetle kitapla t r lan bu ara t rman n ba l ca amaç ve hedefleri 
a a daki gibi s ralanabilir. 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair 
Kanunun; 

 Uygulamada i lerli inin olup olmad n  belirlemek; 
 Aile kurumuna ve topluma olumlu ve olumsuz etkilerini 

belirlemek; 
 Adli ve idari tasarruf yetkisine sahip ilgili devlet 

kurumlar n n kanunun uygulanmas  s ras nda  
kar la t klar  sorunlar  belirlemek; 

 4 May s 2007 tarihinde yürürlü e giren de i iklikleri de 
göz önünde tutarak uygulamadaki eksiklik ve aksakl klar  
ortaya koymak;  

 Uygulanmas nda elde edilen verileri analiz ederek 
yap lacak de erlendirme sonucu haz rlanan rapor ile bu 
alanda çal anlara ve politika belirleyicilere yol gösterici 
nitelikte rehber olmakt r. 

 

Ara t rma gerçekle tirilirken veri toplama tekni i olarak 
niteliksel yöntemler tercih edilmi tir. 4320 say l  Kanun önemli bir 
kamu politikas n n program n  belirlemektedir. Özellikle aile içi 
iddete maruz kalan bireylerin iddetten korunmas  ve faillere kar  

tedbirlerin al nmas  bu politikan n önemli özelliklerindendir. 
Kanun 4 May s 2007 ’deki de i ikli e kadar yakla k 8 y l 
uygulanm t r. De i iklikten sonra da yakla k alt  ayd r 
uygulanmaktad r.  

Bir kamu politikas n n uygulamas n n de erlendirilmesi için bu 
iyi ve geçerli bir süredir. te 4320 say l  kanunun uygulanmas yla 
ilgili sürecin ve kar la lan uygulama sorunlar n n saptanmas  ve 
çözüm önerilerinin ortaya konabilmesi için verilerin iyi toplanmas  
gerekmektedir. Bu çal mada sosyal bilimlerde veri toplama 
tekni i olarak kullan lan anket, mülakat ve gözlem içerisinde en 
uygununun mülakat tekni i oldu una karar verilmi tir.  

Bu çal man n öngördü ü amaçlar  gerçekle tirmek için elde 
edilmesi gereken verilerin bulunabilece i üç çe it kaynak 
mevcuttur. Birincisi, uluslar aras  sözle meler ve ulusal düzeyde 
anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve benzeri yasal düzenlemelerdir. 
kincisi ilgili alanda haz rlanm  rapor, yay nlanm  kitap, makale 

ve benzeri literatürdür. Üçüncü kaynak ise çal mayla en ilintili ve 
en özgün olan yapt m z aç k uçlu sorulu, yar  yap land r lm  
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soru formlar  çerçevesinde ikili görü me yöntemi ile elde edilen 
verilerdir.  

Ara t r lmas  yap lan konu, kaynaklar n toplanmas  ve 
analizinde niteliksel yöntemi gerektirmi tir. Çünkü niteliksel 
yöntem, ara t rman n içeri ine ba l  olarak özellikle uygulama 
a amas n n, en az ç kt  ve etkiler kadar önemli oldu u durumlarda 
kendi avantajlar na sahiptir. Bu yöntem istatistiksel yöntem araçlar  
veya di er say sal yöntem araçlar n n sa layamad  bulgulara 
yönelik veri toplama türüdür. Bu ara t rma çe idi, ki ilerin, 
örgütlerin, kurulu lar n davran lar , tarihleri ve hikâyeleri ile 
kurum ve kurulu lar n sosyal hareketleri, faaliyetleri ve kar l kl  
ili kileri konusunda yap lan derinlemesine ara t rmay  da ifade 
eder.   

Niteliksel ara t rma ara t rmac yla hem uygulamac  
aktörlerden hem de ilgili kanun uygulamas ndan etkilenen ki i ve 
kurulu lardan al nan cevap ve yorumlara vurgu yapmay  sa lar. Bu 
aç dan çal mam z için mülakatlar gerçekle tirilmi tir. Bunlar daha 
önceden haz rlanm  yar  yap land r lm  sorular n sorularak, 
görü ülen ki ilerin verecekleri cevaplara s n r koymadan yap lm  
görü melerdir.  

Böylece mülakat yap lan ki iler serbestçe görü lerini dile 
getirmi ler ve bunlar ses kay t cihazlar na kaydedilmi tir, ses 
kayd na izin vermeyenlerin verdikleri cevaplar görü meci 
taraf ndan not tutularak kay t alt na al nm t r. Görü ülecek ki iler 
seçilirken 4320 say l  kanunun uygulanmas nda rol alan veya etkisi 
olan ya da bu kanunun uygulanmas na konu olan aktörler veya 
ki iler olmas na dikkat edilmi tir.  

Bu amaçla Türkiye’de 6 bölge örneklem olarak seçilmi tir. 
Marmara, ç Anadolu, Ege, Do u ve Güneydo u Anadolu 
Bölgelerinde birer savc , birer aile mahkemesi hâkimi, birer 
jandarma ve polis temsilcisi ile 5 kad n ve 5 erkek toplam 10 tane 
bu kanunun uygulamas nda rol alm  veya konu olmu  ki ilerle 
olmak üzere her bölgede toplam 14 mülakat ve toplamda 84 
mülakat gerçekle tirilmesi planlanm t r.  

Ege Bölgesinin Akdeniz Bölgesini de temsil edece i farz 
edilmi tir. Ancak alan çal mas  s ras nda planlanan say dan daha 
fazla görü me gerçekle tirilmi tir. Bu bölgelerin seçilmesiyle 
Türkiye’nin geneli hakk nda fikir sahibi olunabilece i kanaati 
olu mu tur. Çünkü yukar da detayl  anlat ld  gibi niteliksel 
ara t rmalarda alanla ilgili derinlemesine bilgiler elde edildi i için, 
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say sal çoklu un temsil aç s ndan anlam  yoktur. Sonuç olarak alt  
bölgede elde edilen veriler 4320 say l  kanunun belirledi i 
politikan n uygulamadaki etkilerini (ç kt  ve sonuçlar n ) 
de erlendirmede yeterli olaca  kanaatine var lm t r.  

Kitapla t r lan ara t rma kapsam olarak kendi s n rlar n  
belirlemi tir. Yukar da belirtildi i gibi Ara t rman n temel konusu, 
Türk Medeni Kanunun öngördü ü tedbirlerden ayr  olarak 1998 
y l nda yürürlü e giren 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair 
Kanunun uygulanmas n n Türk toplumuna ve toplumun çekirde i 
say lan aile kurumuna yapm  oldu u olumlu ve olumsuz 
etkilerinin de erlendirilmesidir.  

Bu ara t rma 4320 say l  kanunun uygulanmas n n ve 
uygulamada görülen etkilerin ara t r l p de erlendirilmesiyle s n rl  
tutulmu tur. Bu kanunla hedeflenen tedbirlerin uygulanabilirli i de 
bu ara t rman n kapsam  içindedir. 4320 say l  kanun d nda kalan 
ve aileyi ve aile içi ili kileri düzenleyen kurallar  içeren Türk 
Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu 
ve di er özel kanun uygulamalar  ara t rman n temel konusu 
d nda olup, söz konusu bu kanunlar yaln zca ilgili oldu u 
alanlarla s n rl  ölçüde ele al n p incelenmi tir.  

Bu ara t rman n kapsam  4320 say l  Ailenin Korunmas na 
Dair Kanunun uygulamas na konu olmu  aileler ve bu ailelerde 
ortaya ç kan sorunlara çözüm üretmekle görevli adli ve inzibati 
kurumlar ile s n rl  olmakla birlikte, ara t rman n hedefledi i 
sonuçlara ula lmas  bak m ndan yararl  olacak benzer ki i ve 
kurumlar n da ilgileri oran nda ele al nmas  gerekti i aç kt r. Bu 
nedenle bu ki i ve kurumlar gerekti i ölçüde ara t rmaya dâhil 
edilmi tir. Bunun d nda ara t rmada kullan lan literatür ve di er 
kaynaklar n do ru bilgilerden olu tu u, görü ülen ki ilerin 
beyanlar n n do ruyu ve gerçe i yans tt ,  kamu kurumlar  ve 
sivil toplum kurulu lar ndan al nan say sal veriler ile di er bilgi ve 
belgelerin do ru ve gerçek veriler oldu u kabul edilmi tir.  
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1. 4320 SAYILI A LEN N KORUNMASINA DA R KANUNU 
BA LAMINDA KAVRAMLAR, DÜZENLEMELER, RESM  
VE S V L AKTÖRLER 

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun korudu u 
hukuki de er, aile içi iddetin önlenmesidir. Kanun aile içinde 
iddeti önlemek, iddete maruz kalan aile bireylerini korumak 

amac yla birtak m tedbirlere ba vurulmas n  öngörmü , 
hükmedilen tedbirlere uyulmamas  halinde uygulanacak 
müeyyideleri düzenlemi tir. 4320 say l  Kanun metninde aileyi, 
bireyi, resmi nikâhl  olarak birlikte ve ayr  ya ayan ki ileri, ayn  
çat  alt nda ya ayan di er bireyleri, Aile Mahkemelerini, savc l k 
kurumu ile genel kolluk birimlerini ve devletin di er ilgili birimleri 
ile iddet, tedbir ve benzeri kavramlar  içermekle bu çal man n 
kavramsal çerçevesinin konular n n neler olmas  gerekti ini 
belirlemektedir. Böylece 4320 say l  kanun metni içeri inde 
kullan lan kavram ve kurumlar bir bak ma kavramsal çerçevenin 
plan n  olu turmaktad r. Dolay s yla öncelikle bu kavramlar 
üzerinde durulmas  gerekmekte olup çal man n bu bölümünde 
kavramsal ve kuramsal çerçeve sunulmaktad r. 

1.1. Aile 

Aile toplumun en küçük birimi olarak görülür. Toplum 
hayat n n temel yap  ta d r. Ailenin bu konumunu kabul eden 1982 
Anayasas  41. maddede durumu u ekilde ifade etmektedir: “Aile, 
Türk toplumunun temelidir ve e ler aras nda e itli e dayan r. 
Devlet, ailenin huzur ve refah  ile özellikle anan n ve çocuklar n 
korunmas  ve aile planlamas n n ö retimi ile uygulanmas n  
sa lamak için gerekli tedbirleri al r”.  

Türk Anayasas  görüldü ü gibi aileyi Türk toplumunun temelli 
olarak görmektedir. 3 Ekim 2001 de i ikli i ile e ler ars ndaki 
e itlik metne ilave edilerek Anayasa ça da  bir hüviyete 
bürünmü tür. Burada belirtilmesi gereken ara t rma konusuyla 
ba lant l  bir di er husus “ailenin huzur ve refah  ile özellikle 
anan n ve çocuklar n korunmas ” görevini devlete vermesidir. 
Aileyle ilgili pek çok düzenlemenin kayna n  bu madde te kil 
etmektedir. Ailenin toplumdaki birinci fonksiyonu sa l kl  bir 
neslin olu turulup devam ettirilmesidir.  

Toplum en ba ta nüfusunu art rarak varl n  devam ettirir. 
Toplumun devam n n sa lanmas nda ailenin büyük görevleri 
vard r. Bu sebeple her toplumda aile müessesesinin kurulup devam 
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ettirilmesi ve sona ermesiyle ilgili düzenlenmi  detayl  kanuni 
metinler mevcuttur.  

nsano lu do umundan itibaren temel ihtiyaçlar n  
giderebilmek için di er canl lardan farkl  olarak ba kalar n n 
yard m na muhtaçt r ki bunu da içinde do up büyüdü ü aile 
sa lamaktad r. Bu ekilde ba kas n n yard m na muhtaç olma 
durumu sadece çocuklar için de il e ler ve di er büyükler için de 
söz konusudur.  

Ailenin kurucu taraflar ndan birisi olan anne yeni do an 
çocu un nazar nda en de erli varl kt r. Çünkü çocu un en önemli 
ihtiyac  biyolojiktir ve bu ihtiyac  kar layan da annedir. Çocu un 
babas  ve karde leri annenin yard mc lar d r. Ailedeki anne, baba 
ve karde lerin bu yard mla malar  ve genel olarak ili kileri normal 
bir çerçevede seyrederse çocuk da büyüdü ünde sosyal çevreye 
uyumda zorluk çekmeyecektir.  

Di er taraftan çocuklar aile içinde anne ve babay  rol modeli 
olarak benimseyip onlar  taklit edecek ve davran lar n  
ki iliklerinin bir parças  haline getireceklerdir. Ayr ca huzurlu bir 
aile ortam nda yeti en çocuklar kendi kuracaklar  yuvada da mutlu 
ve huzurlu olacaklard r (Gökçe, 1991:17).Tersine huzursuz bir aile 
ortam n  payla an bireyler de bu durumdan olumsuz 
etkilenmektedirler. Örne in, çli aile içi iddete maruz kalan ya da 
buna ahit olan kad nlar n bile çocuklar na iddet uygulad klar n  
belirtmektedir (Bahar, 2002:17).  

Ankara’da bir özel okuldaki parçalanm  aile ve 
parçalanmam  aile çocuklar  üzerinde yap lan bir ara t rmada baz  
özelliklerde farkl l klar görülmese de parçalanm  aile çocuklar n n 
di erlerine k yasla “oyunda tek ba na kalan veya ezilen, kavgac ”; 
“okulu eve, ö retmeni de anneye” tercih eden; “daha tutuk ve 
çekingen bir ki ilik yap s ” gösterdikleri görülmü tür (Bulut, 
1991).  

Aile kurumunun ikinci önemli fonksiyonu nesiller aras  kültür 
aktar m  olan sosyalle meyi sa lamas d r. Bireyin sosyalle mesi 
hayat boyu süren bir olgudur ve bunda aile önemli bir yer i gal 
etmektedir. Özellikle ebeveynler ideal anlamda “çocuklar n 
toplumla bütünle mesini sa lamada en büyük yard mc d rlar” 
(Bahar, 2005:166). Aile çocuklar  hayata haz rlayan bir okuldur. 
Örne in kültürün aktar lmas  ve ileti im araçlar ndan birisi olan dil 
en iyi eklide aile içerisinde ö renilmektedir. “Ya a ve cinsiyete 
göre ve farkl  sosyal grup mensuplar na kar  gösterilecek uygun 
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davran  kaidelerini çocu a ö reten en önemli sosyal grup… 
ailedir (Saran, 1991:137). 

Toplumlar n devam n , birlik ve beraberli ini sa layan önemli 
duygulardan olan dayan ma da aile içerindeki sosyalle me 
sürecinde bireylere kazand r lmaktad r. Aile fertlerinin 
dayan mas  aileleri, o da toplum içindeki dayan may  
kuvvetlendirmektedir. Di er bir deyi le toplum içindeki kar l kl  
dayan ma ve koordinasyonun sa lanmas nda ailenin yeri büyüktür 
(Saran, 1991:135). 

 Ailenin bir di er önemli fonksiyonu aile fertlerine duygusal ve 
maddi güvenlik sa lamas d r. “Aileler fiziksel, duygusal destek ve 
mali yard m n sa lanmas nda rol oynar” (Bahar, 2005:167). Aile 
üzerine yap lan pek çok ara t rman n ortak noktas  huzurlu aile 
ortam nda ya ayan insanlar n maddi-manevi, sosyal ve psikolojik 
yönden sa l kl  olduklar  yönündedir. Çocuklar n suç 
istatistiklerinde de aile hayat n n düzensiz olmas n n (ebeveyn 
kavgalar , tek e lilik, ayr lm -bo anm  anne baba…) çocuklar  
olumsuz yönde etkiledi i görülmektedir.  

Huzurlu bir aile, di er taraftan, toplumun rehabilitasyon 
merkezidir. Hem çekirdek ailedeki fertler aras ndaki hem de geni  
aile ve ayn  sülalede meydana gelen sosyo-psikolojik, ekonomik 
huzursuzluklarda aileler arabulucu, rehabilite edici fonksiyon 
üstlenmektedirler (Göksu, 1998).  

E ler aras ndaki ili kinin ekli ve niteli i toplumun yeni nesli 
olan çocuklar n geli imini olumlu veya olumsuz olarak 
etkilemektedir. “Ebeveyn aras ndaki ahenkli ili kilerin çocu un 
istikrarl  iyi bütünlenmi  bir ki ilik geli tirmesinde önemli” 
oldu unu vurgulamak gerekir. Saran, “ebeveyn aras ndaki devaml  
çeki me ve tart malar çocu un geli imi s ras nda onu en fazla 
yaralayan tecrübelerdir” demektedir (Saran, 1991:137). 

Ça m zda aile çocu un yeti mesinde rollerinin bir k sm n  
di er sosyal kurumlara aktarmaktad r. Örne in e itici rolünü özel 
ve kamusal e itim kurumlar  ve bir ölçüde de medya üstlenmi tir.  
Aile, di er yandan toplumda “en küçük demokrasi ünitesi” olarak 
görülmektedir (Bahar, 2005:179). Herkesin bir di erinin fikrine 
sayg  göstererek dü üncelerini özgürce, beyan etti i bir ortamd r 
aile. nsanlar n her yönüyle birbirine çok benze ti i aile içinde bile 
çok farkl  görü ler olabilece ini idrak etmesi demokrasi ad na 
önemli bir kazan md r.   
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Aile her ne kadar günümüzde daha ziyade çekirdek aileyle 
an lmaktaysa da büyük aile olarak ya l lar n da bak m ve görümü, 
onlara maddi ve manevi destek olunmas  aç s ndan da önemli bir 
yer i gal etmektedir. Bulut (1991:226), Türkiye’deki ailenin Bat  
ülkelerine k yasen insanlar n yeti kin hayat nda bile kolay kolay 
terk edilmeyen bir yap ya sahip oldu unu belirtmektedir. Böyle 
olunca “ki i aileden getirdi i özellikleri bazen hayat boyu 
sürdürmektedir”. Dolay s yla da “toplumu biçimlendiren, 
gelece ini bir dereceye kadar tayin eden kurum ailedir, denebilir” .  

Toplum hayat n n devam nda bu kadar öneme sahip olan 
ailenin dejenerasyona u ramas n n, nihayetinde toplumun da 
dejenerasyona u ramas  kaç n lmazd r. Bu sebeple huzurlu bir aile 
ortam n n sa lanmas  için toplumun her birimine özellikle de 
devlete büyük görevler dü mektedir. Anayasa’n n 41inci 
maddesinde belirtildi i gibi toplumun temelini aile 
olu turmaktad r. iddetin aile ya am  içerisinde, aileyi olu turan 
bireyler aras nda gerçekle en ve "aile içi iddet" ad  alt nda "aile 
içinde bir bireyin di er bir bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal 
kötü davran " eklinde tan mlanan görüntüsü toplum için daha 
tehlikeli olmakta, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde 
gerçekle en iddetin yol açt  ve açaca  zararlar toplum 
bünyesinde daha derin ve kal c  izler b rakmaktad r.  

Aile içi iddetin zararlar  sadece toplum aç s ndan de il birey 
aç s ndan da tehlikeli sonuçlar yaratmaktad r. Aile içi iddet, sevgi, 
efkat ve merhamet göstermesi gereken bir ki i taraf ndan 

uyguland ndan, iddete maruz kalan aile bireyinin ruhi yap s nda 
hayat  boyunca silinmesi zor izler b rakmaktad r. Aile içi iddet 
olaylar na daha çok anne ve çocuklar n maruz kald  yap lan 
ara t rmalar sonucunda ortaya ç kmaktad r. Bu itibarla Anayasa'n n 
41 inci maddesinde yer alan "Devlet ailenin huzur ve refah  ile 
özellikle anan n ve çocuklar n korunmas  için gerekli tedbirleri al r, 
te kilat  kurar" hükmü de göz önüne al nd nda aile içi iddetten 
ma dur olan kad n  ve çocuklar  koruyucu yasal tedbirlerin 
al nmas  zorunlulu u ortad r.  

 

1.2. iddet 

iddet olgusu, insanl k tarihiyle birlikte ortaya ç km , birçok 
bireysel ve toplumsal ö e ile birlikte karma k bir yap  
olu turmu tur. Bu nedenle iddet olgusunu tan mlamak ve ortaya 
ç karmak kolay de ildir. iddet olgusu, kendini çok farkl  
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biçimlerde gösterebilmekte, günümüzde gerek bireysel ve gerekse 
toplumsal boyutta s k s k kar la abilen bir olay olarak kar m za 
ç kmaktad r. Bask , eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, 
cezaland rma, ba kald r , her toplumda derece derece fakat sürekli 
bir biçimde günlük ya amda rastlanan iddet türleri olarak 
görülmektedir (Kocac k, 2001:1-2). “ iddet kavram  sertlik, sert ve 
kat  davran , kaba kuvvet kullanma” olarak tan mlanmakta ve 
iddet olaylar  ise; “insanlar  sindirmek, korkutmak için yarat lan 

olay ya da giri imler” olarak ifade edilmektedir (Ünsal, 1996:29). 
“Ba kas n  öldürme, sakat b rakma, ya da 

yaralama yoluyla zarar verilmesini içerdi i için iddet 
genel anlamda gücü a maktad r. Bu tür eylemleri, 
ba kas na kar  tehdit olu turmay  ve k saca insana 
fiziksel ve ruhsal zarar veren her davran  iddet 
olarak de erlendirebiliriz. Buna mallara verilen zarar 
da kat labilir” (Kocac k, 2001:1-2). 

Hukuksal aç dan iddet ele al nd nda, “ iddet ile ilgili 
davran lar, kanuna uymamak, ki iye zarar vermek, hakaret etmek, 
onuru k rmak, huzura son vermek, birinin haklar n  çi nemek, 
h rpalamak, incitmek, zor kullanmak” eklinde tan mlanmaktad r 
(Erten ve Ardal  1996:143). Ergil’in (2001:40) tan m nda “ iddet, 
çat an ç karlar  olan taraflar n aras ndaki sosyal ili kilerden 
kaynaklanmaktad r”.  

Ünsal’a (1996:32) göre “fiziksel iddetin insanlar n bedensel 
bütünlü üne kar  d ar dan yöneltilen, sert ve ac  verici bir 
edimdir. Mala, cana, sa l a, bedensel bütünlü e, birey 
özgürlü üne kar  bir tehdit olu turmas  söz konusudur. Burada da 
yaralama, rza tecavüz, ya ma, adam kaç rma gibi ba kas na 
yönelmeler olabildi i gibi, intihar giri imleri biçiminde bireyin 
kendine yönelik eylemleri de söz konusu” olabilmektedir. 

iddet yap sal (sürekli) veya konjonktürel (geçici), do rudan 
veya dolayl , dar veya geni  anlaml  olarak ortaya ç kmakta, 
konjonktürel iddet geçici fakat elveri li ortamlarda ortaya ç kan 
evrensel bir olgu olarak belirmektedir. Yap sal iddet ise e itli in 
henüz yasa önünde bile sa lanamad  veya azgeli mi  
toplumlarda, demokratik olmayan toplumlarda s k rastlanan bir 
durumdur. Örne in iktidar  elinde tutanlar, denetim ve gözetimi 
alt ndakilere yönelik olarak iddeti bir egemenlik arac  olarak 
kullanabilmektedirler (Ünsal, 1996:32). 
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Birle mi  Milletler Kad nlara Yönelik iddetin Önlenmesi 
Bildirgesi'nin 1. maddesi kad nlara yönelik iddeti; ''ister kamusal 
isterse özel ya amda meydana gelsin, kad nlara fiziksel, cinsel 
veya psikolojik ac  veya st rap veren veya verebilecek olan 
cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, 
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun b rakma'' eklinde 
tan mlamaktad r. Bu tan ma daha sonra ''kurban  ekonomik 
ihtiyaçlardan yoksun b rakmak''da dahil edilmi tir2. 

Dünya Sa l k Örgütü ise iddeti, sahip olunan fiziksel, güç ya 
da kudretin, tehdit yoluyla ya da do rudan kendine, bir ba ka 
insana, bir gruba ya da topluma kar  yaralanma, fizyolojik hasar, 
geli me bozuklu u ya da gerilikle sonuçlanacak ya da sonuçlanma 
olas l  yüksek bir biçimde uygulanmas  olarak tan mlamaktad r3. 

1995 y l nda yap lan 4. Dünya Kad n Konferans ’nda kabul 
edilen Pekin Deklarasyonu Eylem Plan nda, “Kad na yönelik 
iddet” kad n n fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle 

veya ac  çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas  muhtemel 
olan, bu tip hareketlerin tehdidini, bask y  ya da özgürlü ün keyfi 
engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta 
meydana gelmi  olsun, cinsiyete dayal  her türden iddet anlam na 
gelmektedir4. 

Yine 2000 y l nda yap lan Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve 
Sonuç Belgesinde, Pekin Eylem Platformunda yer alan iddet 
tan m  geni letilerek erken ve zorla evlendirme, namus cinayetleri, 
ba l k paras n  ödeyememekten kaynaklanan iddet ve evlilik içi 
tecavüz gibi iddet türleri Kad n n nsan Haklar  ihlalleri olarak 
s ralanm t r5  

Çocu a yönelik iddet için yayg n olarak kullan lan terim, 
çocuk istismar d r. stismar, çocu un ailesi ya da ondan sorumlu 
di er ki iler taraf ndan çocu a kar  uygulanan fiziksel, cinsel veya 
psikolojik nitelikli kötü davran lar n tümünü kapsamaktad r. 
Dünya Sa l k Örgütü Çocuk istismar n  “çocu un sa l n , 
fiziksel geli imini olumsuz yönde etkileyen bir yeti kin, toplum 
veya ülkesi taraf ndan bilerek veya bilmeyerek yap lan davran lar, 
çocuk istismar  olarak kabul edilir” eklinde tan mlam t r  

                                                 
2 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 21.11.2007 
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 21.11.2007 
4 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html 21.11.2007 
5 http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ beijing+5.htm, 21.11.2007  
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1.2.1.  Aile çi iddet ekilleri 

Türkiye’de aile mensuplar n n kad nlara uygulad  iddet, 
sözlü ve psikolojik iddet yoluyla kad nlar  ekonomik 
ihtiyaçlar ndan yoksun b rakmaktan daya a, cinsel iddete ve 
cinayetlere kadar geni  bir yelpaze içinde yer almaktad r. Birle mi  
Milletler Kad nlara Yönelik iddetin Önlenmesi Bildirgesi 1. 
maddede kad nlara yönelik iddeti, “ister kamusal isterse özel 
ya amda meydana gelsin, kad nlara fiziksel, cinsel veya psikolojik 
ac  veya st rap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir 
eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun b rakmad r” eklinde tan mlanmaktad r. 
Bu tan m n son yorumlamalar na “kurban  ekonomik ihtiyaçlardan 
yoksun b rakmak” da dâhil edilmi tir6.  

Dünya Sa l k Örgütü ailede e lerin uygulad  iddeti, yak n 
bir ili kide fiziksel, psikolojik ya da cinsel hasara yol açan her tür 
davran  olarak tan mlam t r. Bu kapsama dahil olan hususlar 
a a da s ralanm t r:  

 Tokat atma, vurma, tekmeleme ve dövme gibi fiziksel 
sald r  fiilleri  

 Sindirme, sürekli küçük dü ürme ve a a lama gibi 
psikolojik taciz  

 Cinsel ili kiye zorlama ve öteki cinsel zor kullanma 
biçimleri  

 Bir kimseyi ailesinden ve arkada lar ndan 
uzakla t rma, hareketlerini gözleme ve bilgi ya da 
yard ma ula mas n  k s tlama gibi çe itli kontrol edici 
davran lar7.  

Fiziksel iddet; itelemek, tokat atmak, tekmelemek, 
yumruklamak, kol k v rmak, kol-bacak k rmak, saç ndan 
sürüklemek gibi direk fiziksel temas içeren eylemler ve ayr ca 
temel ihtiyaçlar n  esirgeme, gerekli t bbi tedavi almas n  
engelleme gibi direk olmayan fiziksel temas içeren eylemler 
olabilir8.  

                                                 
6 http://www.harb-is.org.tr/dergi/wordler/subat07/diger.doc e.t. 02.12.2007 
7 http://www.harb-is.org.tr/dergi/wordler/subat07/diger.doc e.t. 02.12.2007 
8 http://dosyalar. hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet1.asp e.t. 02.12.2007 
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Sözlü iddet; ele tirmek, a a lamak, küfür etmek, tehdit 
etmek, kararlara kat l m n  engellemek, sorguya çekmek, ba rmak, 
a a lay c  isim takmak, alay etmek, dini veya etnik kimli ine 
yönelik hakaret etmek, görü lerini ve çal malar n  küçümsemek 
gibi eylemler eklinde ortaya ç kabilir9.  

Ekonomik iddet; paras n  almak ve geri vermemek, zorla 
istemedi i bir i te çal t rmak, istedi i halde çal t rmamak veya 
zorla çal t rmak gibi eylemler olarak görülebilir10.  

stemedi i cinsel ili kiye zorlamak, tecavüz, ba ka ki ilerle 
cinsel ili kiye zorlamak, cinsel olarak ki iyi korkutan ve k ran 
davran larda bulunmak, cinsel organlara zarar vermek cinsel 
iddet olarak ortaya ç kabilir11.  

Ailesi, arkada lar  veya kom ular  ile görü mesini yasaklamak, 
evden d ar  ç kmas n  yasaklamak, gitti i her yeri takip etmek, 
ba kalar n n önünde a a lamak ve alay etmek, ba kalar n n 
önünde sözünü kesmek gibi eylemler ise toplumsal ili kileri 
s n rlay c  iddet olarak görülebilir12.  

 

1.2.2. Aile çi iddetin Nedenleri 

Aile içi iddet sebepleri, biyolojik, psikolojik ve sosyal 
nedenler olmak üzere ba l ca üç ba l k alt nda incelenir13.  

Biyolojik nedenler aras nda, baz  ak l hastal klar  ve ruhsal 
bozukluklar gibi nedenlerden dolay  ki ilerin iddet uygulamaya 
e imli olmalar  yer almaktad r. Ayr ca, uyu turucu ve alkol 
kullan m  ile kendini kaybetm5e de önemli nedenler aras nda 
bulunmaktad r. öyle ki, uluslararas  ara t rmalar do rultusunda; 
alkolik ve uyu turucu ba ml s  olan bireylerin %25'e yak n  aile 
içinde iddet uygulamaktad r14. Baz  kurumlar kumar gibi kötü 
al kanl klar  bu kategori içerisine eklemektedir. 

Psikolojik nedenlerin ba nda güç ve kontrol sa lama 
gelmektedir. iddet, ba ka ki i üzerinde denetim sa lama amac yla 

                                                 
9 http://dosyalar.hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet1.asp e.t. 02.12.2007 
10 http://dosyalar.hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet1.asp e.t. 02.12.2007 
11 http://dosyalar.hurriyet.com.tr/aileici/aileicisiddet1.asp e.t. 02.12.2007 
12 http://dosyalar.hurriyet.com.tr /aileici/aileicisiddet1.asp e.t. 02.12.2007 
13 http://www.bsm.gov.tr/bugep/docs/siddet.pdf e.t. 02.12.2007 
14 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage /4906.0 2005?Open 
Documente. 02.12.2007) 
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ortaya ç kmakta ve iddet güçlüden güçsüze do ru 
uygulanmaktad r. Erkek, sahip oldu u fiziksel güçten dolay  
üstünlük sa layabilece ine inanmakta; kad n ise gerek fiziksel 
gerekse ekonomik yönden zay f oldu u için kar  koyamamaktad r.  

Sosyal nedenler olarak sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yap  
öne ç kmaktad r. iddeti uygulamay  ö renmenin en temel 
kayna n , ki inin kendi ailesi olu turmaktad r. Çocukluk ve 
gençlik dönemlerini, evinde iddet uygulanarak geçiren ki i iddeti 
normal bir olgu olarak alg layacak ve bu durum ya am n n ilerideki 
dönemlerinde ki inin kendisinin de uygulay c  olma ihtimalini 
art racakt r. sizlik ve fakirlik gibi ekonomik problemler ve bu 
problemlerden kaynaklanacak duygu, stres ve zor ya am artlar ; 
ki ilerin iddet uygulama riskini art rabilecektir. 

 

1.3. 4320 Say l  Kanunda Aile çi iddeti Önlemeye Yönelik 
Tedbirler 

Türkiye’de aile içi iddetin sebeplerini tespit etmeye yönelik 
çe itli ara t rmalar yap lm t r. 1995 y l nda ba layan çal malar, 
1998 y l nda 4320 say l  kanunun yasala mas  ile sonuçlanm t r. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28/6/2006 tarihli ve 853 say l  
Karar yla Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad nlara ve Çocuklara 
Yönelik iddetin Sebeplerinin Ara t r larak Al nmas  Gereken Ön-
lemlerin Belirlenmesi Amac yla olu turulan Meclis Ara t rma Ko-
misyonu Raporu ile 4/7/2006 tarihli ve 26218 say l  Resmi Gaze-
te’de yay mlanan 2006/17 say l  Ba bakanl k Genelgesinde 4320 
Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunda de i iklik yap lmas  ge-
rekti i belirtilmektedir. Bu nedenle de i iklik tasar s  haz rlanm  
ve belirlenen eksiklikleri gidermek üzere düzenlenmi tir. Bilindi i 
gibi 4320 say l  Kanunun temel amac  aile içinde iddet uygulayan 
bireyi, ortak ya am alan ndan uzakla t rarak ve di er birtak m ted-
birleri uygulamaya koyarak aile içi iddeti önlemektir. 

5636 say l  kanunun gerekçesinde de belirtildi i gibi, bugüne 
kadar yap lan çal malara ra men ülkemizde aile içinde, e ler ara-
s nda veya ayn  çat  alt nda ya ayan di er aile bireyleri aras nda da 
iddetin varl  bilinen bir gerçektir. Bunun sonucu olarak iddet 

olgusunu geni  yorumlayarak aile içi iddeti sadece e ler aras  id-
det olarak alg lamamak gere i ortaya ç km ,  ayn  çat  alt nda ya-
amayan; bo anma veya ayr l k nedeniyle ayr  konutlarda bulunan 

bireyler ve evli olmalar na ra men fiilen ayr  ya ayan aile bireyleri 
ve çocuklar da aile içi iddete maruz kalabildiklerinden, aile içi 
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iddet ma duru kapsam n n sosyal hayat n gerçeklerine uygun ola-
rak düzeltilmesi gerekti i dü ünülmü tür. 

2007 y l ndaki yasa de i ikli ine kadar geçen süreç içinde 
4320 Say l  Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras ndan farkl  
olmak üzere ikinci f kras nda “e ” ifadesinin kullan lmas n n, uy-
gulamada, olay n taraflar  konusunda kavram kar kl  yaratt  
görülmü tür. Söz konusu kar kl  ortadan kald rmak amac yla 
“kusurlu e ” ifadesi yerine “Kusurlu e in veya di er aile bireyinin” 
ifadesinin kullan lmas  daha uygun bulunmu  ve yeni düzenleme 
ile kavram kar kl  giderilmeye çal lm t r. 

4 May s 2007 tarihinde yürürlü e giren Ailenin Korunmas na 
Dair Kanunda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun’da, Aile 
Mahkemesi Hâkiminin uygun görmesi halinde iddet uygulayan bi-
rey için “Bir sa l k kurulu una muayene veya tedavi için ba vur-
mas ” tedbirine hükmedebilece i öngörülmü tür. Anayasan n “Sos-
yal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ba l kl  Üçüncü Bölümünün 
“Ailenin korunmas ” ba l kl  41. maddesinde “Aile, Türk toplumu-
nun temelidir ve e ler aras nda e itli e dayan r.  

Devlet, ailenin huzur ve refah  ile özellikle anan n ve çocukla-
r n korunmas  ve aile planlamas n n ö retimi ile uygulanmas n  
sa lamak için gerekli tedbirleri al r.” hükmü bulunmakla; Devlet 
özellikle anan n ve çocuklar n korunmas n  sa lamakla yükümlü 
tutulmaktad r. Bu nedenle iddet uygulayan bireyin herhangi bir ra-
hats zl n n bulunup bulunmad  hususunun tespiti ve tedavisi ile 
uygulad  veya uygulayaca  iddetin ortadan kald r lmas  amaç-
lanmaktad r. 

4320 say l  Kanunda, iddet ma duru ki ilerin tedbir karar  
sonras nda ekonomik s k nt  çekmelerini önlemek için tedbir nafa-
kas  hükme ba lanm t r. Özellikle iddet uygulayan bireyin aile-
nin geçimini birinci derecede sa layan ki i olmas  halinde, bu ki i-
nin eve ve aile bireylerine yakla t r lmamas  halinde ailenin geçim 
s k nt s  içine dü ece i bir gerçektir.  

Anayasan n 5 inci maddesinde Devlete, vatanda n refah, hu-
zur ve mutlulu unu sa lamak, ki inin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile ba da mayacak surette 
s n rlayan ekonomik engelleri kald rmak görevi verilmi tir. Anaya-
san n bu hükmü gere ince, Ailenin Korunmas na Dair Kanunda 
De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun ile aile içi iddet ma duru 
insanlar n ekonomik güvence alt na al nmalar  tedbir nafakas  ala-
rak sa lanmakta olup, e er iddet ma durlar  nafaka almakta iseler, 
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mükerrer nafaka ödenmesine engel olunacak ekilde yeni bir dü-
zenleme yap lm t r. 

4320 say l  Kanunun 1. maddesinde yer alan, bu maddenin bi-
rinci f kra hükmüne göre yap lan ba vurular n harca tabi olmayaca-

 hükmü, bu Kanun kapsam ndaki ba vurular ve verilen kararlar n 
infaz  için yap lan icrai i lemlerin harca tabi olmayaca  eklinde 
düzenlenmi tir. Kanun özellikle kad n ve çocuklar  koruma alt na 
alma ve bu sebeple iddete maruz kalm  ki ilere yarg  i lemlerin-
de mali külfet getirmeme amac n  ta maktad r.  

Söz konusu amaç do rultusunda Ailenin Korunmas na Dair 
Kanunda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun ile ba vurunun 
harca tabi olmamas  uygulamas na uyacak ekilde, hükmedilen ted-
birlerin icraya konulmas  a amas nda da harç al nmamas  hususu-
nun Kanunda ayr ca belirtilmesine ihtiyaç duyulmu tur. Bütün 
bunlara ek olarak bu Kanunun uygulanmas na yönelik hususlar n 
yönetmelikle düzenlenece i hüküm alt na al narak uygulamada 
kar la labilecek aksakl klar n giderilmesi amaçlanm t r.  

Bütün bu olaylar göstermektedir ki var olan hukuk sistemi 
içinde hem aile içi iddetin önlenmesi hem de aile içi ili kilerin 
düzenli ve ça da  normlarda ya anmas  konusunda bir çok 
çal maya gerek duyulmaktad r. Bu çal malar n sa l kl  bir veri 
taban na dayand r lmas  için öncelikle Ailenin Korunmas na Dair 
Kanun ve 4 May s 2007 tarihinde yürürlü e giren Ailenin 
Korunmas na Dair Kanunda De i iklik Yap lmas  Hakk nda 
Kanun’un uygulamas n n etkilerinin ölçülmesi bir gereklilik olarak 
kar m za ç kmaktad r.  

4320 say l  Kanunda e lerden birinin veya çocuklar n veya 
ayn  çat  alt nda ya ayan di er aile bireylerinden birinin veya 
mahkemece ayr l k karar  verilen veya yasal olarak ayr  ya ama 
hakk  olan veya evli olmalar na ra men fiilen ayr  ya ayan aile 
bireylerinden birinin aile içi iddete maruz kald nda, Aile 
Mahkemesi Hâkiminin meselenin mahiyetini göz önünde 
bulundurarak re’sen kanunda say lan tedbirlerden bir ya da 
birkaç na birlikte veya uygun görece i benzeri ba ka tedbirlere de 
hükmedebilece i kural  getirilmi tir. 

 Bu tedbirler, kusurlu e in veya di er aile bireyinin; 

 a) Aile bireylerine kar  iddete veya korkuya yönelik söz 
ve davran larda bulunmamas , 
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 b) Mü terek evden uzakla t r larak bu evin di er aile 
bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr  oturmakta 
oldu u eve veya i yerlerine yakla mamas , 

 c) Aile bireylerinin e yalar na zarar vermemesi, 

 ç) Aile bireylerini ileti im araçlar  ile rahats z etmemesi, 

 d) Varsa silah veya benzeri araçlar n  genel kolluk 
kuvvetlerine teslim etmesi, 

 e) Alkollü veya uyu turucu herhangi bir madde kullan lm  
olarak iddet ma durunun ya amakta oldu u konuta veya i yerine 
gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmamas , 

f) Bir sa l k kurulu una muayene veya tedavi için 
ba vurmas ,  

eklinde düzenlenmi  ve öngörülen süre alt  ay  geçemeyece i 
ve kararda hükmolunan tedbirlere ayk r  davran lmas  halinde 
kusurlu e in veya di er aile bireyinin tutuklanaca  ve hakk nda 
hapis cezas na hükmedilece i hususunun iddet uygulayan e  veya 
di er aile bireyine ihtar olunmas , e er iddeti uygulayan e  veya 
di er aile bireyi ayn  zamanda ailenin geçimini sa layan yahut 
katk da bulunan ki i ise hakim bu konuda ma durlar n ya am 
düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî 
Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemi  olmas  
kayd yla talep edilmese dahi tedbir nafakas na hükmedebilece i, 
bu Kanun kapsam ndaki yap lan ba vurular ve verilen karar n 
infaz  için yap lan icrai i lemlerin harca tabi olmad  hususlar n  
içermektedir. 

 

Aile bireylerine kar  iddete veya korkuya yönelik söz ve 
davran larda bulunman n yasaklanmas  tedbiri 

Burada aile bireylerine kar  her türlü iddet veya korku içeren 
söz ve davran lar yasak kapsam na al nmakta, buradan da 
anla labilece i üzere bu tür söz ve davran lar n aile içi iddet 
kapsam na al nd  ortaya ç kmaktad r. Kanunun Genel 
Gerekçesine bakt m zda, iddet bir olgu olarak kabul edilmi  ve 
aile ya am  içerisinde aileyi olu turan bireyler aras nda gerçekle en 
ve "aile içi iddet" ad  alt nda aile içinde her hangi bir bireyin di er 
bir bireye yönelik her türlü fiziki, sözel ve duygusal kötü davran  
olarak tan mlanm t r.  
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Burada kabul edilen kötü davran lara, “ma dura maddi ve 
manevi bak mdan eziyet veren, bedeni ve ruhsal yap s nda zarar 
veya tehlike meydana getiren her türlü hareketi dahil etmek 
gereklidir. Kötü davran  te kil eden hareketler, icrai nitelikte 
olabilece i gibi ihmali suretle de gerçekle tirilebilir” (Balo, 
2003:29).  

iddetin yöneltildi i ki ilerin yeniden aç klanmas n n sonucu 
olarak kanun metninden di er "e e ve çocuklara" sözcü ü yerine 
aile bireyi denmesi yoluna gidilmi  ve tedbir kararlar n n bu 
biçimde al nmas  yolu seçilmi tir. 

 

Mü terek evden uzakla t r larak bu evin di er aile bireylerine 
tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr  oturmakta oldu u eve 
veya i yerlerine yakla man n yasaklanmas  tedbiri 

Kusurlu e in veya di er aile bireyi hakk nda verilen kararla 
uzakla t r ld  ve di er e  ve çocuklar n oturmakta oldu u eve 
veya i  yerlerine girer veya yakla rsa suç olu acakt r. Ancak 
burada ailenin ma dur olan (tedbir uygulatan) di er e  veya 
çocuklar n kusurlu e ini veya kusurlu di er aile bireyini mü terek 
eve veya i yerine ça rmas  veya kabul etmesi halinde durumun 
nas l olaca  aç k de ildir. Balo’ya göre bu durumda  "aç k veya 
z mni r za" halinde, cürüm olarak öngörülen bu suçun unsurlar  
olu mayaca  dü ünülmektedir (Balo, 2003:29).  

 

Aile bireylerinin e yalar na zarar vermenin yasaklanmas  tedbiri 

4320 say l  Kanun kusurlu e in veya di er aile bireyinin 
ma dur di er e , çocuklar ve ayn  çat  alt nda ya ayan aile 
bireylerinin malvarl na zarar vermeme sorumlulu unu 
yüklemekte ve buna ayk r  hareketi yasaklamaktad r. Burada e ya 
tabiri maddi veya manevi de eri olan ta n r ve ta nmaz mal 
olarak anlamak gerekmektedir. 

 

Aile bireylerini ileti im araçlar  ile rahats z edilmesinin 
yasaklanmas  tedbiri 

Kusurlu e  veya di er aile bireyi taraf ndan ileti im 
vas talar yla ma durlar n rahatlar n  ihlal edici hareketlerin 
yap lmas  halinde bu suç olu acakt r. “Rahatl  ihlal edici 
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hareketlerden maksat aile bireylerinin huzur ve sükununu bozucu 
ki ide üzüntü, s k nt  ve tedirginli e sebebiyet verecek 
hareketlerdir” (Balo, 2003:29). 

 

Varsa silah veya benzeri araçlar n  genel kolluk kuvvetlerine teslim 
edilmesi tedbiri 

Kanun, kusurlu e in veya di er aile bireyinin di er aile 
bireylerine zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurarak 
kendisine ait silah ve benzeri araçlar  genel kollu a teslim edilmesi 
tedbirini öngörmü tür. Kusurlu e in varsa silahlar n  genel kollu a 
teslim etmesi gerekir, teslim etmemesi halinde ta maya ve 
bulundurmaya devam etmesi durumunda bu tedbire ayk r  hareket 
edilmi  olacakt r.  

 

Alkollü veya uyu turucu herhangi bir madde kullan lm  olarak 
iddet ma durunun ya amakta oldu u konuta veya i yerine 

gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmas n  
yasaklanmas  tedbiri 

Türk Ceza Kanununda uyu turucu madde kullanmak, 
sarho luk ve mütecaviz sarho luk halleri ayr  bir suç olarak 
düzenlenmi tir. Ancak bu suçlardan ayr  olarak Ailenin 
Korunmas na Dair Kanun, alkollü veya uyu turucu herhangi bir 
madde kullanarak ortak konuta gelmeyi veya ortak konutta bu 
maddeleri kullanmay  ayr  bir suç tipi olarak kabul etti inden 
hakk nda bu tedbir karar  verilen kusurlu e in karada uymamas  
halinde suç olu acakt r. 4320 say l  Kanunun 2007’deki yap lan 
de i iklikten önceki halinde alkol yasa  ortak konut ile 
s n rlanm  ve ma durun/potansiyel ma durun ya ad  / s nd  
konut ve i yeri koruma d nda bulunmaktayd .  

 

Bir sa l k kurulu una muayene veya tedavi için ba vurma 
zorunlulu u getirilmesi tedbiri 

Bu tedbir; madde ba ml l  veya ruhsal sorunlar ile ilgili 
olabilece i gibi bir dan ma merkezine ba vurma zorunlulu u 
olarak da dü ünülebilece i gibi iddet uygulayan n rehabilitasyonu 
gibi bir seçenek de dü ünülebilir. 2007 de i ikli i öncesinden 
kanunda bulunmayan bu tedbir, konunun yaln zca adli yönüyle 
de il ayn  zamanda madde ba ml l  veya ruh sa l  yönünden 
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de ele al nmas n  sa layacak yolu açm t r. Böylece alkol ve 
uyu turucu madde kullan m n n önüne geçilmesi için gerekli 
tedaviye devam zorunlulu u getirilmesinin önünü açm t r.  

5636 say l  kanunun genel gerekçesinde öyle denilmektedir;  
“Aile Mahkemesi Hâkiminin uygun görmesi halinde 

iddet uygulayan birey için “Bir sa l k kurulu una 
muayene veya tedavi için ba vurmas ” tedbirine 
hükmedebilece i öngörülmü tür. Anayasan n “Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler” ba l kl  Üçüncü Bölümünün 
“Ailenin korunmas ” ba l kl  41 inci maddesinde “Aile, 
Türk toplumunun temelidir ve e ler aras nda e itli e 
dayan r. Devlet, ailenin huzur ve refah  ile özellikle anan n 
ve çocuklar n korunmas  ve aile planlamas n n ö retimi ile 
uygulanmas n  sa lamak için gerekli tedbirleri al r.” hükmü 
bulunmakla; Devlet özellikle anan n ve çocuklar n 
korunmas n  sa lamakla yükümlü tutulmaktad r. Bu 
nedenle iddet uygulayan bireyin herhangi bir 
rahats zl n n bulunup bulunmad  hususunun tespiti ve 
tedavisi ile uygulad  veya uygulayaca  iddetin ortadan 
kald r lmas  amaçlanmaktad r.”  

 

1.4. 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
Uygulanma Ortam   

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun, aile içi iddeti 
önleme konusunda önemli bir yasal bir düzenlemedir. 4320 say l  
Kanunun temel amac , aile içinde iddet uygulayan bireyi, ortak 
ya am alan ndan uzakla t rarak ve di er bir tak m tedbirleri 
uygulamaya koyarak aile içi iddeti önlemektir. Kanun 
gerekçesinde u hususlar özellikle belirtilmi tir. Ülkemizde aile 
içinde, e ler aras nda veya ayn  çat  alt nda ya ayan di er aile 
bireyleri aras nda da iddetin varl  bilinen bir gerçektir. Bu 
durumda iddet olgusunu geni  yorumlayarak aile içi iddeti sadece 
e ler aras  iddet olarak alg lamamak gere i ortaya ç km t r. 
Ayr ca, ayn  çat  alt nda ya amayan; bo anma veya ayr l k 
nedeniyle ayr  konutlarda bulunan bireyler ve evli olmalar na 
ra men fiilen ayr  ya ayan aile bireyleri ve çocuklar da aile içi 
iddete maruz kalabildiklerinden, aile içi iddet ma duru 

kapsam n n gerçeklere uygun olarak düzeltilmesi gerekmi tir. 
Kanunun genel gerekçesindeki aç klanan nedenler ve 
zorunluluklarla 26/04/2007 tarihinde 4320 say l  Kanunda 
de i iklikler yap lm t r. 4320 Say l  Ailenin Korunmas  Kanunu, 
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uluslar aras  ve ulusal hukukun bir parças  olarak uygulanmaktad r. 
Bu Kanun, aile içi iddet olgusunu önlemeye yönelik normatif 
düzenlemeler mekanizmas n n bir parças d r. Mekanizman n di er 
parçalar n  uluslararas  ve ulusal normatif düzenlemeler 
olu turmaktad r. imdi s ras yla önce uluslararas  normatif 
düzenlemeler ve daha sonra ulusal normatif düzenlemeler 
tart lacakt r. 

 

1.4.1. Uluslararas  Normatif Düzenlemeler 

Anayasa'n n 90. maddesi: “Türkiye Cumhuriyeti ad na yabanc  
devletlerle ve milletleraras  kurulu larla yap lacak andla malar n 
onaylanmas , Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamay  bir 
kanunla uygun bulmas na ba l d r… Usulüne göre yürürlü e 
konulmu  milletleraras  andla malar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakk nda Anayasaya ayk r l k iddias  ile Anayasa Mahkemesine 
ba vurulamaz (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.). 

 Usulüne göre yürürlü e konulmu  temel hak ve özgürlüklere 
ili kin milletleraras  andla malarla kanunlar n ayn  konuda farkl  
hükümler içermesi nedeniyle ç kabilecek uyu mazl klarda 
milletleraras  andla ma hükümleri esas al n r” hükmünü 
içermektedir. 4320 say l  Kanundaki düzenlemelerle do rudan ya 
da dolayl  ekilde ilgisi olan uluslar aras  normatif 
düzenlemelerden baz lar  u ekildedir. 

 

1.4.1.1. nsan Haklar  Evrensel Beyannamesi  

Birle mi  Milletler Genel Kurulunun 10 Aral k 1948 tarih ve 
217 A(III) say l  Karar yla ilan edilmi tir. 6 Nisan 1949 tarih ve 
9119 Say l  Bakanlar Kurulu ile “ nsan Haklar  Evrensel 
Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile yay nlanmas  yay mdan sonra 
okullarda ve di er e itim müesseselerinde okutulmas  ve 
yorumlanmas  ve bu Beyanname hakk nda radyo ve gazetelerde 
münasip ne riyatta bulunulmas ” kararla t r lm t r. Bakanlar 
Kurulu Karar  27 May s 1949 tarih ve 7217 Say l  Resmi Gazete'de 
yay nlanm t r. 

nsan Haklar  Evrensel Beyannamesinin 16. maddesi; “1. 
Yeti kin her erke in ve kad n n, rk, yurtta l k veya din 
bak mlar ndan herhangi bir k s tlamaya u ramaks z n evlenme ve 
aile kurmaya hakk  vard r. 2. Evlenme sözle mesi, ancak 
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evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yap l r. 3. Aile, toplumun, 
do al ve temel unsurudur, toplum ve devlet taraf ndan korunur” 
hükmünü içermektedir.  

 

1.4.1.2. Kad nlara Kar  Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi 
Sözle mesi (CEDAW)15  

11/6/1985 tarihli ve 3232 say l  kanunla kat lmam z uygun 
bulunan, 1 Mart 1980 tarihinde imzaya aç lan ve 3 Eylül 1981 
tarihinde yürürlü e giren “Kad nlara Kar  Her Türlü Ay r mc l n 
Önlenmesi Sözle mesi”ne kat lmam z n onaylanmas ; D i leri 
Bakanl ’n n 28/6/1985 tarihli ve ÇT G/ÇTUK-721-701-30-2672-
3525 say l  yaz s  üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 say l  
Kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24.07.1985 
tarihinde kararla t r lm t r. 

Kad nlara Kar  Her Türlü Ay r mc l n Önlenmesi 
Sözle mesinin 5. maddesi; “Taraf Devletler a a daki bütün uygun 
önlemleri alacaklard r:  

 Her iki cinsten birinin a a l  veya üstünlü ü fikrini 
veya kad n ile erke in kal pla m  rollerine dayal  ön 
yarg lar n, geleneksel ve di er bütün uygulamalar n 
ortadan kald r lmas n  sa lamak amac yla kad n ve 
erkeklerin sosyal ve kültürel davran  kal plar n  
de i tirmek,  

 Anneli in sosyal bir görev olarak anla lmas n  ve 
çocuklar n yeti tirilmesi ve geli iminde kad n ve 
erke in ortak sorumlulu unun tan nmas n  öngören ve 
her durumda çocuklar n ç karlar n  her eyden önce 
gözeten anlay a dayanan bir aile e itimini sa lamak” 
hükmünü içermektedir. 

Ayn  Sözle menin 16. maddesi ise;  

Birinci olarak “Taraf Devletler kad nlara kar  evlilik ve aile 
ili kileri konusunda ayr m  önlemek için gerekli bütün önlemleri 
alacaklar ve özellikle kad n-erkek e itli i ilkesine dayanarak 
kad nlara a a daki haklar  sa layacaklard r:  

a- Evlenmede erkeklerle e it hak,  

                                                 
15 RG. 14.10.1985, S.18898. Karar Say s : 85/9722. 
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b- Özgür olarak e  seçme ve serbest ve tam r za ile evlenme 
hakk ,   

c- Evlilik süresince ve evlili in son bulmas nda ayn  hak ve 
sorumluluklar,  

d- Medeni durumlar na bak lmaks z n, çocuklarla ilgili 
konularda ana ve baban n e it hak ve sorumluluklar  
tan nacak, ancak her durumda çocuklar n ç karlar  en ön 
planda gözetilecektir.  

e- Çocuk say s na ve çocuklar n ne zaman dünyaya 
geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla karar vermede ve 
bu haklar  kullanabilmeleri için bilgi, e itim ve di er 
vas talardan yararlanmada e it haklar,  

f- Her durumda çocuklar n ç kar  en üst düzeyde tutularak 
ulusal yasalarda mevcut veli, vasi, kayyum olma ve evlat 
edinme veya benzeri müesseselerde e it hak ve 
sorumluluklar,  

g- Aile ad , meslek ve i  seçimi dahil her iki e  (kad n-erkek) 
için, e it ki isel haklar,  

h- Ücret kar l  olmaks z n veya bir bedel mukabilinde 
mal n mülkiyeti, kazan m , i letmesi, idaresi, 
yararlan lmas  ve elden ç kar lmas nda her iki e e de e it 
haklar.  

kinci olarak çocu un erken ya ta ni anlanmas  veya evlenmesi 
hiçbir ekilde yasal say lmayacak ve evlenme asgari ya n n 
belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kayd n n mecburi olmas  
için, yasama dâhil gerekli tüm önlemler al nacakt r” hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

 

1.4.1.3. Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi 

20 Mart 1950'de Roma'da imzalanan Sözle me, 3 Eylül 
1952'de yürürlü e girmi  olup Türkiye, Sözle meyi 18 May s 1954 
tarihinde onaylam t r (R.G. 19 Mart 1954-8662). Avrupa nsan 
Haklar  Sözle mesi’nin “insan haklar na sayg  yükümlülü ü” 
ba l n  ta yan 1. maddesi, “Yüksek Sözle meci Taraflar kendi 
yetki alanlar  içinde bulunan herkese bu Sözle me’nin birinci 
bölümünde aç klanan hak ve özgürlükleri tan rlar”; “i kence 
yasa ” ba l n  ta yan 3. maddesi, “Hiç kimse i kenceye, 
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insanl k d  ya da onur k r c  ceza veya i lemlere tabi tutulamaz”; 
“özel hayat n ve aile hayat n n korunmas ” ba l kl  8. maddesi ise,  

“Herkes özel hayat na, aile hayat na, konutuna ve 
haberle mesine sayg  gösterilmesi hakk na sahiptir ve bu hakk n 
kullan lmas na bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal 
güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refah , dirlik ve 
düzenin korunmas , suç i lenmesinin önlenmesi, sa l n veya 
ahlak n veya ba kalar n n hak ve özgürlüklerinin korunmas  için, 
demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla 
öngörülmü  olmak ko uluyla söz konusu olabilir” hükümlerini 
içermektedir. 

 

1.4.1.4. Çocuk Haklar  Sözle mesi 

14.09.1990 tarihinde imzalanan ve 09.12.1994 tarihli ve 4058 
say l  Kanun’la onaylanmas  uygun bulunan “Çocuk Haklar na 
Dair Sözle me”nin ekli ihtiraz  kay tla onaylanmas ; D i leri 
Bakanl ’n n 15.12.1994 tarihli ve UKBM-II/11304 say l  yaz s  
üzerine 31.05.1963 tarihli ve 244 say l  Kanun’un 3. maddesine 
göre, 23.12.1994 tarihli ve 94/6423 say l  Bakanlar Kurulu 
karar yla (RG. 27.01.1995, S. 22184) kabul edilmi tir. 

Çocuk Haklar  Sözle mesinin 6. maddesi, “1. Taraf Devletler 
her çocu un temel ya ama hakk na sahip oldu unu kabul ederler. 
2. Taraf Devletler çocu un hayatta kalmas  ve geli mesi için 
mümkün olan azami çabaya gösterirler”;  

9. maddesi, “Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere 
göre ve temyiz yolu aç k olarak, ayr l n çocu un yüksek yarar na 
oldu u yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocu un, ana-
babas ndan, onlar n r zas  d nda ayr lmamas n  güvence alt na 
al rlar. Ancak, ana-babas  taraf ndan çocu un kötü muameleye 
maruz b rak lmas  ya da ihmal edilmesi durumlar nda da ana-
baban n birbirinden ayr  ya amas  nedeniyle çocu un 
ikametgâh n n belirlenmesi amac yla karara var lmas  gerekti inde 
bu tür bir ayr l k karar  verilebilir …”;  

16. maddesi, “1. Hiçbir çocu un özel ya ant s na aile, konut ve 
ileti imine keyfi ya da haksiz bir biçimde müdahale 
yap lamayaca  gibi, onur ve itibar na da haksiz olarak 
sald r lamaz. 2. Çocu un bu tür müdahale ve sald r lara kar  yasa 
taraf ndan korunmaya hakk  vard r”;  
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19. maddesi, “1. Bu Sözle meye Taraf Devletler, çocu un ana-
babas n n ya da onlardan yaln zca birinin, yasal vasi veya 
vasilerinin ya da bak m n  üstlene iken bedensel veya zihinsel 
sald r , iddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, 
rza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye kar  

korunmas  için; yasal, idari, toplumsal, e itsel bütün önlemleri 
al rlar. 2. Bu tür koruyucu önlemler; çocuklara kötü muamele 
olaylar n n önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama 
havale edilmesi, soru turulmas , tedavisi ve izlenmesi için gerekli 
oldu u takdirde adliyenin i e el koymas  oldu u kadar durumun 
gereklerine göre çocu a ve onun gereken deste i sa lamak amac  
ile sosyal programlar n düzenlenmesi için etkin usulleri de 
içermelidir.” ;  

20. maddesi, “1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden 
yoksun kalan veya kendi yarar na olarak bu ortamda b rak lmas  
kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yard m 
görme hakk na sahip olacakt r. 2. Taraf Devletler bu durumdaki bir 
çocuk için kendi ulusal yasalar na göre, uygun olan bak m  
sa layacaklard r. 3. Bu tür bak m, ba kaca benzerleri yan nda, 
bak c  aile yan na verme, slam Hukukunda kefalet evlat edinme ya 
da gerekiyorsa çocuk bak m amac  güden uygun kurulu lara 
yerle tirmeyi de içerir. Çözümler dü ünülürken, çocu un 
yeti tirilmesinde süreklili in korunmas na ve çocu un etnik, 
dinsel, kültürel ve dil kimli ine gereken sayg  gösterilecektir” 
hükümlerini içermektedir. 

 

1.4.1.5. Kölelik, Köle Ticareti ve Köleli e Benzer Kurum ve 
Uygulamalar n La v na Dair Ek Sözle me 

Bu Sözle me Ekonomik ve Sosyal Konseyin 608 (XXI) say l  
30 Nisan 1956 tarihli karar  ile 7 Eylül 1956 tarihinde Cenevre’de 
imzalanm  30 Nisan 1957 tarihinde yürürlü e girmi tir. Türkiye 
taraf ndan 28 Haziran 1957 tarihinde imzalanm  ve 17 Temmuz 
1964 tarihinde onaylanm t r. 

Kölelik, Köle Ticareti ve Köleli e Benzer Kurum ve 
Uygulamalar n La v na Dair Ek Sözle menin 1. maddesi, “ bu 
sözle meye taraf devletlerden her biri 25 Eylül 1926’da 
Cenevre’de imzalanan Esaretin Men’i hakk ndaki 
mukavelenamenin birinci maddesinde yer alan esaret tarifinin 
ümulüne giren veya girmeyen, a a daki müessese ve 

geleneklerin, henüz mevcut oldu u yerlerde, tedrici surette ve 
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mümkün mertebe çabuk tamamen ortadan kald r lmas n  veya 
silinmesini temin için tahakkuku kabil ve gerekli olan hukuki ve 
di er bütün tedbirleri alacakt r. d- Bir çocu un veya 18 ya ndan 
a a  temyiz kudretini haiz bir kimsenin gerek anne ve babas , 
yahut bunlardan biri, gerekse varisi taraf ndan, ahs na veya i ini 
istismar maksad yla bedel mukabilinde veya bedelsiz di er bir 
ahsa devrine müsait olan herhangi bir uygulama ve gelenek” 

hükmünü içermektedir. 

 

1.4.1.6. Çocuk Haklar na Dair Sözle me’ye Ek Çocuk Sat , 
Çocuk Fahi eli i ve Çocuk Pornografisi ile lgili htiyari 
Protokol16 

08 Eylül 2000 tarihinde New York’ta imzalanan ve 09.05.2002 
tarihli ve 4755 say l  Kanunla onaylanmas  uygun bulunan ili ik 
Çocuk Haklar na Dair Sözle me’ye Ek Çocuk Sat , Çocuk 
Fahi eli i ve Çocuk Pornografisi” ile ilgili ihtiyari Protokol’ün ekli 
beyan yap lmak suretiyle onaylanmas ; D i leri Bakanl n n 
14.05.2002 tarihli ve UKGY/178450 say l  yaz s  üzerine, 
31.05.1963 tarihli ve 244 say l  Kanunun 3’üncü maddesine göre; 
Bakanlar Kurulu’nun 28.05.2002 tarih ve 2002/4241 say l  karar  
ile kabul edilmi tir. 

Bu Protokolün 1. maddesi, “Taraf Devletler çocuk sat n , 
çocuk fahi eli ini ve çocuk pornografisini bu Protokol uyar nca 
yasaklayacaklard r” hükmünü ihtiva etmektedir. 

 

1.4.1.7. Çocuk Haklar n n Kullan lmas na li kin Avrupa 
Sözle mesi 

Çocuk Haklar n n Kullan lmas na ili kin Avrupa Sözle mesi, 
18.01.2001 tarih ve 4620 say l  Çocuk Haklar n n Kullan lmas na 
li kin Avrupa Sözle mesinin Onaylanmas n n Uygun 

Bulundu una Dair Kanun’la (RG. 01.02.2001, S. 24305) kabul 
edilmi tir. 

Çocuk Haklar n n Kullan lmas na li kin Avrupa 
Sözle mesi’nin “Davalarda bilgilendirilme ve dava s ras nda 
görü ünü ifade etme hakk ” ba l kl  3. maddesi, “Yeterli idrake 
sahip oldu u iç hukuk taraf ndan kabul edilen bir çocu a, bir adli 

                                                 
16 Resmi Gazete 28.06.2003, Say  24799. 
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merci önündeki, kendisini ilgilendiren davalarda, yararlanmay  
bizzat da talep edebilece i a a da say lan haklar verilir:  

a) lgili tüm bilgileri almak;  
b) Kendisine dan lmak ve kendi görü ünü ifade etmek; 
c) Görü lerinin uygulanmas n n olas  sonuçlar ndan ve her tür 

karar n olas  sonuçlar ndan bilgilendirilmek.  
 
“Özel Bir Temsilci Atanmas n  steme Hakk ” ba l kl  4. 

maddesi, “1) 9. madde sakl  kalmak kayd yla, iç hukuk bir menfaat 
çat mas  nedeniyle çocu u ebeveynlerini çocu u temsil etme 
olana ndan mahrum ederse, çocu un ahsen veya di er ah s ve 
kurumlar arac l yla, adli bir merci önündeki kendisini ilgilendiren 
davalarda kendisini temsil edecek özel bir temsilci atanmas n  
isteme hakk  vard r 2) Devletler 1. paragraftaki hakk n, yaln z iç 
hukuk taraf ndan yeterli idrak gücüne sahip oldu u kabul edilen 
çocuklara uygulanmas n  öngörmekte serbesttirler”; “Acil hareket 
etme mecburiyeti” ba l kl  7. maddesi, “Bir çocu u ilgilendiren 
davalarda, adli merci gereksiz gecikmeyi engellemek için çabuk 
hareket etmeli, kararlar n n süratle uygulanmas n  garanti edecek 
düzenlemeler sa lanm  olmal d r.  

Adli merci acil durumlarda gerekti inde derhal uygulanabilir 
kararlar alma yetkisine sahiptir”; “Kendi inisiyatifiyle harekete 
geçme” ba l kl  8. maddesi, “Bir çocu u ilgilendiren davalarda, 
çocu un esenli inin a r bir tehlike alt nda oldu unun iç hukuk 
taraf ndan belirlendi i durumlarda, adli merciin resen harekete 
geçme yetkisi vard r”; “Bir temsilci atanmas ” ba l kl  9. maddesi, 
“1) Bir çocu u ilgilendiren davalarda, iç hukuk gere ince, çocukla 
olan ç kar çat mas  sonucunda velayet sorumlulu una sahip ki iler 
çocu u temsil etme yetkisinden men edildiklerinde, mahkemenin 
bu davalarda çocuk için bir özel temsilci atama yetkisi vard r. 2) 
Taraflar, bir çocu u ilgilendiren davalarda, adlî merciin çocu u 
temsil etmek için ba ka bir temsilci, gerekli oldu u takdirde bir 
avukat tayin etmek yetkisine sahip oldu unu sa lama olana n  göz 
önünde bulundururlar” hükümlerini ihtiva etmektedir.  

 

1.4.2. Ulusal Normatif Düzenlemeler 

Bilindi i gibi 4320 say l  Kanunla birlikte veya ayn  
do rultuda koruma tedbiri hükümleri içeren di er ulusal normatif 
düzenlemelerimiz mevcut bulunmaktad r. 4320 say l  Kanun ile 
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do rudan ya da dolayl  olarak ilgili ulusal normatif düzenlemeler 
a a da ele al nm t r. 

 

1.4.2.1 Anayasa  

1982 Anayasas ’nda de i ik maddelerde insan  koruyan 
hükümlerden ba lamak üzere ki ilik haklar n  koruma alt na alan 
önemli düzenlemelere kadar ba lay c  emirler vard r. Anayasayla 
amaçlanan insanlar n insanca ya amalar n  sa layacak ortamlar n 
ve ko ullar n olu turulmas  ve bunlar  engelleyecek durumlar n 
devlet taraf ndan izale edilmesidir. Bu noktada a a da k saca 
özetlenen maddelerde hem aile içinde hem de normal ya amda 
ki ilerin korunmas yla ilgili temel hükümler anlat lacakt r.  

Anayasa’n n “Cumhuriyetin nitelikleri” ba l kl  2. maddesinde 
cumhuriyetin nitelikleri belirlenirken Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
toplumun huzuru, milli dayan ma ve adalet anlay  içinde,) insan 
haklar na sayg l , Atatürk milliyetçili ine ba l , ba lang çta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk Devleti oldu u belirtilmi tir.  

Yine “Devletin temel amaç ve görevleri” ba l kl  5. maddesi 
ile Devletin temel amaç ve görevlerinin, Türk milletinin 
ba ms zl n  ve bütünlü ünü, ülkenin bölünmezli ini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki ilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutlulu unu sa lamak; ki inin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
ba da mayacak surette s n rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 
engelleri kald rmaya, insan n maddi ve manevi varl n n geli mesi 
için gerekli artlar  haz rlamaya çal mak devletin temel amaç ve 
görevlerinden say lm t r. 

Türk hukuk sisteminde e itlik ilkesine ili kin temel kural 
Anayasa’n n 10. maddesinde yer almaktad r. “Kanun önünde 
e itlik” ba l kl  10. maddesinde “Herkes dil, rk, renk, cinsiyet, 
siyasi dü ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ay r m gözetilmeksizin kanun önünde e ittir” hükmü yer 
almaktad r. Ayr ca, cinsiyete dayal  ayr mc l n önlenmesi ve 
kad n-erkek e itli inin sa lanmas n  teminen, söz konusu maddeye, 
21.05.2004 tarihinde yürürlü e giren de i iklikle “Kad nlar ve 
erkekler e it haklara sahiptir. Devlet bu e itli in ya ama geçmesini 
sa lamakla yükümlüdür” hükmü eklenmi tir. 
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Anayasa’n n “Temel hak ve hürriyetlerin niteli i” ba l kl  12. 
maddesine göre “Herkes, ki ili ine ba l , dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel 
hak ve hürriyetler, ki inin topluma, ailesine ve di er ki ilere kar  
ödev ve sorumluluklar n  da ihtiva eder.” Anayasa’n n “Ki inin 
dokunulmazl , maddi ve manevi varl ” ba l kl  17. maddesine 
göre; “ Herkes, ya ama, maddi ve manevi varl n  koruma ve 
geli tirme hakk na sahiptir.” “Kimseye i kence ve eziyet 
yap lamaz; kimse insan haysiyetiyle ba da mayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz.” 

“Ki i hürriyeti ve güvenli i” ba l kl  19. maddesine göre; 
“Herkes, ki i hürriyeti ve güvenli ine sahiptir…”. Anayasa’n n 
“Ailenin korunmas ” ba l kl  41. maddesinde 2001 y l nda yap lan 
de i iklikle ailenin Türk toplumunun temeli oldu u ve e ler 
aras nda e itli e dayand  vurgulanm t r (Ek: 3.10.2001-
4709/16.md.). (Bilindi i üzere; Anayasa’n n 90. maddesinin son 
f kras , “Usulüne göre yürürlü e konulmu  milletleraras  
antla malar kanun hükmündedir. Bunlar hakk nda Anayasa’ya 
ayk r l k iddias  ile Anayasa Mahkemesine ba vurulamaz. 
“Usulüne göre yürürlü e konulmu  temel hak ve özgürlüklere 
ili kin milletleraras  antla malarla kanunlar n ayn  konuda farkl  
hükümler içermesi nedeniyle ç kabilecek uyu mazl klarda 
milletleraras  antla ma hükümleri esas al n r.” hükmünü 
içermektedir.) 

 

1.4.2.2. Türk Ceza Kanunu 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü e giren (26.09.2004 tarih ve 
5237 say l ) yeni Türk Ceza Kanunu’nda konumuzla ilgili yap lan 
yasal düzenlemeler öyledir:  

Kasten öldürme ba l kl  81. maddesinde kasten öldürme 
suçunun yal n ekli tan mlanm t r. 82. maddede, kasten öldürme 
suçunun, a rla t r lm  müebbet hapis cezas n  gerektiren nitelikli 
halleri belirlenmi  olup, konumuzla ilgili olan birinci f kradaki 
düzenlemelerden unlar say labilir:  

 -üstsoy veya altsoydan birine ya da e  veya karde e 
kar  

 çocu a ya da beden veya ruh bak m ndan kendisini 
savunamayacak durumda bulunan ki iye kar ; 

 gebe oldu u bilinen kad na kar ;  
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 töre saiki.    

TCK’nin 86. maddesinin birinci f kras nda kasten yaralama 
suçu düzenlendikten sonra, üçüncü f kras nda bu suçun a rla m  
halleri öngörülmü tür. Üçüncü f kran n (a) bendinde say lan bu 
suçun “üstsoya, altsoya, e e veya karde e kar ” i lenmesi hali de 
bunlar aras nda yer almaktad r. Bilindi i üzere 86. maddenin 
üçüncü f kras n n de i tirilerek “e e kar  i lenen kasten yaralama 
suçunun ikayete tabi tutulmas  ve uzla ma kapsam na al nmas na 
ili kin tasar  TBMM Adalet Komisyonu görü melerinde kabul 
edilmeyerek yürürlükteki haliyle kalm t r.  

Neticesi sebebiyle a rla m  yaralama suçunu düzenleyen 87. 
madde ile taksirle yaralama suçunu düzenleyen 89. madde de bu 
fiillerin “gebe bir kad n n çocu unun vaktinden önce do mas na 
neden olmas ” (TCK 87/1-e, 89/1-f) hali ile “gebe bir kad n n 
çocu unun dü mesine neden olmas ” hali suçun a rla t r lm  
halleri olarak düzenlenmi tir. Ancak, ilk halde ceza bir kat 
artt r l rken, sonucu daha a r olan ikinci halde ceza iki kat 
artt r lmaktad r. 

TCK’nin 96. maddesinde eziyet suçu düzenlenmi tir. “Eziyet”, 
bir ki iye kar  insan onuruyla ba da mayan ve bedensel ve ruhsal 
yönden ac  çekmesine a a lanmas na yol açacak davran larda 
bulunulmas d r. Asl nda bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, 
tehdit, cinsel taciz niteli i ta yabilirler. Ancak, bu fiiller, ani 
olarak de il, sistematik bir ekilde ve belli bir süreç içinde 
i lenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arz eder bir tarzda 
i lenen eziyetin özelli i, i kence gibi, ki inin psikolojisi ve ruh 
sa l  üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmas d r.  

Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, 
eziyetin bu kapsamda i lenen fiillere nazaran daha a r ceza 
yapt r m  alt na al nmas n  gerektirmi tir. Maddenin ikinci 
f kras nda eziyet suçunun nitelikli unsurlar  belirlenerek, suçun, 
çocu a, beden veya ruh bak m ndan kendisini savunamayacak 
durumda bulunan ki iye ya da gebe kad na, üstsoy veya altsoya, 
babal k veya anal a ya da e e kar  i lenmesi halinde ceza 
a rla t r lmaktad r. 

TCK’nin 99. maddesi, “Çocuk Dü ürtme” suçunu 
düzenlemi tir. Çocuk dü ürme ve dü ürtme suçlar  aç s ndan 2827 
say l  Nüfus Planlamas  Hakk nda Kanun’da yer alan hükümler göz 
önünde bulundurulmak suretiyle bir düzenleme yap lm t r. 
TCK’nin 99. maddesinin birinci f kras nda, r zas  olmaks z n bir 
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kad n n çocu unu dü ürtme suçu düzenlenirken, ikinci f kras nda, 
t bbî zorunluluk bulunmad  halde kad n n r zas yla, çocuk 
dü ürtme halinde gebeli in on haftay  a mam  bulunmas  ko ulu 
ile fiil suç olu turmayacakt r. Üçüncü ve dördüncü f kralar nda bu 
fiilin kad n n beden veya ruh sa l  bak m ndan bir zarara 
u ramas  veya kad n n ölümüne neden olmas  halleri suçun 
a rla m  halleri olarak öngörülmektedir. Be inci f krada, r zaya 
dayal  olsa bile, gebelik süresi on haftay  doldurmam  olan 
kad n n çocu unun yetkili olmayan bir ki i taraf ndan dü ürtülmesi 
suç olarak tan mlanm t r. Ayr ca, 1. ve 2. f kralarda tan mlanan 
suçlar n mesleki olarak yetkisiz ki iler taraf ndan i lenmesi, 
cezan n art r lma nedenini olu turmaktad r. Alt nc  f kraya göre, 
kad n n ma duru oldu u bir suç sonucu gebe kalmas  halinde, süre 
yirmi haftadan fazla olmamak ve kad n n r zas  olmak ko uluyla, 
gebeli i sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için, gebeli in 
uzman hekimler taraf ndan hastane ortam nda sona erdirilmesi 
gerekir. 

100. madde çocuk dü ürme 101. madde k s rla t rmay  
düzenlemi tir. 100. maddede gebelik süresi on haftadan fazla olan 
kad n n çocu unu isteyerek dü ürmesi halinde, bir y la kadar hapis 
veya adli para cezas na hükmolunur. 101. maddesinin birinci 
f kras nda bir erkek veya kad n n r zas  olmaks z n k s rla t r lmas  
suç olarak düzenlenmektedir. kinci f krada ise r zaya dayal  bile 
olsa k s rla t rman n yetkili olmayan kimse taraf ndan icras , ayr  
bir suç olarak tan mlanm t r. 

TCK’nin 102. maddesinde “cinsel sald r ” suçu düzenlenmi tir. 
102. maddenin ikinci f kras nda bu suçun a rla m  hali 
düzenlenmi  olup önceki TCK’de yer almayan bu f kradaki fiilin 
e e kar  da i lenebilece i hükme ba lanm t r. Ancak bu fiilin e e 
kar  i lenmesi halinde, soru turma ve kovu turma yap labilmesi 
ma dur e in ikayetine tâbi tutulmu tur. 102. maddenin 3. 
f kras nda, bu suçun daha a r cezay  gerektiren nitelikli unsurlar  
tan mlanm  olup, bu suçun, üçüncü derece dahil kan veya kay n 
h s ml  ili kisi içinde bulunan bir ki iye kar  i lenmesi nitelikli 
unsurlardand r.  

Çocuklar n cinsel istismar  ba l kl  103. madde metninde 
çocuklar n cinsel istismar  fiilleri suç olarak tan mlanm ; eri kin 
ki ilere kar  i lenen fiiller aç s ndan cinsel sald r  ifadesi 
kullan lmas na ra men, çocuklar aç s ndan cinsel istismar ifadesi 
kullan lm t r. 103. maddenin üçüncü f kras na göre; cinsel 
istismar n üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan h s m , üvey 
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baba, evlat edinen taraf ndan, çocu un vasisi, e iticisi, ö reticisi, 
bak c s , çocu a sa l k hizmeti veren, çocu a kar  koruma ve 
gözetim yükümlülü ü alt nda bulunan di er bir ki i taraf ndan veya 
hizmet ili kisinin sa lad  nüfuz kötüye kullan lmak suretiyle 
gerçekle tirilmesi, daha a r ceza ile cezaland r lmay  
gerektirmektedir. 4. f krada cezan n art r lmas n  gerektiren 
nitelikli hal belirlenmi tir. 6. ve 7. f kralarda ise söz konusu suçun 
neticesi itibariyle a rla m  halleri düzenlenmi tir. 

Cinsel taciz suçunu düzenleyen TCK’nin 105. maddesinin 
ikinci f kras nda, aile içi ili kiden kaynaklanan nüfuz kötüye 
kullan lmak suretiyle …i lenmesi hali suçun a rla m  hali olarak 
öngörülmü tür.  

TCK’nin 109. maddesinin üçüncü f kras nda, bir kimseyi 
hukuka ayk r  olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 
hürriyetinden yoksun b rakma suçunun, üst-soy, alt-soy veya e e 
ya da çocu a kar  i lenmesi bu suçun daha a r cezay  gerektiren 
nitelikli hali olarak düzenlenmi tir. Bu suçun cinsel amaçla 
i lenmesi, söz konusu suç aç s ndan failin güttü ü amaç itibariyle 
ayr  bir nitelikli unsur olu turmaktad r. Bu nitelikli unsurun 
gerçekle mesi halinde verilecek cezan n ayr ca art r ma tabi 
tutulmas  gerekmektedir. TCK’nin 434. maddesinde kaç rma 
olaylar nda, kaç r lan kad nla nikâh k y lmas  halinde verilen 
cezan n ertelenmesi öngörülüyordu. Yeni TCK ile böyle bir hükme 
yer verilmemi tir.  

125. maddede hakaret suçu tan mlanm t r. Hakaret fiilinin 
cezaland r lmas yla korunan hukuki de er, ki ilerin eref, haysiyet 
ve namusu, toplum itibar , di er fertler nezdindeki sayg nl d r.  

TCK’nin “fuhu ” ba l n  ta yan genel ahlaka kar  i lenen 
suçlar aras nda yer alan 227. maddesinde, ki ilerin ve özellikle 
çocuklar n fuh a te viki, fuh a sürüklenmesi fiillerinin hangi 
ko ullarda suç olu turdu u hususlar nda düzenlemeler yap lm t r. 
Bu düzenlemeler yap l rken, Türkiye’nin fuhu la mücadele ile ilgili 
olarak uluslararas  sözle melerden do an yükümlülükleri göz 
önünde bulundurulmu tur. 

Aile düzenine kar  suçlar aras nda yer alan TCK’nin 232. 
maddesinde, ayn  konutta birlikte ya ayan ki ilerden birine kar  
kötü muamele fiilini i leyen ki i cezaland r lmak suretiyle, aile içi 
iddet suç olarak yeniden düzenlenmektedir. Maddenin ikinci 

f kras nda faille ma dur aras nda belirli ili kiden kaynaklanan 
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disiplin yetkisinin kötüye kullan lmas  ayr  bir suç olarak 
tan mlanm t r. 

Aile düzenine kar  suçlar aras nda yer alan TCK’nin 233. 
maddesinin birinci f kras nda, aile hukukundan do an bak m, 
e itim veya destek olma yükümlülü ünün yerine getirilmemesi, 
suç olarak tan mlanm t r. Bu suçun olu mas  için terk olgusunun 
olu mamas  gerekir. Aksi takdirde terk suçu olu ur. kinci 
f kras nda ise, evli olsun veya olmas n gebe olan e ini veya sürekli 
birlikte ya ad  ve kendinden gebe kalm  evli olmayan bir kad n  
çaresiz durumda terk eden yani ona her türlü yard m  yapmaks z n 
ortada b rakan ki i cezaland r lmaktad r. Üçüncü f kra ile doktrinde 
manevi terk olarak tan mlanan ailenin terki suçu düzenlenmi tir. 
Suç, itiyadi sarho luk, uyu turucu veya uyar c  madde kullanma ya 
da onur k r c  ya ay  tarz  nedeni ile özen noksan  veya 
kusurundan dolay  çocuklar n ahlak, güvenlik ve sa l klar n n a r 
ekilde tehlikeyle kar  kar ya kalmas na neden olmaktad r. Aile 

hukukundan kaynaklanan yükümlülü ün ihlali suçuna ili kin 
düzenleme yeni TCK ile ceza mevzuat m za girmi tir. 

 

1.4.2.3. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “kad n n muayenesi” ba l kl  
77. maddesinde; 

“Kad n n muayenesinin, istemi halinde ve olanaklar 
elverdi inde bir kad n hekim taraf ndan” yap laca  
öngörülmü tür. 

üpheli, san k, ma dur ve di er ki ilerin beden muayenesi, 
vücudundan örnek al nmas , moleküler genetik incelemeler 
konular  ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75 ila 81. 
maddelerinde düzenlenmi tir. 

CMK’nin 109. maddesinin birinci f kras nda, 100. maddede 
belirtilen tutuklama sebeplerinin varl  halinde, üst s n r  üç y l 
veya daha az hapis cezas n  gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen 
soru turmada, üphelinin tutuklanmas  yerine adlî kontrol alt na 
al nmas na karar verilebilece i hükme ba lanm  olup, 109. 
maddenin üçüncü f kras n n (i) bendinde “aile yükümlülüklerinin 
yerine getirilece ine ve adlî kararlar gere ince ödemeye mahkûm 
edildi i nafakay  düzenli olarak ödeyece ine dair güvence vermeye 
karar verilebilece i” hükme ba lanmaktad r. üpheli veya san n, 
ayn  zamanda aile yükümlülükleri bulunmaktaysa, bu 
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yükümlülüklerin yerine getirilmesinin de güvence alt na al nmas  
gerekecektir. Bunun sa lanmas  amac yla da parasal güvence tesis 
edilebilir.  

CMK’nin “Tedbirlere Uymama” ba l kl  112. maddesine göre,  
adli kontrol kapsam nda hükmedilmi  yükümlülüklere uymayan 
üpheli veya san k hakk nda derhal tutukluluk müzekkeresi 

kesebilecek tutuklaman n yasak oldu u hallerde dahi adli kontrol 
yükümlülü ünü ihlal edenler tutuklanabileceklerdir.  “Ma dur ve 
ikayetçinin haklar ” ba l kl  234. maddede, ikayetçi ve ma dura 

tan nan haklar aç kça belirtilmi tir. Örne in, ma dur ile ikayetçi, 
vekili yoksa, baro taraf ndan kendisine bir avukat 
görevlendirilmesini isteyebilecektir. kinci f kraya göre, ma dur, 
on sekiz ya n  doldurmam , sa r veya dilsiz ya da meram n  
ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, 
istemi aranmaks z n bir vekil görevlendirilir.  

Ma dur ile ikâyetçinin dinlenmesi ba l kl  236. madde ile 
i lenmi  suç nedeniyle psikolojisi bozulmu  olan çocuk ve 
ma durlar için özel hükümler sevk edilmi  bulunmaktad r. Buna 
göre; 

a. Bu suça ili kin soru turma ve kovu turmada, tan k olarak 
bir defa dinlenebilirler ancak maddi gerçe in ortaya 
ç kar lmas  amac ndan hareketle bu kurala istisna 
getirilmi tir. 

b. Ma dur çocuklar n veya i lenen suçun etkisiyle psikolojisi 
bozulmu  di er ma durlar n tan k olarak dinlenmesi 
s ras nda maddede say lan nitelikte uzman bir ki i 
bulundurulur.  

Kamu davas na kat lma ba l kl  237. maddeye göre; 

Ma dur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel ki iler ile malen 
sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovu turma evresinin 
her a amas nda hüküm verilinceye kadar ikâyetçi olduklar n  
bildirerek kamu davas na kat labilirler. 

Kat lan n haklar  ba l kl  239. maddeye göre; 

(1) Ma dur veya suçtan zarar gören, davaya kat ld nda, 
mahkemeden istemesi halinde baro taraf ndan bir avukat 
görevlendirilir.  

(2) Ma dur veya suçtan zarar görenin çocuk, sa r ve dilsiz 
veya kendisini savunamayacak derecede ak l hastas  olmas  halinde 
avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz.  
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Kanunun dayand  temel ilkelerden birisi de ma durun 
korunmas d r. Bu madde; an lan ilkenin hayata geçirilmesini ifade 
eden önemli bir hüküm getirmekte; ma dura tan nan haklar 
çerçevesinde, maddi ve hukuki durumu elveri li olmayan 
kat lanlara, istemleri halinde baro taraf ndan avukat 
görevlendirilmesini öngörmektedir. E er kat lan on sekiz ya n  
henüz doldurmam  ya da sa r veya dilsiz veya kendini 
savunamayacak derecede malul ve avukat  da yoksa, avukat 
görevlendirilmesi için istem aranmaz, bu husus re’sen yerine 
getirilir.  

Türk hukukunda insan haklar  alan nda önemli bir anlay  
de i ikli ini ortaya koyan bu modern hüküm, suç ile ma dur 
duruma dü ürülen kimselerin bir de yarg lamada ma dur 
olmalar n n önüne geçecek bir tedbir olu turmas  bak m ndan önem 
ta maktad r.  

 

1.4.2.4. Türk Medeni Kanunu 

Ülkemizde kad n n toplum içindeki statüsünün belirlenmesi, 
kad nlar n e it haklara sahip ça da  bireyler olarak toplumsal 
ya amda yer almas n  sa lamak üzere “e lerin e it haklarda 
yararlanma ilkesi” do rultusunda, Anayasa’da yer alan “e itlik” ve 
“cinsler aras ndaki ayr mc l ” yasaklayan maddelere ve 
Türkiye’nin taraf oldu u ve uygulama konusunda yükümlülük 
alt na girdi i uluslararas  belgelere dayan larak haz rlanan ve 1 
Ocak 2002’den itibaren yürürlü e giren Türk Medenî Kanunu’nda 
e ler aras nda e itli i sa layan ça da  düzenlemeler yap lm t r. 

Birlikte ya amaya ara verilmesi ba l  alt nda 197. maddede 
“e lerden biri, ortak hayat sebebiyle ki ili i, ekonomik güvenli i 
veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye dü tü ü sürece ayr  
ya ama hakk na sahiptir” hükmü getirilmi tir. Birlikte ya amaya 
ara verilmesi hakl  bir sebebe dayan yorsa hâkim, e lerden birinin 
istemi üzerine birinin di erine yapaca  parasal katk ya, konut ve 
ev e yas ndan yararlanmaya ve e lerin mallar n n yönetimine 
ili kin önlemleri al r. E lerden biri, hakl  bir sebep olmaks z n 
di erinin birlikte ya amaktan kaç nmas  veya ortak hayat n ba ka 
bir sebeple olanaks z hâle gelmesi üzerine de yukar daki istemlerde 
bulunabilir. E lerin ergin olmayan çocuklar  varsa hâkim, ana ve 
baba ile çocuklar aras ndaki ili kileri düzenleyen hükümlere göre 
gereken önlemleri al r. 
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Çocu un korunmas  ba l  alt nda koruma önlemleri 346. 
maddede ve çocuklar n yeti tirilmeleri 347. maddede 
düzenlemi tir. 346. madde “çocu un menfaati ve geli mesi 
tehlikeye dü tü ü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya 
buna güçleri yetmezse hâkim, çocu un korunmas  için uygun 
önlemleri al r” hükmünü getirmi tir.  

Çocuklar n yerle tirilmesi ile ilgili olarak 347. madde 
“çocu un bedensel ve zihinsel geli mesi tehlikede bulunur veya 
çocuk manen terk edilmi  hâlde kal rsa hâkim, çocu u ana ve 
babadan alarak bir aile yan na veya bir kuruma yerle tirebilir” 
hükmüyle konuya çözüm bulmay  amaçlam t r. Çocu un aile 
içinde kalmas  ailenin huzurunu onlardan katlanmalar  
beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre 
ba ka çare de kalmam sa, ana ve baba veya çocu un istemi 
üzerine hâkim ayn  önlemleri alabilir.  Ana ve baba ile çocu un 
ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdi i giderler devletçe 
kar lan r. Nafakaya ili kin hükümler sakl d r. 

 

1.4.2.5. Aile Mahkemelerinin Kurulu , Görev ve Yarg lama 
Usullerine Dair Kanun 

18/1/2003 tarih ve 24997 say l  Resmi Gazete’de yay mlan p 
yürürlü e giren 4787 say l  Kanunun amac  aile mahkemelerinin 
kurulu , görev ve yarg lama usullerini düzenlemek olup, aile 
hukukundan do an dava ve i leri görmek üzere kurulan aile 
mahkemelerine dair hükümleri kapsar (madde 1). Aile 
mahkemeleri 2. maddede ayr nt lar  belirtildi i üzere, her ilde ve 
merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve 
asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Kanunun 3. 
maddesi do rultusunda, Aile Mahkemelerine, tercihen evli ve 
çocuk sahibi, otuz ya n  doldurmu  ve aile hukuku alan nda 
lisansüstü e itim yapm  olan hâkimler aras ndan atama yap l r. Bir 
sonraki bölümde Aile Mahkemesi daha detayl  anlat lm t r.  

 

1.5. 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
Uygulanmas nda Rol Alan Aktörler 

4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un 
uygulanmas nda rol alan aktörler unlard r ve a a da s ras yla 
anlat lm t r: Tedbir steyen Ki iler, Aleyhine Tedbir stenen 
Ki iler, Kolluk (Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik), Özel Kolluk, 
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Sa l k Te kilatlar  (Adli T p, hastane ve Sa l k Ocaklar ), Savc l k, 
Mahkemeler (Aile Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye 
Ceza Mahkemesi, A r Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri, 
Yarg tay, Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi), Barolar ve 
Avukatlar, Aile ve Sosyal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü, Kad n n 
Statüsü Genel Müdürlü ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (Kad n Konukevleri ve Aile Dan ma Merkezleri) ve Sivil 
toplum kurulu lar .  

 

1.5.1. Tedbir steyen Ki iler 

4320 say l  kanunun 5636 say l  Kanunla yap lan de i iklik 
öncesinde ma durlar: e lerden biri, çocuklar veya ayn  çat  alt ndaki 
di er aile bireyleri olarak belirlenmi ti. De i iklik sonras nda 
ma durlar daha geni  aç klanm  ve hukuken veya fiilen ayr  
ya ayan e ler bak m ndan da koruma karar  verilebilece i 
öngörülmü tür. 2007 y l nda yap lan de i iklikten sonra Kanunda 
“Mahkemece ayr l k karar  verilen; yasal olarak ayr  ya ama hakk  
olan; evli olmalar na ra men fiilen ayr  ya ayan aile bireylerinden 
birinin” eklinde düzenleme yap larak yasada korunmas  gereken 
ki ileri daha kapsaml  ve net bir ekilde aç klam t r. 

2007 de i ikli i öncesi 4320 say l  Kanunun uygulamas nda 
kanun metninden aksi anla lmad  halde kimi zaman ayn  çat  
sözcü ü tedbirin bir engeli gibi de erlendirilmekteydi. Özellikle 
bo anma davas  aç ld nda e lerin ayr  ya ama hakk  nedeni ile 
“ayn  çat ” n n art k olmad  ve bu nedenle genel yasalarla koruma 
ile yetinilmesi gerekti i, 4320 say l  Kanunda öngörülen tedbirlerin 
uygulanamayaca  eklinde kararlara tan k olunmaktayd . Ayn  
sorun, iddet nedeniyle mü terek haneyi terk eden ve ba ka bir 
konuta yerle en/s nan bireylerin korunmas nda da ayn  yöndeki dar 
yorum nedeniyle ya anmaktayd . 2007 y l  düzenlemesiyle bu türden 
konular sorun olmaktan büyük ölçüde ç kar lm t r. 

 

1.5.2. Aleyhine Tedbir stenen Ki iler 

iddet uygulayan ki i olarak, sadece kusurlu e  say lmakla 
kalmam  di er aile bireylerinin de iddet uygulayan olabilece i 
belirtilmi tir. Her ne kadar uygulamada “kusurlu e ” sözü iddet 
uygulayan aile bireyi olarak anla lm sa da 2007 y l nda yap lan 
de i iklik ile kanundaki bu eksik anlat m tamamlanm  ve her aile 
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bireyinin iddet uygulayan ki i olabilece i daha aç kl kla 
belirtilmi tir. 

 

1.5.3. Kolluk  

Kollama, suçlar  önleme, suça el koyma, suçluyu ve suç alet ve 
edevat n  ele geçirme, delilleri toplama, suçlarla mücadele etme, 
toplumda kanun hâkimiyetini, huzur ve güveni sa lamakla görevli 
birimlerin tamam na kolluk ismi verilmektedir. Kamuya ait kolluk 
mevcut oldu u gibi kamuya ait olmayan kolluk kuvvetleri de vard r 
ve her geçen gün daha da yang nla maktad r. Kolluk birimleri 
bünyesinde soru turmaya ili kin i  ve i lemleri yürütmek üzere adlî 
kolluk birimleri olu turulmu tur. Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 
3201 say l  Emniyet Te kilat  Kanunu’nun 8, 9 ve 12. maddeleri, 
10.3.1983 tarihli ve 2803 say l  Jandarma Te kilat, Görev ve 
Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 say l  
Gümrük Müste arl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 8. maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 
say l  Sahil Güvenlik Komutanl  Kanununun 3. maddesinde 
belirtilen soru turma i lemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade 
etmektedir (CMK md. 164). Soru turma i lemleri, Cumhuriyet 
savc s n n emir ve talimatlar  do rultusunda öncelikle adlî kollu a 
yapt r l r. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savc s n n adlî 
görevlere ili kin emirlerini yerine getirir. Adlî kolluk, adlî görevlerin 
haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir. Gerekti inde veya 
Cumhuriyet savc s n n talebi halinde, di er kolluk birimleri de adlî 
kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Cumhuriyet 
ba savc lar  her y l n sonunda, o yerdeki adlî kollu un sorumlular  
hakk nda de erlendirme raporlar  düzenleyerek, mülkî idare 
âmirlerine gönderir. Kolluk birimleri çe itli aç lardan 
s n fland rmaya tabi tutulabilir. Genel Kolluk, özel kolluk ve kolluk 
yetkisine haiz birimler olarak üçlü bir ay r m çerçevesinde kolluk 
birimleri hakk nda bilgi verilecektir. 

 

1.5.3.1. Genel Kolluk 

Genel kolluk; polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 
olu maktad r. Belirtilen sistematik do rultusunda ceza muhakemesi 
hukuku aç s ndan her bir birim hakk nda fazla kapsaml  olmayan bir 
inceleme yap lmas n n yerinde olaca  dü ünülmü tür. 

 



43

 

  

A.Polis Te kilat  

3201 Say l  Emniyet Te kilat  Kanunu’na (ETK) göre polis idarî 
yönden; idarî, adlî ve siyasî polis olmak üzere üçe ayr lm t r. 
Bunlardan; idarî polis, toplumdaki düzeni korur; siyasî polis, devlet 
güvenli i ile ilgili faaliyetler yürütür; adlî polis ise, polis karakolu 
bulunan yerlerde suç i lenildi i üphesinin ortaya ç kmas ndan sonra 
yap lmas  gereken i lerle u ra r (md. 8).  

ETK’nin 9. ve 10. maddelerine göre, genel kollu un önemli bir 
k sm n  olu turan polis, kendisine verilen görevleri daha etkili bir 
ekilde yerine getirebilmek için i bölümüne eksenli birimler 

olu turmu tur. Adlî polis, emniyet te kilat  içinde soru turma 
i lemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder. Tam te ekküllü 
bir polis karakolu bulunan yerlerde adlî i leri görmek üzere baz  
polisler, adlî polis ad n  al r ve soru turmaya ili kin i  ve i lemleri 
yaparlar. Tam te ekküllü olmayan karakollarda ise, o te kilat n 
tamam  veya bir k sm  adlî polis (suç polisi) olarak tefrik edilebilir. 

Adlî konularla ilgili ara t rma ve soru turma i lerini polis 
yürütürken adlî makamlar n idare ve gözetimi alt nda bu faaliyetleri 
yürütür. ETK md. 12/1 hükmüne göre, adlî makamlar, adliye ile ilgili 
soru turmalar  yaln zca adlî polise yapt racakt r. Fakat bu i ler bazen 
gerekti inde idarî polis taraf ndan da yürütülebilir. Buna bir engel 
yoktur. Yine bu f kraya göre idarî polis gerekti inde resen veya 
savc n n iste i üzerine adlî polise yard mla yükümlü tutulmu tur.  

darî polis, kendili inden adlî polisin i ini yaparken bir taraftan 
da adlî polisi durumdan haberdar etmelidir. Adlî polis gelince de 
yapt  i leri idarî polis, adlî polise b rak r. Nitekim PVSK ek md. 
4’de; “polis, görevli bulundu u mülki s n rlar içinde hizmet bran , 
yeri ve zaman na bak lmaks z n, bir suçla kar la t nda suça el 
koymak, önlemek, san k ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili 
zab taya teslim etmekle görevli ve yetkilidir” denilmek suretiyle, 
belirtilen hususa aç k bir ekilde yer verilmi  olmaktad r. 

Kolluk te kilat  hiyerar ik olarak örgütlenmi tir. Kollu unun da 
âmirleri ve memurlar  vard r. Emniyet Te kilat n n en üst sorumlusu 
çi leri Bakan d r. Emniyet Genel Müdürü ise, ETK md. 1’e göre, bu 

te kilat  yönetir. ETK 3518 say l  kanunla mülga md. 7’deki hükme 
göre; emniyet makamlar , bir di er ifadeyle polisin âmirleri; l 
Emniyet Müdürleri, lçe Emniyet Âmirleri veya Emniyet 
Komiserleri, polis te kilat  bulunan iskele ve istasyonlarda ise 
Emniyet Komiserleri eklindeydi. u anda polisin tezkiye âmiri 
durumundaki her rütbeli ki i âmir haline gelmi tir.  



44

 

  

Kanun taraf ndan kendilerine verilen veya kanun dairesinde 
kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya i lerde kötüye 
kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet 
savc lar n n sözlü veya yaz l  istem ve emirlerini yapmakta kötüye 
kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurlar  hakk nda 
Cumhuriyet savc lar nca do rudan do ruya soru turma yap laca  
yeni Ceza Muhakemesi Kanunu taraf ndan hükme ba lanm t r (md. 
161/5).  

Bu düzenlemeyle daha önceden kolluk âmirleri için tan nm  
olan güvenceye son verilmi tir. Ba ka bir ifadeyle, bundan böyle, 
kolluk âmirleri 2802 say l  Hakimler ve Savc lar Kanunu md. 82 ve 
92’de yer alan hükümlerden yararlanamayacak, hakimler ve 
savc lar n sahip oldu u ayr cal klar  kullanamayacakt r.  

 

B.Jandarma Te kilat  

Genel kollu un ikinci grubunu Jandarma olu turur. Suçla ve 
suçlarla mücadele, ara t rma ve soru turma faaliyetleri k rsal 
kesimde jandarma te kilat  taraf ndan yürütülür. 10 Mart 1983 tarih 
ve 2803 Say l  Jandarma Te kilat Görev ve Yetkileri Kanununun 3. 
maddesine göre jandarma, “emniyet ve asayi  ile kamu düzeninin 
korunmas n  sa layan ve di er kanun ve nizamlar n verdi i görevleri 
yerine getiren silahl , askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.”  

ETK md. 1’de de ülkenin genel asayi  ve güvenli inin 
sa lan lmas nda çi leri Bakanl n n Jandarma Te kilat ndan 
yararlanabilece i belirtilmektedir. PVSK md. 25’de ise, “Polis 
te kilat  bulunmayan yerlerde, il, ilçe ve bucak Jandarma 
komutanlar  ile jandarma karakol komutanlar  bu kanunda yaz l  
vazifeleri yapar ve yetkileri kullan rlar” denilmektedir. 

Jandarma te kilat  ve mensuplar n n ba l  oldu u makamlara 
gelince; kanunda belirtilen iç güvenlik hizmetleri söz konusu ise, 
çi leri Bakanl na; askerlik hizmetleriyle ilgili i lerde Genel 

Kurmay Ba kanl na; adlî görevleri yerine getirilmesi yönünden ise 
savc lar ve hâkimlere ba l d rlar.  

 

C.Sahil Güvenlik Komutanl  

1982 tarih ve 2692 say l  kanunla kurulmu tur. T pk  Jandarma 
gibi, bu komutanl k da bar ta görev ve hizmet yönünden çi leri 
Bakanl na ba l d r. Komutanl n görevleri kanunun 4. 
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maddesinde uzunca s ralanm t r. Kanuna ayk r  eylemleri önlemek, 
san klar  yakalamak, yakalananlar  suç alet ve delilleriyle birlikte 
yetkili makama teslim etmek, deniz yoluyla yap lan kaçakç l k 
fiillerini ve eski eser kaçakç lar n  takip edip yakalamak, denizde 
i lenilen suç karada da sürüyorsa bunu da di er kolluk te kilat yla 
ortakla a takip edip yakalanmas n  sa lamak Sahil Güvenlik 
Komutanl n n görevleri aras nda yer almaktad r. 

 

D.Çar  ve Mahalle Bekçileri 

Çar  ve mahalle bekçileri genel kollu un yard mc lar d r. Görev 
s ras nda silahl  olup yönetim aç s ndan en büyük mülkî âmirin emri 
alt ndad rlar. 1966 tarih ve 772 Say l  “Çar  ve Mahalle Bekçileri 
Kanunu” md. 2/2. f kra hükmüne göre; polis te kilat  olan yerde 
bekçilerin meslekî âmiri, kollu un âmirleridir. Jandarma görev 
alanlar nda ise, kollu un mesleki âmiri, jandarma birlik komutan d r. 
Bekçilerin, adlî görevi ifa s ras nda i ledikleri suçlardan dolay  
haklar nda genel hükümler uygulan r.  

Ama idarî vazifeleri sebebiyle veya bu vazifeleri ifa s ras nda 
i ledikleri suçlardan dolay  haklar nda memur dokunulmazl na 
ili kin hükümler uygulan r. 772 Say l  ÇMBK, md. 3’de çar  ve 
mahalle bekçilerinin görevleri uzun bir ekilde s ralanm t r.  

Bunlar n bir k sm  genel kolluk kuvvetlerinin derhal 
müdahalesine imkan bulunmayan acele hallerdeki görevleri, bir 
k sm  ise genel kolluk kuvvetlerine yard m yönünden görevleri ve 
nihayet bir k sm  da mahalle sakinlerinin istirahat, sa l k ve 
selametini sa lamak bak m ndan görevleri eklinde tasnif edilmi tir. 
Suçlular  yakalamak, sald rganlar  önlemek, düzeni bozanlar , 
kanunsuz yürüyü  yapanlar  engellemek, adlî kolluk i leriyle ilgili 
olaylarda delilleri korumak ve gerekli önlemleri almak görevlerinin 
en önemlilerindendir. 

 

1.5.3.2. Özel Kolluk 

Emniyet Te kilat  Kanunu 3. maddede yer alan tan ma göre 
genel kolluk d nda kalan, belirli vazifeler yapmak amac yla özel 
kanunla kurulan kolluk kuvvetleri özel kolluktur. Özel kollu un 
miktar  ve çe itleri konusunda bir s n rlama getirmek pek mümkün 
görünmemektedir. Toplumsal geli melerin ortaya ç kard  
ihtiyaçlara göre çe itlenmektedir. Özel kolluk, görevini yerine 
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getirirken kar la t  suçlara el koymak, bunlar  genel kollu a 
aktarmak ve genel kollu a yard m etmekle yükümlü tutulmu tur. Bir 
konunun hem genel kollu un hem de özel kollu un görevine girmesi 
durumunda, konuyla özel kollu un ilgilenmesi, genel kollu un 
müdahalesine engel de ildir. Aksine, özel kolluk, olay yerine gelen 
genel kollu un emrine girmektedir.  

Özel kollu un varl , aksine bir hüküm bulunmad kça, genel 
kollu un yetkilerini daraltamaz. Belli ba l  özel kolluk türleri 
hakk nda bir inceleme konusu yap lmamakla birlikte Köy Korucular  
ve Köy Bekçileri, K r Bekçileri ve Çiftçi Mallar n  Koruma Kollu u, 
Orman Muhafaza Memurlar , Özel Güvenlik Te kilatlar , 
NTERPOL gibi uluslararas  güvenlik kurulu lar  ile TCDD 

personeli, Gemi Kaptan  gibi Kolluk Yetkisiyle Donat lan ki i ve 
kurumlar n da özel kolluk olarak var oldu unun bilinmesinde ve bu 
birimlerin de 4320 say l  Kanunun uygulanmas nda rol 
oynayabileceklerinin dikkate al nmas nda yarar oldu u 
dü ünülmektedir.  

 

1.5.4.  Sa l k Te kilatlar  

4320 say l  Kanunun uygulamas nda önemli bir i levi olan ve 
iddet olay n n boyutlar n n belirlenmesinde ve sonras nda tedavi 

konusunda kanunun do rudan görev verdi i Adli T p Kurumu, 
hastaneler ve Sa l k Ocaklar na de inmekte yarar bulunmaktad r. 

 

1.5.4.1. Adli T p Kurumu 

Adli T p Kurumu adalet i lerinde bilirki ilik görevi yapmak 
üzere Adalet Bakanl na Ba l  olarak görev yapan bir kurumdur. 
Kurum 2659 say l  Adli T p Kurumu Kanunu’yla 14/4/1982 
tarihinde kurulmu tur. Di er pek çok devlet kurumunun aksine 
merkezi stanbul’dad r. Adli T p Kurumu, mahkemeler ile 
hâkimlikler ve savc l klar taraf ndan gönderilen adli t p ile ilgili 
konularda muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla 
tespit etmek ve bilimsel ve teknik görü lerini bildirmekle 
yükümlüdür. Kanun, adli i lerde resmi bilirki ilik görevini kuruma 
vermi tir. Kurum, kendisinden istenen konularda bilirki ilik 
yapmakla mükelleftir. Adli T p Kurumu ihtisas kurullar  ve ihtisas 
daireleri olarak çal maktad r. Ayr ca merkezde Adli T p Genel 
Kurulu bulunmaktad r. llerde ise grup ba kanl  ve ube 
müdürlükleri eklinde örgütlenmi tir. Adli T p Kurumu, Genel 
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Kurulu ve htisas Kurullar  lüzum görüldü ü hallerde karar n  
vermeden önce inceledi i konu ile ilgili bulunan evrak n onanm  
örneklerini mahallinden isteyebilece i gibi asl  üzerinde de inceleme 
yapmas  zorunlu oldu unda bunlar  da isteyebilir. Adli T p Kurumu 
Genel Kurulu ve htisas Kurullar  ilgili ki ileri gerekti inde muayene 
edebilir ve bunlar  usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikat  yapar 
ve yapt rabilir. Adli T p Genel Kurulu kararlar  nihai olmakla 
beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki 
yetkilerini k s tlamaz.  

 

1.5.4.2. Hastaneler ve Sa l k Ocaklar   

Ülkemizde adli hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
Sa l k Bakanl , Adalet Bakanl  ve üniversiteler görev üstlenmi  
durumdad rlar. Aile içinde iddetin ya anmas  durumunda taraflar n 
muayene olmak ve iddeti tespit ettirebilece i ilk makam ya da 
kurulu lar olarak her türlü sa l k kurulu lar  gözükmektedir.  

Uygulamada, Adli Tabipliklerin bulunmad  yerlerde, resmi 
bilirki ilik görevi, devlet hastaneleri hekimleri, bunlar n da 
bulunmad  yerlerde sa l k oca  hekimleri taraf ndan yerine 
getirilmektedir. Kanunla üniversitelerin adli t p ana bilim dallar na 
da resmi bilirki ilik s fat  verilmi  olmas na ra men, pratikte, adli t p 
birimleri resmi bilirki i olarak kullan lmaktad r. Bu durum, “adli t p 
kurumunun resmi bilirki i tekelini elinde bulundurdu u izlenimi 
yaratmakta” oldu u ve mahkemelerin, “tek ba na üniversitelerin 
ilgili birimlerince düzenlenen raporlara itibar etmeme” ele tirilerine 
maruz kalmaktad r17.  

Bunun yan nda, kolluk örgütlenmesi aç s ndan, Jandarman n 
sorumluluk alan  Türkiye yüzölçümünün % 92’sini kapsamakta 
oldu u18 ve jandarman n sorumluluk alan na giren yerlerin neredeyse 
tamam n n adli t p örgütlenmesi d nda kald  dü ünüldü ünde, 
özellikle bu bölgelerde gerçekle en aile içi iddet olaylar n n 
belgelenmesi sorununun san ld ndan daha vahim boyutlarda 
ya anabilece i tahmin edilebilir. Bu sorunun, “resmi bilirki i 
kurumlar  d ndaki uzman ki i ve kurulu lar taraf ndan verilen 

                                                 
17   http://www.ihd.org.tr/iskence/adlitip.htm, et:23.11.2007 
18 http://www.jandarma.tsk.mil.tr/redirect.htm?url=/genel/goreviic.htm et: 23.11 
.2007 
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raporlara itibar edilmesi ile ortadan kald r lmas  mümkün” 
görülmektedir19. 

224 say l  Sa l k Hizmetleri’nin Sosyalle tirilmesi Hakk nda 
Kanun’un 10. maddesi “Ocak hekimleri yaln z kendi ocaklar  içinde 
adli tabiplik vazifesi görürler” ifadesiyle sa l k oca  hekimlerine 
ocak bölgesindeki adli tabiplik hizmetlerini yerine getirme 
sorumlulu u getirmi tir.  

Her hastanede bir adli t p poliklini i olu turularak konsültasyon, 
radyoloji ve laboratuar incelemeleri buralarda yap labilir. Buralarda, 
ayr ca etik aç dan doktor hasta ili kisine zarar vermeyen ortamlar 
olu turulabilir ve bu ortamlarda uygun t bbi de erlendirmeler 
yap labilir.  

Kök, adli hekimlerin say ca yetersizli inden bahsederek 
“Yaln zca 350 civar nda adli t p uzman  olan bir ülkede verilen adli 
hekimlik hizmetleri, ba ta adli t p uzmanlar  olmak üzere ne sa l k 
oca  hekimlerini ne Yüce Yarg y  ne de vatanda m z  memnun 
etmemektedir” demektedir20.  Pratisyen hekimler yeterli adli t p 
bilgisine ve deneyimine sahip olmad klar n  ve bu nedenle adli görev 
üstlenmekten korktuklar n  yap lan çal malarda belirtmi lerdir21. 
Dolay s yla da sa l k oca  hekimlerine adli t p konular nda hizmet 
içi e itim verilmelidir. Kök, Sa l k Bakanl ’n n nihai hedef olarak 
kendisine ba l  e itim hastanelerinde adli t p klinikleri kurarak adli 
t p uzman  yeti tirmeye ba lamas  gerekti ini vurgulamaktad r22. 

 

1.5.5. Savc l k  

Terim olarak savc , savunmak kavram ndan türetilmi tir. 
Savc l k kurumunu eski dilde ifade etmek için kullan lan müddei 
umumi kavram na hâlâ baz  kanunlarda rastlan labilmektedir. 
Müddei umumi, umumun ve toplumun savunucusu demektir. ddia 
makam n  i gal eden resmi görevli ki ilere tam kanuni ifadesiyle 
cumhuriyet savc s  denilmektedir.  

Bir suçun i lenip i lenmedi ine ili kin uyu mazl  hakim 
önüne getiren ve soru turmay  yapan kurum savc l kt r. Savc l n 
                                                 
19 http://www.ihd.org.tr/iskence/adlitip.htm, et:23.11.2007 
20 Kök, Ahmet Nezih  (2006), “Sa l k Bakanl  ve Adli Hekimlik Hizmetleri”, 
Medimagazin, Say : 307 (04-12-2006), http://www.medimagazin.com.tr/mm-
saglik-bakanligi-ve-adli-hekimlik-hizmetleri-ky-50959.html  20.11.2007 
21 Kök, age. 
22 Kök, age. 
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temel görevi adaletin gerçekle mesini sa lamakt r. Toplumda 
bozulan sosyal düzenin yeniden kurulmas nda, suçlular n 
cezaland r lmas nda savc l n faaliyetlerinin pay  büyüktür.  

Savc l k te kilat n n tarihsel geli im sürecine bakt m zda 
ülkemizde ilk defa 1879 tarihinde yürürlü e giren Usul-ü 
Muhakemat-  Cezaiyye Kanunu Muvakkati ile savc l k te kilat  
kuruldu u görülmektedir. lk kurulu undan sonra bu te kilat her 
geçen gün daha da geli erek günümüze kadar gelmi tir.  

Savc l k kurumu merkezi olarak de il, yerel olarak 
te kilatlanm t r. Türkiye genelinde birbiriyle hiyerar ik ba  
olmayan yüzlerce savc l k te kilat  vard r. Her bir savc l k 
te kilat n n ba nda bir ba savc  bulunur. Te kilat n içinde görev 
yapan di er savc lar ise savc  olarak adland r l r. 1990 y l na kadar 
savc l k te kilat n n âmirine savc , di er savc lara ise savc  
yard mc s  denilmekteydi. 1990 y l nda Hakimler ve Savc lar 
Kanununda, 3611 say l  kanunla yap lan de i iklikle “savc  
yard mc l ” kavram  tarihe kar m t r (bk. 2802 say l  Kanun md. 
3/16). 

Savc l k te kilat , mahkemelerin bünyesinde kurulur. Bir yerde 
mahkeme varsa orada savc l k te kilat  da vard r. öyle ki, her 
asliye ceza mahkemesi yan nda bir savc l k te kilat  vard r. Bir 
yerde asliye ceza mahkemesi say s  birden fazla olsa bile yine bir 
tek savc l k te kilat  bulunur.  

Her a r ceza mahkemesi yan nda bir savc l k te kilat  vard r. 
A r ceza mahkemesinin birden fazla olmas  veya a r ceza 
mahkemesinin yan nda asliye ceza mahkemelerinin de bulunmas  
ayr  ayr  savc l k te kilat n n bulunmas n  gerektirmez. Bir tek 
savc l k makam  hem a r ceza mahkemesinde hem de asliye ceza 
mahkemesinde savc l k görevinin yerine getirilmesi için yeterlidir.  

Asliye ceza ve a r ceza mahkemeleri yan nda yer alan savc l k 
te kilat  o yerdeki sulh mahkemeleri nezdinde de görev yapar. Sulh 
ceza mahkemeleri için ayr  bir savc l k te kilat  yoktur. A r ceza 
mahkemesi yan ndaki savc l k o yerdeki bütün a r ceza, asliye 
ceza ve sulh ceza mahkemelerinde de savc l a ait görevleri 
yürütür. Yani her bir mahkeme için ayr  bir savc l k te kilat  yoktur. 

Her bir savc l k te kilat  ba nda bir ba savc  ve yeteri kadar 
savc  bulunur. Gerek ba savc  gerekse savc lar, savc l k te kilat  
ad na görev yapar, savc l k makam n  temsil eder. Savc lar, 
mahkemelerden ba ms z olarak çal rlar. Mahkemeler, savc lara 
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emir veremezler; savc lar da pek tabii mahkemelere emir 
veremezler. Bir kimse ayn  anda hem hakim hem de savc  olamaz.  

Savc lar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanl na ba l d r 
(Anayasa. md. 140). A r ceza mahkemesi Cumhuriyet Ba savc s , 
a r ceza mahkemesinin yarg  çevresinde görevli Cumhuriyet 
ba savc lar , ba savc  vekilleri ve Cumhuriyet savc lar yla ba l  
birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vard r (md. 18/3).  

Savc lar n yönetimle ilgili görevlerini yerine getirmeleri 
s ras nda, hizmetin hukuka uygun, düzenli ve uyumlu i birli i 
içinde yürütülmesini sa lamak görevi a r ceza Cumhuriyet 
ba savc lar na aittir. Bundan dolay , savc lar n Adalet Bakanl  ile 
yapaca  yaz malarda ba l  bulunduklar  a r ceza Cumhuriyet 
ba savc l klar n  arac  k lmalar  gerekmektedir. Cumhurba kanl , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ba bakanl k, Bakanl klar ve 
uluslararas  kurum ve kurulu larla yap lacak olan yaz malar n ise 
Adalet Bakanl  arac  k l narak yap lmas  gerekmektedir.  

Cumhuriyet savc s , ihbar veya ba ka bir suretle bir suçun 
i lendi i izlenimini veren bir hâli ö renir ö renmez kamu davas n  
açmaya yer olup olmad na karar vermek üzere hemen i in 
gerçe ini ara t rmaya ba lar. Cumhuriyet savc s , maddî gerçe in 
ara t r lmas  ve adil bir yarg laman n yap labilmesi için, emrindeki 
adlî kolluk görevlileri marifetiyle, üphelinin lehine ve aleyhine 
olan delilleri toplayarak muhafaza alt na almakla ve üphelinin 
haklar n  korumakla yükümlüdür (md. 160).  

Cumhuriyet savc s , do rudan do ruya veya emrindeki adlî 
kolluk görevlileri arac l  ile her türlü ara t rmay  yapabilir; olay n 
ayd nlat lmas  için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi 
isteyebilir. Adlî kolluk görevlileri, el koyduklar  olaylar , yakalanan 
ki iler ile uygulanan tedbirleri emrinde çal t klar  Cumhuriyet 
savc s na derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savc s n n adliyeye 
ili kin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle 
yükümlüdürler. Cumhuriyet savc s , adlî kolluk görevlilerine 
emirleri yaz l ; acele hâllerde, sözlü olarak verir. 

Cumhuriyet savc s , adlî görevi gere ince nezdinde görev 
yapt  mahkemenin yarg  çevresi d nda bir i lem yapmak ihtiyac  
ortaya ç k nca, bu hususta o yer Cumhuriyet savc s ndan söz 
konusu i lemi yapmas n  ister. Bütün kamu görevlileri, 
yürütülmekte olan soru turma kapsam nda ihtiyaç duyulan bilgi ve 
belgeleri, talep eden Cumhuriyet savc s na vakit geçirmeksizin 
temin etmekle yükümlüdür. Kanun taraf ndan kendilerine verilen 



51

 

  

veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev 
veya i lerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu 
görevlileri ile Cumhuriyet savc lar n n sözlü veya yaz l  istem ve 
emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk 
âmir ve memurlar  hakk nda Cumhuriyet savc lar nca do rudan 
do ruya soru turma yap l r.  

Vali ve kaymakamlar hakk nda 2.12.1999 tarihli ve 4483 say l  
Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas  Hakk nda 
Kanun hükümleri uygulan r. A r cezay  gerektiren suçüstü 
hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak ko uluyla, vali ve 
kaymakamlar n ki isel suçlar ndan dolay  haklar nda genel 
hükümlere göre soru turma yap lmas  kaymakamlar n mensup 
olduklar  il ve valilerin bulunduklar  ile en yak n il Cumhuriyet 
ba savc s na aittir. Bu suçlarda kovu turma yapmaya, 
soru turman n yap ld  yerin görevli mahkemesi yetkilidir (md. 
161). 

Cumhuriyet savc s , soru turma evresi sonunda, kamu 
davas n n aç lmas  için yeterli üphe olu turacak delil elde 
edilememesi veya kovu turma olana n n bulunmamas  hâllerinde 
kovu turmaya yer olmad na karar verir. Bu karar, suçtan zarar 
gören ile önceden ifadesi al nm  veya sorguya çekilmi  üpheliye 
bildirilir. Kararda itiraz hakk , süresi ve mercii gösterilir. 
Kovu turmaya yer olmad na dair karar verildikten sonra yeni delil 
meydana ç kmad kça, ayn  fiilden dolay  kamu davas  aç lamaz 
(md.172).  

Cumhuriyet savc s , yap lan soru turman n durumuna göre, 
kanunun uzla ma yap labilmesi olana n  verdi i hâllerde, faili 
davet ederek suçtan dolay  sorumlulu unu kabul edip etmedi ini 
sorar. Fail, suçu ve fiilinden do mu  olan maddî ve manevî zarar n 
tümünü veya bunun büyük bir k sm n  ödemeyi veya zararlar  
gidermeyi kabullendi inde durum, ma dura veya varsa vekiline 
veya kanunî temsilcisine bildirilir. Ma dur, verilmi  olan zarar n 
tümüyle veya büyük bir k sm  itibar yla giderildi inde özgür iradesi 
ile uzla aca n  bildirirse, soru turma sürdürülmez. Uzla ma 
yoluyla uyu mazl k çözümlenmi  olur (md. 253).  

Soru turma evresi sonunda toplanan deliller, suçun i lendi i 
hususunda yeterli üphe olu turuyorsa; Cumhuriyet savc s , bir 
iddianame düzenler. Kamu davas  iddianame ile aç l r. Kamu 
davas  açma görevi, Cumhuriyet savc s  taraf ndan yerine getirilir. 
Kamu davas  aç p açmama konusunda Cumhuriyet savc s n n s n rl  
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da olsa bir takdir hakk  bulunmaktad r. öyle ki, cezan n ortadan 
kald r lmas n  gerektiren ahsî sebep olarak etkin pi manl k 
hükümlerinin uygulanmas n  gerektiren ko ullar n ya da ahsî 
cezas zl k sebebinin varl  halinde Cumhuriyet savc s  kamu 
davas n  açmayabilir (md. 171). 

Cumhuriyet savc s n n düzenledi i iddianame mahkemece 
savc l a iade edilebilir. Mahkeme, iddianamenin ve soru turma 
evrak n n verildi i tarihten itibaren yedi gün içinde soru turma 
evresine ili kin bütün belgeler incelendikten sonra; iddianamenin 
ta mas  gereken unsurlar  içermedi ini tespit etti inde, eksik ve 
hatal  noktalar  belirterek iddianamenin Cumhuriyet Ba savc l na 
iadesine karar verir.  

Ön ödemeye tâbi i lerde, ön ödeme usulü uygulanmaks z n 
kamu davas  aç lamayaca ndan ön ödeme usulü uygulanmaks z n 
iddianame düzenlenmi se iddianame iade edilir (md. 174). 
Cumhuriyet savc s , iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen 
eksiklikleri tamamlad ktan ve hatal  noktalar  düzelttikten sonra 
yeniden iddianame düzenleyerek dosyay  mahkemeye gönderir. 
ade karar na kar  Cumhuriyet savc s  itiraz da edebilir (md. 174). 

Kamu davas n  açmak savc n n görevi oldu u gibi aç lan kamu 
davas n  yürütmek de savc l n görevidir.  

Savc , mahkemeye verdi i iddianamesini daha sonra geri 
alamaz ve açm  oldu u kamu davas ndan vazgeçemez. Suç 
üphesinin mahkemece bir sonuca ba lanmas  gerekir. Duru mada 

Cumhuriyet savc s n n bulunmas  artt r. Mahkeme ba kan  veya 
hâkim, duru man n ba lad n , iddianamenin kabulü karar n  
okuyarak aç klar.  

Cumhuriyet savc s  kovu turman n disiplinine uyarak san a, 
kat lana, bilirki ilere ve duru maya ça r lm  di er ki ilere 
do rudan soru yöneltebilir. Ortaya konulan delillerle ilgili 
tart mada, Cumhuriyet savc s na da söz verilir. Cumhuriyet 
savc s , kat lan veya vekilinin, san n, müdafiinin veya kanunî 
temsilcisinin aç klamalar na cevap verebilir (md.216).  

Muhakeme tedbirlerine ba vurmak kural olarak hakimin 
görevidir. Ancak istisnai baz  durumlarda savc  kural olarak hakime 
ait olan yetkileri kullanabilmektedir. Mesela gecikmesinde sak nca 
bulunan durumlarda yeminle tan k dinleme, bilirki i görevlendirme, 
arama ve el koyma karar  verme, ke ifte bulunma gibi i lemeleri 
savc lar da yapabilir. Savc lar, hakim ve mahkeme kararlar  
hakk nda kanun yoluna ba vurabilir. Asliye ceza mahkemesinde 
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bulunan Cumhuriyet savc lar , mahkemenin yarg  çevresindeki sulh 
ceza mahkemelerinin; a r ceza mahkemelerinde bulunan 
Cumhuriyet savc lar , a r ceza mahkemesinin yarg  çevresindeki 
asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesinde 
bulunan Cumhuriyet savc lar , bölge adliye mahkemelerinin 
kararlar na kar  kanun yollar na ba vurabilir. Cumhuriyet savc s , 
san k lehine olarak da kanun yollar na ba vurabilir (md. 260).  

Savc , mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlar n  infaz 
eder, tebligat, talimat, davet i leri gibi i lemler de savc l klarca 
yerine getirilir. Savc lar baz  hukuk davalar n  açmak ve 
yürütmekle de görevlidirler. Kural olarak hukuk davalar n  davan n 
taraflar  yürütür. Ancak, Medeni Kanundan do an baz  davalar, 
mesela vak f veya derne in feshi, evlenmeye itiraz, isim ve ya  
düzeltme gibi davalar açmak yetkisi savc ya da tan nm t r.  

 

1.5.6. Mahkemeler  

Ceza yarg lamas nda görevleri yürüten; hâkimlik makam  ve 
mahkeme olmak üzere iki çe it makam vard r. Hâkimlik makam , 
mahkemenin görevi d nda kalan yarg lama faaliyetlerini yapmakla 
görevlendirilen makamd r. Hâkimlikler; sulh hakimli i, asliye 
hakimli i, asliye veya a r ceza mahkemesi ba kanl , naib 
hakimlik gibi k s mlara ayr l r. Mahkeme makam  ise kovu turma 
safhas nda, özellikle duru ma ve sonuç ç karma devrelerinde 
yarg lama görevini yapan makamd r. 

Mahkemeler çe itli aç lardan s n fland rmaya tabi tutulabilir. lk 
olarak, ceza yarg lamas  yapan mahkemeler genel mahkemeler ve 
ihtisas mahkemeleri olmak üzere s n fland r labilir. Genel 
mahkemeler sulh ceza, asliye ceza, a r ceza, bölge adliye 
mahkemesi ve Yarg tay’d r. htisas mahkemeleri ise, çocuk 
mahkemeleri, trafik mahkemeleri gibi mahkemelerdir. Bir ba ka 
aç dan mahkemeler ilk derece mahkemeleri (bidayet mahkemeleri), 
istinaf mahkemesi konumundaki bölge adliye mahkemeleri ve üst 
mahkemeler (temyiz mahkemesi) olarak da tasnif edilebilir.  

Sulh ceza, asliye ceza ve a r ceza mahkemeleri bidayet 
mahkemeleridir. Bölge adliye mahkemeleri, ikinci derece 
mahkemesi iken Yarg tay üst mahkemedir. Ayr ca, mahkemeler 
ulusal ve uluslararas  olmak üzere ikili bir tasnife tabi tutulabilir. 
Aile Mahkemesi, Sulh ceza, asliye ceza, a r ceza gibi mahkemeler 
ulusal mahkeme iken Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi, Uluslar 
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aras  Ceza mahkemesi gibi mahkemeler birer uluslararas  
mahkemedir. An lan mahkemelerin ana hatlar yla ele al nmas  
yararl  olacakt r. 

 

1.5.6.1. Aile Mahkemesi 

Aile Mahkemelerinin görevlerini 4. madde kapsam nda öyle 
s ralamak mümkündür:   

 4721 say l  Türk Medenî Kanununun Üçüncü K s m hariç 
olmak üzere kinci Kitab  ile Türk Medenî Kanununun 
Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanuna göre aile 
hukukundan do an dava ve i ler. 

 2675 say l  Milletleraras  Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakk nda Kanuna göre aile hukukuna ili kin yabanc  
mahkeme kararlar n n tan ma ve tenfizi, 

 Kanunlarla verilen di er görevler.  

 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunda öngörülmü  
önlemlerden bir ya da birkaç n  içeren koruma karar n  
almak. 

Bunlar n yan nda Kanunun “Koruyucu, e itici ve sosyal 
önlemler” ba l kl  6. maddesinde belirtilen yeti kinler ve küçükler 
hakk ndaki e itici ve sosyal amaçl  koruma önlemlerini alma görevi 
de say labilir. 

Gerçekten de 6. madde hükmüne göre Aile Mahkemesi “di er 
kanunlardaki hükümler sakl  kalmak üzere görev alan na giren 
konularda u noktalarda karar verebilir:  

 Evlilik birli inden do an yükümlülükleri konusunda e leri 
uyararak, gerekti inde uzla t rmaya,  

 Ailenin ekonomik varl n n korunmas  veya evlilik 
birli inden do an malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
ili kin gerekli önlemleri almaya, 

 Resmî veya özel sa l k veya sosyal hizmet kurumlar na, 
huzur evlerine veya benzeri yerlere yerle tirmeye, 

 Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir e itim 
kurumuna vermeye, 

 2. Küçükler hakk nda; 
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 Bak m ve gözetime yönelik nafaka yükümlülü ü konusunda 
gerekli önlemleri almaya, 

 Bedensel ve zihinsel geli mesi tehlikede bulunan veya 
manen terk edilmi  halde kalan küçü ü, ana ve babadan 
alarak bir aile yan na veya resmî ya da özel sa l k kurumuna 
veya e itimi güç çocuklara mahsus kuruma yerle tirmeye,  

 Çocuk mallar n n yönetimi ve korunmas na ili kin önlemleri 
almaya,  

 Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu 
iktisadî te ebbüsleri ve bankalar taraf ndan kurulmu  
te ekkül, müessese veya i letmelere veya benzeri i yerlerine 
yahut meslek sahibi birinin yan na yerle tirmeye. 

Aile Mahkemesince verilen bu kararlar n takip ve yerine 
getirilmesinde 5. maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya 
birkaç  görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmamas  halinde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113/A maddesi uygulan r.” 
(HUMK Madde 113/A - (Ek: 30/4/1973 - 1711/2 md.). htiyati 
tedbir karar n n uygulanmas  dolay s yla verilen emre uymayan 
veya o yolda al nm  tedbire ayk r  davran ta bulunan kimse 
eylemi TCK’ya göre daha a r bir cezay  gerektirmedi i takdirde, 
ait oldu u ceza mahkemesince bir aydan alt  aya kadar hapisle 
cezaland r l r.) 

Kanunun “Aile Mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar” 
ba l kl  5. maddesine göre her aile mahkemesine, 

1. Davan n esas na girilmeden önce veya davan n görülmesi 
s ras nda, mahkemece istenen konular hakk nda taraflar 
aras ndaki uyu mazl k nedenlerine ili kin ara t rma ve inceleme 
yapmak ve sonucunu bildirmek, 

2. Mahkemenin gerekli gördü ü hallerde duru mada haz r 
bulunmak, istenilen konularla ilgili çal malar yapmak ve görü  
bildirmek, 

3. Mahkemece verilecek di er görevleri yapmak, üzere Adalet 
Bakanl nca, tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz ya n  
doldurmu  ve aile sorunlar  alan nda lisansüstü e itim yapm  
olanlar aras ndan, birer psikolog, pedagog ve sosyal çal mac  
atan r. 

Bu görevlilerin bulunmamas , i  durumlar n n müsait olmamas  
veya görevin bunlar taraf ndan yap lmas nda hukukî veya fiilî 
herhangi bir engel bulunmas  ya da ba ka bir uzmanl k dal na ihtiyaç 
duyulmas  hallerinde, di er kamu kurum ve kurulu lar nda çal anlar 
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veya serbest meslek icra edenlerden yararlan l r…” Kanunun 7. 
maddesine göre; “Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve i lerin 
özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki kar l kl  sevgi, 
sayg  ve ho görünün korunmas  bak m ndan e lerin ve çocuklar n 
kar  kar ya olduklar  sorunlar  tespit ederek bunlar n sulh yoluyla 
çözümünü, gerekti inde uzmanlardan da yararlanarak te vik eder.  

Sulh sa lanamad  takdirde yarg lamaya devam olunarak esas 
hakk nda karar verilir…”  An lan 7. madde ile Medeni Usul 
Hukukumuza ilk kez sulh müessesesi girmi tir. Birinci f kra ile 
hakime, önüne gelen dava ve i lerde, esasa girmeden önce, 
uyu mazl klar , taraflar  sulha  te vik etmek suretiyle çözmek görevi 
verilmi tir. 

 

1.5.6.2. Sulh Ceza Mahkemesi  

Tek hâkimli mahkeme olup her il merkezi ile bölgelerin co rafi 
durumlar  ve i  yo unlu u göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 
kurulmu tur. Herhangi bir yerde i in çoklu u nedeniyle birden çok 
sulh ceza mahkemesi olabilir. Bir hâkim ayn  anda hem sulh ceza 
hem de asliye ceza hâkimli i görevini yürütüyor olabilir. Ayn  
ekilde, bir hâkim hem hukuk hem de ceza davalar na 

bakabilmektedir. 

 

1.5.6.3. Asliye Ceza Mahkemesi 

Tek hakimli olup her il merkezi ile bölgelerin co rafi durumlar  
ve i  yo unlu u göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 
kurulmu tur. Asliye ceza mahkemesi de i in yo unlu u sebebiyle 
birden çok dairelere bölünebilirse de o yerde yine asliye ceza 
mahkemesi tekdir.  

 

1.5.6.4. A r Ceza Mahkemesi 

Bir ba kan ve yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme bir ba kan ve 
iki üye ile toplan r. Madde bak m ndan yetkisi; sulh ceza ve asliye 
ceza mahkemelerinden daha yüksek say l r ve onlar n görevleri 
d nda kalan suçlar n yarg lanmas  görevini yerine getirir. 
Kuruldu u bölgedeki i  hacmine göre birden çok daireleri 
kurulabilir. A r ceza mahkemesi her il merkezi ile bölgelerin 
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co rafi durumlar  ve i  yo unlu u göz önünde tutularak belirlenen 
ilçelerde kurulmu tur. 

 

1.5.6.5. Çocuk Mahkemeleri 

Her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede bir 
Çocuk Mahkemesi Kurulmas  öngörülmü tür. Çocuk Mahkemeleri, 
bir ba kan ve iki üyeden te ekkül etmektedir. Çocuk mahkemelerinin 
üyeleri, adlî yarg  hâkimleri aras ndan seçilmekte ve çe itli 
niteliklere sahip olmalar  aranmaktad r. 30 ya n  bitirmi  
bulunmalar , çocuk sahibi ve kadro imkânlar n n elverdi i oranda 
ayr  cinsiyette olmalar  gere i bulunmaktad r.  

On sekiz ya n  bitirmeyen küçükler taraf ndan i lenen ve genel 
mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk 
mahkemelerinde bak l r. Çocuk mahkemelerinin görevi alan ndaki 
suçlar n soru turmas  bizzat savc  taraf ndan yürütülür. Çocuk 
mahkemelerinin kurulu olmad  yerlerde, bu ya taki san klar da 
genel ceza mahkemelerinde yarg lan rlar. 

 

1.5.6.6. Yarg tay 

Bidayet mahkemelerince verilen hükümleri, hukukî bak mdan 
inceleyen bir üst mahkemedir. Sadece bir tane olup o da 
Ankara’dad r. Eski ad  Temyiz Mahkemesidir. Yarg tay’ n temel 
görevi, bir denetim mahkemesi olarak ilk mahkeme kararlar ndan 
baz lar n n ikince dereceden incelemek ise de bunun yan nda baz  ek 
görevleri daha vard r; mesela baz  kararlar n itiraz mercii yine 
Yarg tay’d r (CMK md. 268, 296).  

Baz  davalara bakmakta ilk mahkeme gibi görev yapar ve 
yarg lamada bulunur (Yarg tay K. Md. 13/2). 2797 Say l  Yarg tay 
Kanununa (YK) göre, Yarg tay’da bugün 22 Hukuk ve 11 Ceza 
Dairesi vard r. Her daire; 1 ba kan ile yeteri kadar üyeden olu ur. 
Daire kurullar  1 ba kan ile en az 4 üyenin kat lmalar yla toplan r. 
Dairelerin hepsinin üstünde bir Yarg tay Birinci Ba kan  vard r. 
Yarg tay’da, dairelerden ba ka yarg lama görevi yapan bir k s m 
kurullar da bulunur. Bunlar n olu ma biçimi ve görevleri YK’da 
ayr nt l  olarak aç klanm t r (Bak YK md. 7, 9, 15, 16, 41). 
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1.5.6.7. Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi 

Uluslararas  bir yarg lama i i gören bu Mahkemenin yetkisini 
Türkiye, 1989 da kabul etmi tir. Türkiye’nin de kurucular ndan 
oldu u Avrupa Konsey’ince haz rlan p 03.09.1953 den itibaren 
yürürlü e konulan “ nsan Haklar n n ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmas na li kin Sözle me ( HAS) eski md. 25 e göre kurulan 
Avrupa nsan Haklar  Komisyonu ve Divan  yeni md.19 ile A HM 
ne dönü türülmü tür. 01.11.1998 den itibaren bu adla faaliyet 
göstermektedir.  

Mahkemeye, her üye Devlet üç aday bildirir ve Parlamenterler 
Meclisi bu adaylardan birini seçer, süresi 6 y ld r ve yeniden 
seçilmesi mümkündür. Üye devletlerin mahkemelerince verilen ve iç 
hukuka göre art k gidilecek hiçbir makam veya merci kalmam  
kararlar n Avrupa nsan Haklar  Sözle mesine ayk r l  ileri 
sürülmesi durumunda, bu Devletler üstü mahkemede konu incelenir 
ve ayk r l k tespit edilirse, karar  veren devletin bu karar  ortadan 
kald rmas , aksi durumda ma dur ki iye tazminat ödemesi 
kararla t r l r. 

Mahkemenin yaz  i lerini yürüten bir sekreterlik vard r. 1998 
öncesi Komisyon ve Divan olmak üzere iki a amal  olan yap  bu 
tarihte, giderek artan dava say s  ve Sözle meye taraf olan Devlet 
say s n n k rk  bulmas  nedeniyle, tam zamanl  çal an üç a amal  bir 
tek Avrupa nsan Haklar  Mahkemesine dönü mü tür. Mahkeme, 3 
er hâkimli Komiteler, 7 er hâkimli Daireler ve 17 er hâkimli Büyük 
Dairelerden olu maktad r.  

Komite, Mahkemeye yap lan ki isel ba vurular n yerinde olup 
olmad n  inceler. Komitenin kabul edilmezlik karar  kesindir ve bu 
karar üzerine ba vuru kay ttan dü ürülür. Daire, yerinde bulunan 
bireysel ba vurular  esas yönünden inceler ve karara ba lar. Bu 
konudaki kararlar  kesindir. Üye bir devletin bir ba ka üye devlet 
hakk ndaki ikâyetleri de usul yönünden Daire inceler ve karara 
ba lar.  

Büyük Daire, bir üye devletin, bir ba ka üye devlet hakk ndaki 
ikâyetlerin esas yönünden çözümü i lerine, dairelerin veya daireler 

aras  çeli kili kararlar n uzla t r lmas  i lerine, Bakanlar Komitesince 
istenilen sözle me metinlerinin yorumlanmas  i lerine bakar. Bu 
konularda verdi i kararlar kesindir. Daire ve Büyük Daire kararlar  
gerekçeli yaz l r. Mahkemenin kararlar na üye ülkeler uymay  
taahhüt eder. Bakanlar Komitesi de bunlar  icra eder, icras n  
denetler (md. 46,47). 
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1.5.7.  Barolar ve Avukatlar  

Avukatlar n meslek örgütü olan ve her ilde il barosu eklinde ve 
ülke genelinde Türkiye Barolar Birli i çat s  alt nda örgütlenmi  
yap larda da 4320 say l  Kanunun korumaya çal t  ki ilere destek 
sa lamak üzere olu turulmu  komisyonlar bulunmaktad r. Birçok 
Baronun bu komisyonlar , tedbir talebinde bulunanlara aktif destek 
sa lamaktad r. Tedbirlerden yararlananlar, bireysel olarak polise, 
jandarmaya, savc l a, mahkemelere ba vurabilecekleri gibi 
avukatlar  arac l yla da tedbirlerin uygulanmas n  isteyebilirler.  

 

1.5.8. Aile ve Sosyal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü  

Aile toplumun temeli veya toplumsal hayatta en küçük ölçekli 
ya ama ünitesi olarak kabul görmü  ve sosyal politikalar n 
merkezine oturmu tur. Nitekim Birle mi  Milletler ailenin 
yoksullukla mücadelede ve toplumsal kalk nmada dinamik bir 
kavram olarak bütün toplumlar için büyük önem ta d  gerçe ini 
1994 y l nda ba lat lan Uluslararas  Aile Y l  seferberli i ile 
gündeme ta m t r.  

Ailenin sosyal politikalar aç s ndan görülen önemi 1989 y l nda 
Aile Ara t rma Kurumunun (AAK) kurulmas  ile sonuçlanm t r 
(396 say l  KHK). AAK ailenin her türlü sorunlar  hakk nda çe itli 
çal malarda bulunmu tur. Kurum, 13 Kas m 2004 tarihinde 5256 
say l  yasa ile Ba bakanl k Aile ve Sosyal Ara t rmalar Genel 
Müdürlü ü olarak yeniden yap land r lm t r.   

Kurum de i ik sosyo-ekonomik ve psikolojik sorunlar kar s nda 
toplumun en önemli direnç noktas  olarak kabul edilen ve gittikçe 
y pranan ve i levlerini yerine getiremez hale gelen aileyi eski 
fonksiyonuna tekrar kavu turma amac ndad r. Kurumun temel 
hedefleri aras nda aile odakl  çözüm politikalar  olu turmak 
bulunmaktad r. 

 Modern toplumlarda benimsenen aile politikalar  ile pek çok 
toplumsal sorunun çözümünde ailenin önemli roller ald  
görülmektedir. 1982 Anayasas n n 41. maddesi “Ailenin Korunmas ” 
ba l  alt nda “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin 
huzur ve refah  ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas  ve aile 
planlamas n n ö retimi ile uygulamas n  sa lamak için gerekli 
tedbirleri al r, te kilat  kurar” hükmüyle kurumun anayasal 
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altyap s n  olu turmu tur. Ba bakanl k Aile ve Sosyal Ara t rmalar 
Genel Müdürlü ünün amac , ülkemizdeki sosyal sorunlar n tespiti ve 
çözümü ile Türk ailesinin bütünlü ünün korunmas , güçlendirilmesi 
ve sosyal refah n n art r lmas na yönelik ulusal ve uluslararas  
bilimsel ara t rmalar yapmak veya yapt rmak, projeler geli tirmek, 
desteklemek, bunlar n uygulamaya konulmas n  sa lamak ve aileye 
yönelik millî bir politikan n olu mas na yard mc  olmakt r.  

Genel Müdürlü ün aileyle ilgili pek çok görevinden birisi 
“mevcut aile yap s n ; ana, baba, e , çocuklar ve akraba ili kilerinden 
kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin 
aile üzerindeki etkilerini ara t rmak, aile bireylerinin e itim 
f rsatlar ndan e it olarak yararlanmalar n  sa lamak, bu konularda 
e itim programlar  haz rlamak veya haz rlatmak” (m.3c) iken bir 
di eri de “aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile 
d ndan kaynaklanan sorunlar , aile içi iddet ve istismar , töre 
cinayetlerini, kötü al kanl klar  ve ba ml l klar , tüm bunlar  
do uran sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini incelemek, ara t rmak, 
bunlar n önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve aileyi 
destekleyici e itici programlar haz rlamak veya haz rlatmakt r 
(m.3d).  

 

1.5.9.  Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü  

1987 y l nda DPT bünyesinde Sosyal Planlama Genel 
Müdürlü ü bünyesinde Kad na Yönelik Politikalar Dan ma Kurulu 
kurulmu tur. Kad nlara Kar  Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi 
Sözle mesi, 6. Be  Y ll k Kalk nma Plan  ve Nairobi leriye Yönelik 
Stratejileri gere i olarak kad nla ilgili koordinatör veya icrac  bir 
birim kurulmas  gerekli görülmü tür.  

Kad nlara e itlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi 
alanlarda hak ettikleri statüyü kazand rmak üzere imdiki ad yla 
Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü; 20 Nisan 1990 günlü Resmi 
Gazete'de yay mlanan 422 say l  KHK ile "Kad n n Statüsü ve 
Sorunlar  Ba kanl " ad yla ve Ba bakana ba l  olarak kurulmu tur. 
Geçen zaman içerisinde hukuki baz  de i iklikler olsa ve de i ik 
bakanl klara ba lansa da Genel Müdürlük 29 Mart 2003 tarih ve 
25063 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Cumhurba kanl  onay  
ile yeniden Ba bakanl a ba lanm t r. 5251 say l  Genel 
Müdürlü ün Te kilat Yasas  6 Kas m 2004 tarihli Resmi Gazetede 
yay mlanarak yürürlü e girmi tir. 
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Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ünün amac  kanunda kad n n 
insan haklar n n korunmas  ve geli tirilmesine yönelik çal malar 
yapmak, kad nlar n sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal ya amdaki 
konumlar n  güçlendirmek, hak, f rsat ve imkânlardan e it biçimde 
yararlanmalar n  sa lamak olarak belirlenmi tir.  Genel Müdürlü ün 
görevlerinin ba l calar  5251 say l  kanunun 3. maddesinde u 
ekilde s ralanmaktad r: 

a) Kad na kar  her türlü ayr mc l  önlemek, kad n n insan 
haklar n  geli tirmek, kad n  ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda etkin hale getirmek ve e itim düzeyini yükseltmek 
amac yla yap lacak her türlü çal maya destek vermek, bu 
konularda stratejiler geli tirmek, plan ve programlar  olu turmak 
ve temel politikalar n belirlenmesine katk da bulunmak.  

b) Kanunlar  ve idari düzenlemeleri görev alan  çerçevesinde 
izleyerek kad nlar n e it hak ve f rsatlara ula mas n  sa layacak 
çal malar yapmak. 

c) Kad na yönelik her türlü iddet, taciz ve istismar n önlenmesi için 
çal malarda bulunmak; kad n n aile ve sosyal ya amdan 
kaynaklanan sorunlar n n çözümüne destek olu turmak. 

d) Kad nlara kanunlarla verilen haklar n tam ve e it kullan labilmesi 
ve kad n-erkek e itli inin toplumsal kalk nma sorunu olarak 
alg lanmas  amac yla kamuoyunu bilgilendirmek. 

e) Sa l k, e itim, kültür, çal ma ve sosyal güvenlik ba ta olmak 
üzere bütün alanlarda kad nlar n ilerlemesini sa lay c  ve karar 
mekanizmalar na kat l m n  art r c  çal malarda bulunmak.  

1.5.10.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Aile, kad n ve çocuk alan nda birçok çal ma ba latan Himaye-i 
Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 30 Haziran 1921 
tarihinde Ankara'da kurulmu tur.  Çocuk Esirgeme Kurumu 1961 
y l nda k sa bir süre Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl nca atanan 
idare heyetince yönetilmi tir. 1980 y l na gelindi inde Kurum 
ekonomik s k nt lar ya amaya ba lam  ve baz  olumsuzluklar 
bahane edilerek 1981 y l nda askeri yönetimce kapat lm t r.  

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, 24. 05. l983 tarihinde kabul 
edilen, 27.05.l983 tarih ve 18059 say l  Resmi Gazete de yay nlanan 
2828 Say l  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
ile tarihe kar arak, kamu tüzel ki ili i olan katma bütçeli bir kurulu  
haline getirilmi tir. Kanunun geçici 1. Maddesi “Sa l k ve Sosyal 
Yard m Bakanl  Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü ünce i letilen 
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veya yat r m programlar nda yer al p halen in aatlar  sürdürülen kre  
ve gündüz bak mevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; 
Devlet Yat r m programlar  çerçevesinde yapt r lm  bulunan ya da 
Kanun yürürlü e girdi i tarihte in a edilmekte olan çocuk bak m ve 
yeti tirme yurtlar ; l Korunmaya Muhtaç Çocuklar Koruma 
Birlikleri ve bunlara ba l  çocuk bak m ve yeti tirme yurtlar  ile her 
türlü kurulu lar ; varl  sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun Genel Merkezi, l Merkezi, ba ms z ube, ube, 
ba ms z kol ve kollar na ait tüm büro, kurulu  ve i letmeleri; 
bunlar n döner sermayeleri; tüm ta n r ve ta nmaz mallar , alacak 
ve borçlar  ile Kuruma devrolunur” demektedir.  

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1991 Y l nda 
ç kar lan Kanun Hükmünde bir kararname ile Ba bakanl a ba l  
olarak hizmetlerini sürdürme e ba lam t r. KHK’nin 5. Maddesine 
göre “genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görevleri yapmak 
üzere Sosyal Hizmetler Dan ma Kurulu ile Ba bakanl a ba l  
kamu tüzelki ili ine sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü kurulmu tur”. Ayr ca Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ünün merkez 
te kilat n n Ankara´da oldu u belirtilmi tir. Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü halen 81 ilde ta ra 
te kilat n  kurmu  ve korunmaya muhtaç; aile, çocuk, genç, özürlü, 
ya l  ve topluma hizmetlerini sürdürmektedir.  

1.5.11.  Kad n Konukevleri 

SHÇEK, ulusal kalk nma plan hedefleri,  Türkiye’nin taraf 
oldu u uluslararas  sözle meler, belgeler ve kararlar n öngördü ü 
yükümlülükler ve görevler aras nda da yer ald  üzere, kad n 
istismar n  önleme politikalar n n geli tirilmesi, yasal önlemlerin 
al nmas , istismara u rayan yada bu riski ta yan kad nlar için 
koruyucu ve destek hizmetlerinin sa lanmas  gerekti i bilinci ile 
istismara u rayan veya bu riski ta yan kad nlara yönelik 
hizmetlerini a rl kl  olarak kad n konukevleri ile vermektedir. 

Kad n konukevlerinden yararlananlara bak ld nda geni  bir 
yelpaze görülebilir. E ler aras  anla mazl klar nedeniyle evini terk 
eden ya da e leri taraf ndan terk edilen ve bu sebeple yard ma ihtiyaç 
duyan kad nlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara 
u rayan kad nlar, bo anma ya da e in ölümü nedeniyle ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içine dü mü  kad nlar, istenmeyen evliliklere 
zorlanan kad nlar, evlilik d  hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu 
nedenle ailesi taraf ndan kabul edilmeyen kad nlar, daha önce 
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uyu turucu, alkol ba ml l  olup, bu konuda tedavi görmü  ve 
al kanl klar n  terk etmi  kad nlar, cezaevinden yeni ç km  olup, 
yard m ve deste e ihtiyac  olan kad nlar ile kontrolleri d nda olu an 
çevre ko ullar  nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine 
dü mü  kad nlar yararlanmaktad r. 

Türkiye’de iddete u rayan kad nlara hizmet veren s nma evi 
say s n n yeterli oldu unu söylemek mümkün de ildir. Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba l  olarak hizmetlerini 
sürdüren ve 2003 y l na kadar 8 olan kad n konukevi say s  bu 
tarihten sonra hizmete aç lan 11 kad n konukevi ile 19'a, kapasite 
toplam  ise 170'den 385'e ula m t r. 2006 y l  sonuna kadar kad n 
konukevlerinden yararlanan kad n say s  6044'e, çocuk say s  ise 
4596'a ula m t r. Belediyeler bünyesinde de 3 adet konuk evi 
mevcuttur. Ancak bu say lar her geçen gün art  yönünde 
de i mektedir.  

12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 say l  Resmi Gazete’de 
yay mlanarak yürürlü e girmi  bulunan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na Ba l  Kad n Konukevleri Yönetmeli i”, 
fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara u rayan kad nlar n 
psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar n n çözümlenmesi s ras nda varsa 
çocuklar yla birlikte ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla geçici bir süre 
kalabilecekleri yat l  sosyal hizmet kurulu lar  olan kad n 
konukevlerinin hizmet esaslar n  ve yasal dayana n  
olu turmaktad r.  

Kad n konukevlerinde kad nlara meslek edinmelerine yönelik 
yayg n e itim, i gücü e itimi ve benzeri e itim olanaklar  
sa lanmaktad r. Bu çerçevede 2006 y l  sonuna kadar bu 
hizmetlerden yararlanan kad nlar n 1124'ü bir i e yerle mi tir. Kad n 
konukevlerinde; ayr ca psiko-sosyal destek de sa lanmaktad r. Aile 
veya e le bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin iddet 
içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocuklar n iddetten uzak, 
sa l kl  bir ortamda yeti mesi için aile ili kilerinin sa l kl  
sürdürülmesinin sa lanmas na yönelik e itim ve destek de 
verilmektedir.  

Kad n konukevleri ayr ca, aile içi iddetten ma dur olan kad n  
koruyucu yasal önlemlerin al nmas n  sa layan 4320 say l  “Ailenin 
Korunmas na Dair Kanun”un uygulanmas  amac yla kad n 
konukevine kabulü için il müdürlüklerine ba vuran kad nlardan aile 
içi iddete maruz kalm  olanlara, Cumhuriyet Ba savc l ’na yaz l  
ihbarda bulunmalar  konusunda rehberlik yap lmaktad r. 
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2001 tarihinde yürürlü e giren “Özel Hukuk Tüzel Ki ileri ile 
Kamu Kurum ve Kurulu lar nca Aç lan Kad n Konukevleri 
Yönetmeli i” gere i SHÇEK d nda aç lan özel hukuk tüzel ki ileri 
ile kamu kurum ve kurulu lar na kad n konukevleri/s naklar n n 
aç l  ve i letilmelerine rehberlik de yap lmaktad r. Buralar n aç l  
izni de SHÇEK taraf ndan verilmektedir. iddete u rayan kad nlara 
hizmet vermek üzere Belediyeler de Belediye Kanunu ile yetkili 
k l nm t r. Bu Kanunla Büyük ehir Belediyeleri ile nüfusu 
50.000’ni geçen belediyelere kad nlar ve çocuklar için koruma evleri 
açmak yükümlülü ü getirilmi tir. Böylece iddete u rayan kad nlara 
verilen koruyucu ve önleyici hizmetlerin geli tirilmesi mümkün 
olacakt r. 

1.5.12.  Aile Dan ma Merkezleri 

Aile Dan ma Merkezleri, 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 say l  
Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 572 say l  Kanun 
Hükmünde Kararname ile 2828 Say l  Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3.Maddesinin “e” bendine eklenen 8. 
f kra’ya dayan larak aç lm t r. Buralar ailelerin ekonomik, 
toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla ba  edebilmeleri için 
korunup desteklenerek e itilip güçlendirilmesi; tedavi ve rehabilite 
edilmesi amac yla aç lan merkezlerdir. 

Söz konusu merkezler, ücretsiz olarak hizmet vermekte olup 
bireyler buralara telefonla veya bizzat giderek ba vuruda 
bulunulabilmektedirler. Bu merkezlere yap lan ba vurular ve verilen 
hizmetler ile ilgili bilgiler gizlilik esaslar  çerçevesinde 
korunmaktad r. Aile Dan ma Merkezleri, 11.09.2001 tarih ve 102 
say l  bakan onay  ile yürürlü e giren “Aile Dan ma Merkezi 
Çal ma Esaslar  Hakk nda Yönerge” do rultusunda hizmetlerini 
yürütmektedir. Merkezler, ailelerin kolay ula abilece i, nüfusun 
yo un oldu u yerle im birimlerinde Valili in teklifi Genel 
Müdürlü ün Onay  ile  hizmete aç l r.  

Söz konusu merkezlerde, aile hayat n n geli tirilmesi ve 
güçlendirilmesi yoluyla ailenin refah , mutlulu u ve bütünlü ünün 
sa lanmas , uyumlu aile ili kilerine katk da bulunulmas , aileyi bir 
arada tutan ba lar n kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin ki iliklerinin 
sa l kl  biçimde geli mesi, birey olma potansiyellerinin 
güçlendirilmesi  ve toplumsal ya ama uyumlar n n sa lanmas , 
sa l kl  çocuk yeti tirme bilgi ve becerilerinin geli tirilmesi ile aile 
sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal de erler aras nda bir 
denge sa lanmas  amaçlanmaktad r.   
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Bunlarla birlikte; aile içi iddetin önlenmesi,  kad n n toplum ve 
aile içerisindeki statüsünün yükseltilmesine yönelik programlar n 
geli tirilmesi ve 4320 Say l  “Ailenin Korunmas na Dair Kanun”un 
gerekli hallerde ya ama geçirilmesi konusunda aile e itilerek 
desteklenmekte, rehberlik ve dan manl k hizmeti verilerek ailenin 
toplumsal ve ekonomik de i imi için uyumuna yard mc  
olunmaktad r. lgili yönerge ayr ca üniversiteler ya da tam te ekküllü 
devlet hastaneleri, konuyla ilgili sivil toplum kurulu lar , bu konuda 
hizmet veren kamu ve özel sektör kurulu lar  ile e güdüm ve i birli i 
yap larak, panel, seminer, konferans, söyle i gruplar  gibi e itsel 
destek programlar  düzenlenmesini öngörmektedir.  

Aile Dan ma Merkezlerinin verdi i hizmetler “Aile Dan ma 
Merkezi Çal ma Esaslar  Hakk nda Yönerge”nin 8.maddesine göre 
sosyal çal mac , psikolog, çocuk geli imci, hekim (tercihen aile 
veya toplum hekimi) ve avukat arac l  ile verilmektedir. Bu 
aktörler sorunlar n saptanarak, bunlara dayal  tedavi planlar n n 
haz rlanmas  ve uygulanmas  sürecinde aktif olarak görev 
almaktad rlar.  

Kad na yönelik iddet; tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de 
ciddi bir sorun olarak kar m za ç kmakta, kad n n bireysel ve 
toplumsal i levlerini hakk yla yerine getirmesine engel te kil 
etmekte, özel ya am n , i ini ve di er sorumluluklar n  yerine 
getirebilmesinde güçlüklerle kar la mas na neden olmaktad r. 
“ iddete u rayan kad n n de erleri, nitelikleri, kararlar  yok olmakta, 
“ben”  duygusu yitirilmekte, kimlik kayb  görülmekte, sa l k 
sorunlar  artmakta, giri imcili i geli medi i gibi tam tersine 
kaybolmaya ba lamaktad r. iddete u rayan kad nlar kimlik ve 
dü ünce geli tirmekte zorlanmakta ve toplumsal tav r al larda yer 
alamamaktad rlar.” (DPT Kad n Alt Komisyon Raporu, 1993) 

 

1.5.13.  Sivil Toplum Kurulu lar  

Sivil toplum kurulu lar n n (STK’lerin) önemi Türkiye’de 
giderek artmaktad r. Say lar n n ve kamuoyundaki etkilerinin de 
oldukça artmas  bunu aç kça ortaya koymaktad r. 4320 say l  
kanunun haz rl , yasala mas , yürürlü e konmas , tan t lmas , 
uygulamada yer bulmas , uygulamada kar la lan aksakl klar 
hakk nda ilgililerin bilgilendirilmesi gibi konularda Sivil Toplum 
Kurulu lar n n olumlu etkisi oldukça büyüktür. Özellikle kad n ve 
aile üzerine çal an Sivil Toplum Kurulu lar , vatanda lara daha 
yak n olmalar  dolay s  ile gerçekle tirdikleri faaliyetlerle 
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ula abildikleri kad nlara yönelik de i en ve geli en yasal 
düzenlemeleri anlatan çal malar yapmaktad rlar. Bu türden yeni 
yap lan düzenlemelerin bas n taraf ndan duyurulmas n n yan nda 
Sivil Toplum Kurulu lar nca yap lan çal malar n konunun daha 
fazla görünür ve uygulan r olmas n  sa lad  görülmektedir.   

Bu nedenle de 2006/17 Say l  Ba bakanl k Genelgesi Uyar nca 8 
Eylül 2006 tarihinde Ankara'da Gerçekle tirilen "Kad na Yönelik 

iddet, Töre/Namus Cinayetleri Çözüm Önerilerinin Hayata 
Geçirilmesi" Konulu Toplant n n Sonuç Raporu’nda “Devlet 
Bakanl  sivil hareketi koordine eden bir kurul gibi çal mal d r. 
Ayr ca, Bakanl n sivil tepkileri dikkate alarak izleyecek bir birim 
olu turmas  gerekmektedir” denmi tir.  

Kad na yönelik ve aile içi iddetin önlenmesi amac yla at lan 
bütün ad mlar n arkas nda, itici güç olarak Sivil Toplum Kurulu lar  
bulunmaktad r. Kad na yönelik iddet söz konusu oldu unda, refah 
düzeyinin, ö renim düzeyinin herhangi bir fark yaratmad n  
kad nlar n fark etmeleri Türkiye’de sivil toplum taraf ndan ortaya 
konulan kad n hareketlerinin h zland ran etkisini olu turmu tur 
denebilir.  

Üniversite bitirmi  pek çok kad n n, yine üniversite bitirmi  pek 
çok erkek taraf ndan, çe itli iddet biçimlerine maruz b rak ld n n 
görülmesi, Türkiye’nin geli en ve de i en toplumsal yap s  içinde, 
çok de i ik görev ve sorumluluklara talip olan kad n n, hâlâ evde 
iddete maruz kalmaktan kurtulamamas , Sivil Toplum 

Kurulu lar n n, bu konudaki mücadelelerine temel dayanak noktas  
olu turmu tur.23    

Kad na yönelik ve aile içi iddete duyarl l k yayg nla ma a 
ba lamas , konunun yaz l  ve görsel bas nda daha çok yer bulmas , 
namus cinayetleri, kad na yönelik ve aile içi iddet gibi kavramlar n 
daha çok duyulur olmas , yasal ve yönetsel düzenlemelerin yap lmas  
gereklili ini ortaya koymu tur. Bunun sonucunda 1998’de 4320 
say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun yürürlü e girmi , Medeni 
Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nda yap lan köklü de i iklikler 
yap lm t r. Bu konularda yap lan düzenlemelerin takibi, 
uygulamadaki aksakl klar yine Sivil Toplum Kurulu lar n n ba l ca 
görevleri aras nda yer alm t r.  
                                                 
23  Ar n, M. Canan. “Türkiye’de Kad n Sivil Toplum Kurulu lar n n Kad nlar n 

Yasal Konumlar na Etkileri”, S V L TOPLUM DERG S  YIL : 2 SAYI : 8 / 
EK M - ARALIK 2004 http://www.siviltoplum.com.tr/? ynt=icerikdetay& 
icerik=92&id=316 e.t. 16.11.2007 
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Ar n’ n da ifade etti i gibi “Geçen y llarla kad n örgütlerinin 
say s  iyice artm  hemen her ilde bir veya birden çok kad n örgütü 
kurulmu tur. Bu örgütler devletin yapmad  veri toplama i inden 
bölgelerinde s k görülen kad n haklar  ihlalleri ile ilgili durumlar n 
düzeltilmesi amac  ile ulusal ve uluslararas  alanda ciddi çal malar 
yapm t r.”24  Say lar n n yan nda niteliklerinin de artt  gözlenen 
Sivil Toplum Kurulu lar , art k kad n konusunun hem sahibi hem 
takipçisi olmu lard r.  

Ancak ba lang çta devlet kurumlar n n yapmad n  yapmaya 
çal an Sivil Toplum Kurulu lar  hem kendilerince hem de devletin 
kimi kurumlar  taraf ndan, devlet kurumlar na kar  rakip gibi 
alg lanm , ac mas zca yap lan ele tirilerin, devlet kurumlar ndan 
ba ms z hareketlerin kad na ve aileye yönelik iddetin 
azalt lmas nda sonuçsuz kald n n görülmesi üzerine, güven ve 
i birli ine dayal  ad mlar kar l kl  at lmaya ba lanm t r.  

Ayr ca zamanla olgunla an ve kurumsalla an bir yap ya kavu an 
Sivil Toplum Kurulu lar  ile devletin ilgili kurumlar  aras nda 
diyalog ve i birli i ortam , hem kamuoyunun deste i hem de yeni 
yasal ve yönetsel düzenlemelerin getirdi i uygun atmosfer sayesinde 
yap c  ve birbirini destekleyen bir ortam olu turmu tur. Bu durum 
her iki taraf içinde kazan m oldu unun görülmesi ile di er 
düzenlemelerde de oldu u gibi 4320 say l  kanunun duyurulmas , 
uygulanmas , takibi ve aksakl klar n n ortaya ç kar lmas nda 
kar l kl  bir yard mla ma içine girildi i gözlemlenmektedir. 4320 
say l  kanunda yap lan de i iklerde devlet kurumlar  ile birlikte Sivil 
Toplum Kurulu lar n n do rudan etkisi oldu u aç kça görülmektedir.  

Bütün bunlar n yan nda Sivil Toplum Kurulu lar  aras nda görü  
ayr l klar  vard r. Bir k sm  kad n konusunu aileden ba ms z olarak, 
sadece kad n olarak ele almakta ve görü lerini bu salt kad n özelli i 
temeline dayand rmaktad r. Di er bir k s m Sivil Toplum Kurulu lar  
ise kad n , kad n olma özellikleri ile birlikte ailenin ayr lmaz parças  
olarak da görmekte ve kad n konusunu aile kurumu ile birlikte ele 
almaktad r. Bu yakla m fark , ailenin korunmas  ve aile kurumunun 
ya at lmas  konusundaki taleplerde farkl l klar ortaya ç karmaktad r. 
Devlet kurumlar n n bak  aç s  dü ünüldü ünde, yap lan 
düzenlemelerin kad n , temelde kanun önünde e it bir birey olarak 

                                                 
24 Ar n, M. Canan. “Türkiye’de Kad n Sivil Toplum Kurulu lar n n Kad nlar n 

Yasal Konumlar na Etkileri”, Sivil Toplum Dergisi Y l : 2 Say  : 8 / Ekim - 
Aral k 2004 http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay& icerik= 92& 
id=316 e.t. 16.11.2007 
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ele almakla birlikte Medeni Kanun’da, Türk Ceza Kanunu’nda, 
Devlet Memurlar  Kanunu’nda,  Kanunu’nda ve benzeri birçok 
kanunda pozitif ay r mc l a tabi tuttu u gözlenmekle birlikte 4320 
Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’da en son de i iklikle 
kad n, ailedeki ve ayn  çat  alt nda ya ayan bireylerden biri olarak 
görülmektedir.   

1998 tarihinde yap lan ilk düzenlemede, iddet gören, iddete 
maruz kalan e lerden biri olarak sadece kad n görülmekteydi.  Bu 
günkü haliyle 4320 say l  kanun, kad n ve erkek e itli i üzerinde 
durmaktad r. Ancak son ekli ile 4320 say l  kanun kad na ve 
çocuklara yönelik olarak pozitif ay r mc l k yapmaya devam 
etmektedir.25     

Ailenin korunmas  ve aile kurumunun ya at lmas  konusunda 
ortak payda da bulu an devlet kurumlar  ile Sivil Toplum Kurulu lar  
için 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun her iki tarafa 
oldukça geni  bir alanda i birli i olanaklar  için güzel bir zemin 
haz rlam t r. 4320 say l  kanunda Sivil Toplum Kurulu lar , yaz l  
bir ekilde tan mlanmam  olsa da, kanunun uygulanmas , takip 
edilmesi ve aksakl klar n ortaya ç kar lmas  gibi konularda önemli 
aktörlerinden biri durumuna gelmi tir.  

Kad na yönelik ve aile içi iddetin ortadan kald r lmas  
bugünden yar na gerçekle tirilebilecek bir nitelik ta mamaktad r. Bu 
nedenle, iddet ma durlar na destek verme ihtiyac  sürmekte ve 
kad n konukevleri/s naklar  bu destekler aras nda önemli bir yer 
tutmaktad r. Bu kurulu lar n yayg nla t r lmas , daha çok kad n ve 
çocu a destek sa lanmas  için çaba harcanmas  gerekti i aç k olup, 
bu alanda di er kamu ve sivil toplum kurulu lar  ile  yap lacak 
i birli inin sa lanmas  önemli görülmektedir.  

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un getirdi i 
sistemde iddet gören bireylerin evden uzakla t r lmas  de il, tam 

                                                 
25 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’daki de i iklik tasar s n n genel 
gerekçesinde;“Anayasan n “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ba l kl  
Üçüncü Bölümünün “Ailenin korunmas ” ba l kl  41 inci maddesinde “Aile, Türk 
toplumunun temelidir ve e ler aras nda e itli e dayan r. Devlet, ailenin huzur ve 
refah  ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas  ve aile planlamas n n ö retimi 
ile uygulanmas n  sa lamak için gerekli tedbirleri al r.” hükmü bulunmakla; 
Devlet özellikle anan n ve çocuklar n korunmas n  sa lamakla yükümlü 
tutulmaktad r. Bu nedenle iddet uygulayan bireyin herhangi bir rahats zl n n 
bulunup bulunmad  hususunun tespiti ve tedavisi ile uygulad  veya 
uygulayaca  iddetin ortadan kald r lmas  amaçlanmaktad r” denmektedir.  
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tersine iddet uygulayan bireylerin evden uzakla t r lmas  yöntemini 
benimsemekte, bu tedbire ayk r  hareket eden iddet uygulayan 
ki iye de hürriyeti ba lay c  (hapis) cezas  öngörmekte ve evden 
uzakla t rma tedbirine ayk r  davranan ki iyi cayd rmay  
amaçlamaktad r. Kad n s nma evleri yöntem olarak iddet görenleri 
bulunduklar  ortamdan kurtarmak amac yla ortaya ç kan bir 
sistemdir.  

Kad n s nma evleri kad na yönelik ve aile içi iddeti önleyici 
nitelikten daha çok, bu türden olaylara maruz kalm  ki ilere bir 
s nak, bir kurtulu  yeri olmay  amaçlamas  bak m ndan 4320 say l  
kanunun ve di er kanunlar n engel olamad , hatta ölümcül 
sonuçlara ula abilecek iddetten kaç nmak için zorunluluk ta yan, 
vazgeçilmez kurumlar aras na girmi tir.  

Bu nedenle çi leri Bakanl  10.01.2007 tarihinde Valiliklere 
gönderdi i genelgede, ‘töre ve namus cinayetleri ile kad n ve çocu a 
yönelik iddetin önlenmesine ili kin tedbirler’ kapsam nda ‘s nma 
evleri bulunmayan belediyeler acilen kad n ve çocuk s nma evleri 
açs n’ talimat n  vermi tir.26 Türkiye’de Kad n S nma Evleri 
1990’lardan bu yana çok çe itli tart malara konu olmu tur. 
Öncelikle sivil toplum kurulu lar n n çabas yla “kad n s nma 
evleri” kavram  olu turuldu.  

lk olarak Avrupa’da 1960’larda bu yerler, fiziksel, duyusal, 
cinsel ve ekonomik iddete u rayan kad nlar n, psiko-sosyal ve 
ekonomik sorunlar n n çözümlenmesi ve bu süreçte varsa 
çocuklar yla birlikte yat l  olarak kalabilmeleri için “s nma evleri” 
olarak ortaya ç km t r.27  

Türkiye’de 1995’te Mor Çat  taraf ndan ilk “kad n s nma evi” 
aç lm t r. Türkiye’de ilk s nma evinin kurulmas n n ard ndan 1995 
ile 2004 y llar  aras nda sadece 3 büyük ilde toplam 9 adet s nma 
evi aç lm t r.28 Avrupa Birli i’ne uyum sürecinde 2005 y l nda 
uyum yasalar na göre ise nüfusu 50.000’i geçen tüm belediyelerde en 
az bir kad n s nma evi bulunmas  zorunlulu u getirilmi tir. Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK’e) Ba l  Kad n 
Konukevlerinde bulunmaktad r.  

                                                 
26 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/2007/Ocak2007.htm 
e.t. 16.11.2007 
27 http://www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=14984  e.t. 
16.11.2007 
28 http://www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=14984 e.t. 
16.11.2007 
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Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara u rayan 
kad nlar n psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar n n çözümlenmesi 
s ras nda varsa çocuklar yla birlikte ihtiyaçlar n  kar lamak 
amac yla geçici bir süre kalabilecekleri yat l  sosyal hizmet 
kurulu lar  olan kad n konukevlerinde; 12 Temmuz 1998 tarih ve 
23400 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi  
bulunan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ba l  
Kad n Konukevleri Yönetmeli i” uyar nca hizmet verilmektedir.  

Fiziksel, duyusal, cinsel ve ekonomik istismara u rayan 
kad nlar, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar n n çözümlenmesi ve bu 
süreçte varsa çocuklar yla birlikte yat l  olarak kalabilmeleri yat l  bir 
sosyal hizmet kurulu u için ba vuruda bulunmaktad r. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), ulusal 
kalk nma plan hedefleri,  Türkiye’nin de taraf oldu u uluslararas  
sözle meler, belgeler ve kararlar n öngördü ü yükümlülükler ve 
görevler aras nda da yer ald  üzere, kad n istismar n  önleme 
politikalar n n geli tirilmesi, yasal önlemlerin al nmas , istismara 
u rayan ya da bu riski ta yan kad nlar için koruyucu ve destek 
hizmetlerinin sa lanmas  için istismara u rayan veya bu riski ta yan 
kad nlara yönelik hizmetlerini a rl kl  olarak kad n konukevleri ile 
vermektedir. Kad n konukevlerinde; kad nlar n durumlar n n, aileleri 
ya da e leri ile olan anla mazl klar n n incelenmesi ve sorunlar n n 
giderilmesine yönelik mesleki çal malar yap lmaktad r.  

SHÇEK’e ba l  kad n konukevlerinden yaralananlar; 

 e ler aras  anla mazl klar nedeniyle evini terk eden ya 
da e leri taraf ndan terk edilen ve bu sebeple yard ma 
ihtiyaç duyan kad nlar,  

 fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara 
u rayan kad nlar,  

 bo anma ya da e in ölümü nedeniyle ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içine dü mü  kad nlar,  

 istenmeyen evliliklere zorlanan kad nlar,  

 evlilik d  hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu 
nedenle ailesi taraf ndan kabul edilmeyen kad nlar,  

 daha önce uyu turucu, alkol ba ml l  olup, bu 
konuda tedavi görmü  ve al kanl klar n  terk etmi  
kad nlar,  
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 cezaevinden yeni ç km  olup, yard m ve deste e 
ihtiyac  olan kad nlar  

 kontrolleri d nda olu an çevre ko ullar  nedeniyle 
ekonomik ve sosyal yoksunluk içine dü mü  
kad nlar’dan olu maktad r.29 

 

Kad n Konukevine kabulünü isteyen kad nlar l Sosyal 
Hizmetler Müdürlü üne bir dilekçe ile ba vuruda bulunabilir ve 
ba vurular  ilgili meslek elaman  taraf ndan de erlendirildikten sonra 
Kad n Konukevine yerle tirilirler. Kad n Konukevinde kalma süresi 
3 ay olarak belirlenmi tir. Kad n s nma evlerine kabul edilirken 
kad nlardan genel olarak30;  

1. Dilekçe,  

2. Nüfus Cüzdan , Vukuatl  Nüfus Kay t Örne i,  

3. Kad n n bula c  ve sürekli t bbi bak m isteyen bir hastal  
bulunmad , ruh sa l n n yerinde oldu u, alkolik ve 
uyu turucu madde ba ml s  olmad na dair sa l k raporu,  

4. Kad n, çocuklar yla müracaatta bulunduysa çocuklar n nüfus 
cüzdan ,  

5. Kad n evliyse evlenme cüzdan , bo and ysa bo anma 
belgeleri,  

6. Kad n herhangi bir iddete maruz kald ysa polis tutana , 

gibi belgeler istenmektedir. Belirtilen kötü ko ullara maruz kalm  
kad nlar, varsa çocuklar yla birlikte, l Sosyal Hizmetler 
Müdürlü ü'ne ahsen müracaat edebilmektedirler. Kad n 
Konukevlerine girmek üzere yap lan ba vurular l Sosyal Hizmet 
Müdürlüklerince de erlendirilmektedir.  

Kad n konukevlerinin; iddete u rad  ki ilerden kaçan ve izinin 
bulunmas n  istemeyen kad nlar n can güvenli inin sa lanabilmesi 
ve iddet uygulayan ki ilerin iz sürmesi nedeniyle olabilecek 
olumsuz olaylar n önlenebilmesi aç s ndan gizlili i büyük önem 
ta makta ve bu ba vurular n de erlendirilmesinde bu durum göz 
önünde tutulmaktad r. 

                                                 
29 ttp://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_Konukevleri.asp 
e.t. 16.11.2007 
30  ttp://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_Konukevleri.asp 
e.t. 16.11.2007 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba l  Kad n 
Konukevlerinde ana hatlar yla a a da belirtilen hizmetler 
verilmektedir31: 

 iddete u rayan kad nlarda iddet sonucu ortaya ç kan 
umutsuzluk, de ersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi 
duygular n a lmas , 

 Özgüven ve özsayg n n yeniden yap lanmas , 

 Yeni ya am seçeneklerini sa l kl  biçimde 
belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, 
dan manl k, hukuksal rehberlik sunulmas , 

 Kendilerine yeterli olabilecekleri bir i  ve meslek 
edindirmelerinde gerekli önlemlerin al nmas , 

 Aile veya e le bir araya gelmeyi tercih etmeleri 
durumunda ailenin iddet içermeyen bir ortam haline 
gelmesi ve çocuklar n iddetten uzak, sa l kl  bir ortamda 
yeti mesi için aile ili kilerinin sa l kl  sürdürülmesinin 
sa lanmas ,  

 zleme faaliyetlerinin sürdürülmesi. 

 Aile içi iddetten ma dur olan kad n  koruyucu yasal 
önlemlerin al nmas n  sa layan 4320 say l  “Ailenin 
Korunmas na Dair Kanun”un uygulanmas  amac yla 
kad n konukevine kabulü için il müdürlüklerine ba vuran 
kad nlardan aile içi iddete maruz kalm  olanlara, 
Cumhuriyet Ba savc l ’na yaz l  ihbarda bulunmalar  
konusunda rehberlik yap lmaktad r. 32 

Yukar da belirtilen çal malar n yan  s ra ortaya ç kabilecek 
de i ik sorunlar kar s nda iddet kurbanlar na gereken di er 
hizmetlerin sunulmas  hedeflenmi tir. Kad n konukevlerinin 
aç l lar ndan 2006 y l  sonuna kadar bu hizmetlerden yararlanan 
kad nlar n 1124'ü bir i e yerle erek buralardan ayr lm t r.33 Kad n 
konukevlerinde kad n personel istihdam edilmektedir. deal bir yap  
dü ünüldü ünde bu türden kurumlarda, sosyal hizmetler veya 
psikoloji alan nda yüksek ö renim yapm  bir müdür, sosyal 
çal mac , psikolog, çocuk geli imcisi, hem ire ve genel idare, 

                                                 
31 http://www.shcek.gov.tr/duyuru/apk/2006_Faaliyet_Raporu/2006Faaliyet 
Raporu.pdf e.t. 16.11.2007 
32 http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_ Konuk 
evleri.asp e.t. 16.11.2007 
33 http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_ Konuk 
evleri.asp e.t. 16.11.2007 
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yard mc  ve teknik hizmetler s n f ndan personel görevlendirilmesi 
uygun görülmektedir. Ancak uygulaman n ayr ca incelenmesi 
gerekmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba l  olarak 
hizmetlerini sürdüren ve 2003 y l na kadar 8 olan kad n konukevi 
say s , sonradan hizmete aç lan 11 kad n konukevi ile 19'a, kapasite 
toplam  ise 170'den 385'e ula m t r. Kad n konukevlerinin 
aç l lar nda belirlenen kapasiteleri, iddet ma duru kad nlar n kad n 
konukevlerine kabul taleplerinin kar lanmas nda engel olarak 
görülmemekte, birçok kad n konukevi gerekirse yatak ilavesi 
yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayr ca, 
kad n konukevlerine kabul edilen kad nlar n kalma sürelerinin 
de i kenli i nedeniyle do an sirkülâsyonla y l içinde bar nan kad n 
say s  toplam kapasitenin üzerinde olmakta ve kad nlar 
bekletilmeksizin kurulu lara kabul edilebilmektedirler.  

Buna göre, kad n konukevlerinin aç l lar ndan 2006 y l  sonuna 
kadar yararlanan kad n say s  6044'e, çocuk say s  ise 4596'a ula m  
bulunmaktad r.34 Ancak kad n s nma evlerine olan taleplerin 
kar lanmas  için bu kapasiteler yetersiz kalmaktad r. Türkiye’deki 
ma durlar n d nda yabanc lardan da ma dur olanlar n bulunmas  
kar s nda 10.01.2007 tarihli çi leri Bakanl  Genelgesinin acil 
“kad n ve çocuk s nma evi” aç lmas  için ça r da bulunmas  
anlaml  gelmektedir. Türkiye’de mevcut s nma evleri bugünkü 
talebi kar layamamaktad r.35  

Yeti mi  insan kayna  aç s ndan l Sosyal Hizmet 
Müdürlüklerinde, il müdürleri dahil görevli meslek elemanlar  ile 
kad n konukevleri, aile dan ma merkezleri ve toplum merkezlerinde 
görevli meslek elemanlar n n; istismar ma duru kad na yönelik 

                                                 
34 http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_ 
Konukevleri.asp e.t. 16.11.2007 
35 Bu konuda 29.01.2007 tarihli Radikal Gazetesi’ndeki Özelm DO AN’ n 
haberine bakmak talebin ne kadar çok oldu unu göstermesi bak m ndan 
önemlidir. Söz konusu haberde “Konya Kad n S nmaevi Ba kan Yard mc s  
Ayfer Erel, gelen taleplere yan t veremediklerini, iki bin ki inin s nma evine 
girmek için s rada bekledi ini söyledi. Türkiye'de efkatevlerinin say s  ve 
kapasitesinin çok az oldu unu söyleyen Erel, "En büyü ünün Konya'da oldu unu 
tahmin ediyoruz. Özellikle televizyon ve gazetelerde s nmaevine ili kin 
haberlerin yay nlammas  talebi de art rd . Ülkemizin dört yan ndan aray p, gelip 
burada kalmak istediklerini söylüyorlar. Ancak, maddi imkanlar n k s tl  olmas  
ve bo  yer bulunmamas  nedeniyle taleplere cevap veremiyoruz" dedi. Binadaki 
250 ki i, 30 oday  payla yor. Baz  odalarda 10 ki i birlikte kal yor. Nüfus çok 
mekan dar gibi görünse de kimse halinden yak nm yor.” sat rlar  yer almaktad r. 
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hizmetler konusunda bilgi ve deneyim payla m  ortam  bulmalar , 
konunun uzmanlar  taraf ndan kad n n toplumdaki yeri, ya anan 
sorunlar, kad n ve çocuklar n yasal haklar  ve bu haklar n n nas l 
kullan laca , kad n bak  aç s  ve istismara u rayan kad na yönelik 
hizmetler konusunda bilgilenmelerine yönelik hizmet içi e itim, 
toplumsal cinsiyet e itimi, kad n n insan haklar  e itici e itimi, 
vatanda l k ve çocuk haklar  e itici e itimine kat lmalar  
gerçekle tirilerek, bu e itimlerin, hizmetin niteli ine olumlu biçimde 
yans mas n n sa lanmas  çal malar  ile di er kurum ve kurulu lara 
göre göreceli olarak daha avantajl  durumda olan SHÇEK’e ba l  
birimler 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un 
uygulamas nda daha aktif bir görev alabilecek konuma gelmeye aday 
kurulu lardand r. Ancak kanunun uygulanmas ndan sadece genel 
kolluk görevli imi  gibi bir izlenim ç kmaktad r. Bu nedenle 
SHÇEK’e ba l  kad n konukevlerinde ancak “Cumhuriyet 
Ba savc l ’na yaz l  ihbarda bulunmalar  konusunda rehberlik 
yap lmas ” konusunu görev olarak almaktad r.36 

Özel hukuk tüzel ki ileri ile kamu kurulu lar  da kad n s nma 
evleri açabilmektedir. 8 May s 2001 tarih ve 24396 say l  Resmi 
Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi  bulunan “Özel Hukuk 
Tüzel Ki ileri ile Kamu Kurum ve Kurulu lar nca Aç lan Kad n 
Konukevleri Yönetmeli i” SHÇEK’e ba l  kurumlar d nda aç lan 
kad n konukevleri / s naklar n n aç l  ve i letilmelerine rehber 
olmas , hizmetten yararlanan kad n ve çocuklar n n istismar n n 
önlenmesi, insan onuruna yak an ça da  anlay  ve ko ullara uygun 
düzeyde hizmet sunumunun sa lanmas  amac n  ta makta olup, bu 
alandaki çal malar n desteklenmesi, i birli i ve dayan man n öne 
ç kar larak uygulanmas  öngörülmektedir. Kad n Konukevi açmak 
isteyen özel hukuk tüzel ki ileri ile kamu kurum ve kurulu lar na 
rehberlik yap lmaktad r. Bu Yönetmelik uyar nca biri 25 kapasiteli 
özel, di eri 18 kapasiteli kamuya ait olmak iki kad n konukevi 
SHÇEK’ten aç l  izni alarak hizmete girmi tir.37 

 

                                                 
36http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_Konukevleri. 
asp e.t. 16.11.2007 
37http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Kadin_Konukevleri. 
asp e.t. 16.11.2007 
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2. ARA TIRMADA ELDE ED LEN VER LER N I I INDA 
ORTAYA ÇIKAN 4320 SAYILI KANUNLA LG L  
SORUNLAR 

Yap lan ara t rma ile Türkiye’nin alt  bölgesinde niteliksel veri 
toplama tekni i yöntemi derinlemesine mülakat ile elde edilen 
veriler analiz edilip de erlendirilmi tir. Sonuçta 4320 say l  
Kanunun uygulanmas nda aksayan yönler, ya an lan sorunlar ve 
bunlarla ilgili çözüm tart malar  bu bölümde ele al nm t r. Veri 
ve bulgular n analizi ile uygulamadaki sorunlu alanlar ve aksayan 
yönler bulunmu  ve s ras yla ele al nm t r. Bu ba l klar unlard r:  

 Mevzuattaki Belirsizlik ve Yetersizlikler,  

 Koordinasyon, birli i ve leti im Sorunlar ,  

 4320 Say l  Kanunun Aile ve Toplumsal Yap  Üzerindeki 
Etkisi,  

 4320 Say l  Kanununun Bilinilirli i ve nsanlar n Kanunla 
lgili Bilinçlenmesi,  

 Uygulamadaki Aksakl klar 

 

2.1. Mevzuattaki Belirsizlik ve Yetersizlikler 

Gerçekle tirilen ara t rmada elde edilen veriler ve bulgular aile 
içi iddetin önlenmesine ili kin mevzuatta belirsizlikler ve 
yetersizlikler oldu unu göstermi tir. Bu bölümde bu belirsizlik ve 
yetersizlikler ba l klar halinde ara t rmada elde edilen veri ve 
bulgularla desteklenerek s ras yla tart lm t r.  

 

2.1.1.  Ailenin korunmas na ili kin anayasal normun somutla -
t r lmas nda geç kal nm t r 

Ailenin korunmas  konusu anayasal düzeyde normatif 
düzenlemeye tabi tutulmu tur. 1982 Anayasas n n “Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler” ba l kl  Üçüncü Bölümünde yer 
alan ve 3.10.2001 tarihinde 4709 say l  kanunla de i tirilmi  
bulunan “Ailenin Korunmas ” ba l kl  41. maddesi, “Aile, Türk 
toplumunun temelidir ve e ler aras nda e itli e dayan r. Devlet, 
ailenin huzur ve refah  ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas  
ve aile planlamas n n ö retimi ile uygulanmas n  sa lamak için 
gerekli tedbirleri al r, te kilât  kurar”  hükmünü içermektedir.  
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Anayasan n bu aç k hükmüne ra men 1998 y l na kadar aile içi 
iddeti önlemeye yönelik olarak, genel normatif düzenlemeler 

d nda, özel bir normatif düzenlemeye Türk hukukunda yer 
verilmemi tir. 14 Ocak 1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilerek 17 Ocak 1998 tarih ve 23233 Say l  
Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e girmi  bulunan 4320 
Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun, aile içi iddeti önleme 
konusunda ülkemizde yap lan ilk spesifik normatif düzenlemedir. 
4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 26 Nisan 2007 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul edilen 
5636 say l  kanunla de i tirilmi tir. 4320 say l  Kanunu de i tiren 
5636 say l  Kanun da 4 maddeden olu maktad r.  

5636 say l  Kanunun da 3. maddesi de i ikli in Resmi 
Gazetede yay nlanmayla yürürlü e girece i, 4. maddesi ise 
de i ikliklerin uygulanmas n n Bakanlar Kurulu taraf ndan 
yürütülece ini ifade eden ekilsel maddelerdir. Dolay s yla, 4320 
Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun, öz itibariyle iki 
maddeden olu ma özelli ini 2007 de i ikli i sonras nda da 
korumu tur.   4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanununu 
de i tiren 5636 say l  Kanun, 4 May s 2007 tarih ve 26512 say l  
Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e girmi tir. 4320 Say l  
Ailenin Korunmas na Dair Kanununu de i tiren 5636 say l  
Kanunun 2. maddesin son f kras nda “Kanunun uygulanmas na 
ili kin hususlar yönetmelikle düzenlenir” hükmüne yer verilmesine 
ra men 2007 y l  sonu itibariyle kanunun uygulanmas nda yol 
gösterici olmak üzere ç kar lmas  gereken bir Yönetmeli in uzun 
bir süre geçtikten sonra yürürlü e konulmu  olmas  önemli bir 
eksiklik olarak kar m za ç kmaktad r.38  

 

2.1.2.  4320 Say l  Kanunun Uygulama Alan  S n rl  Kalm t r 

Ara t rma yap lan bölgelerde, di er dava konular yla 
kar la t r ld nda, hem adliyedeki hakim ve savc lar hem de 
kolluk kuvvetleri temsilcileri genel olarak 4320 say l  Kanunun 
kapsam na giren dava say s n n çok fazla olmad n  
belirtmi lerdir. 39 Ara t rmada elde edilen verilere göre bunun 

                                                 
38   Bu ara t rma yap ld ktan sonra yakla k 2 ay sonra 1 Mart 2008 Tarihli ve 
26803 Say l  Resmî Gazete, 19 maddeden olu an “Ailenin Korunmas na Dair 
Kanunun Uygulanmas  Hakk nda Yönetmelik” yay nlanm t r.  
39 Kanunun uygulama alan n n s n rl  kalmas  (ba vuru say s ndaki azl n) 
nedenleri ba ka bir bölümde irdelenmi tir (Bak n z sayfa 121, 148. ) 
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ba l ca nedenleri aras nda aile içi iddet olmas  durumunda 
ikayetçinin birkaç gün sonra vazgeçme e ilimi, sonuç 

alamamaktan dolay  ikayet etmeme e ilimi, toplumda kar -koca 
aras na girilmemesi gerekti i ile ilgili inanç, e itim ve bilinç 
yetersizli i, kad n n ekonomik ba ml l  gibi sosyal ve ekonomik 
nedenler say labilir. Ayr ca hem dava azl  hem de aile içi iddetin 
daha çok koca taraf ndan kad na (han m na veya beraber ya ad  
kad na) yap ld  ortaya ç km t r. Burada birkaç örnek vererek bu 
tart man n önemine dikkat çekmek yararl  olabilir.  

“Özellikle iddete maruz kalan ki iler kolay kolay 
ikayet etmiyorlar. Çünkü etseler daha fazla iddete 

maruz kalma ihtimalleri söz konusu. Bu nedenle 
ikayetler olaylar n çok küçük bir k sm n  te kil ediyor. 

Vatanda  kolluk kuvvetine haber vermiyor...” (Savc , 
2007, Marmara).  

“Zaten genelde ikayetten vazgeçmeyle 
sonuçlan yor. Uzla ma vesaire tercih ediliyor. Sosyal 
yap  kar  koca aras na eytan bile girmez anlay na 
sahip, ertesi gün bar yorlar sonra müdahale eden kötü 
oluyor. Dolay s yla müdahale edecek ki ide tedirgin 
oluyor ve edemiyor. Sosyo-ekonomik özgürlü e sahip, 
haklar n n bilincinde olan kad nlar hemen resmi 
merciye müracaat ediyorlar. Ama geleneksel yap da 
çaresizlik nedeniyle katlanma var s k nt lara” (Savc , 
2007, Marmara).  

“Ayn  yast a ba  koymu lar, aile hayat  
ya yorlar. Kad n çal m yor ve e itim düzeyi dü ük. 
Kocas  dövse de, sövse de bir ey diyemiyor. 
Korkuyor, ikayetçi olam yor. Veya o sinirle ikayetçi 
oluyor. Karakolda ya da mahkemede birde bak yor ki i  
kötü, gelip daha sonra burada davan n dü mesi için 
yalvar yor” (Hakim, 2007, Ege).  

“Kad nlar da hemen bir ey de müracaat etmiyorlar 
çünkü müracaat olunca i  resmiye dönünce kamuya 
intikal edince i  daha da sertle iyor, sineye çekme söz 
konusu. O yüzden de kad nlar ilk ba larda ba vuru 
etmiyor, bilen bile gelmiyor” (Hakim, 2007, Do u 
Anadolu). 

Bu bulgulara ra men ba vuru say s  fazla olmamakla birlikte, 
y llar aras nda bir önceki y la göre dava say s nda az da olsa 
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göreceli bir art  oldu u ifade edilmi tir. Ancak bu göreceli art n 
ba l ca nedenleri aras nda kad nlar n bilinçlenmesi, ekonomik 
özgürlü ün artmas  ve kentlerde ya ayan nüfusun artmas  
say labilir. Çünkü k rsal kesimde kentlere göre intikal eden olay 
daha azd r.  

Tüm bölgelerde yap lan görü melerde aile içi iddetten 
ikayetçi olanlar n 4320 say l  kanundan çok fazla haberdar 

olmad klar  görülmü tür. Ayr ca, 4320 say l  kanun polis, jandarma 
ve savc l klar taraf ndan da çok iyi bilinmedi i gözlemlenmi tir. 
4320 say l  kanunun tam bilinmemesinin, aile içi iddet 
vak alar n n Türk Ceza Kanununa dayand r lmas na sebep oldu u 
gözlemlenmi tir. Görü ülen aktörler, normatif düzenlemelerin 
yarg  camias nda bile tam ve do ru olarak alg lanamad n , 
herkesin kafas n n kar k oldu unu ifade etmi lerdir. Ayr ca, bir 
bölgede kanun uygulay c s n n elinde var olan kanun metninin 
(yarg lamalarda esas al nan metin) güncel olmad n n görü me 
esnas nda ortaya ç kmas  ve bu durumun gizlenilmeye 
çal lmadan, aç k yüreklilikle kabullenilmi  olmas  sorunlar n 
boyutunun tespiti aç s ndan önemlidir.  

“Kanunun uygulanmas n n önündeki en önemli 
engel kimsenin özellikle vatanda n kanunu 
bilmemesidir. Daha ileri gidersek poliste kanunu 
yeterince bilmiyor. imdi kötü olan tarafa geliyoruz, u 
ana kadar tam anlam yla uygulanmad  söylenebilir, 
yani aç k söyleyeyim kanunun ba ar l  bir ekilde 
uyguland n  söylemek zor çünkü devam nda gelecek 
sorularda onun cevab  ç k yor, kanunun yine 
bilinmemesi, ço u zaman büyük yerlerde özellikle i  
yo unlu u nedeni ile savc lar m z 4320 nedeni ile bir 
talepte bulunulmamaktad r” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu).  

“Bu konuda Cumhuriyet Savc lar n n ve 
Hakimlerin kanunun uygulanmas  yönünde 
uyar lmas na ve titizlikle uygulanmas na yönelik art k 
genelge mi yay nlan r bir çal ma yap lmas  
gerekir......... burada ben gelene kadar burada bir tedbir 
karar  istendi ini görmedim. Ben isteyince arkada lar 
da ba lad lar ve tedbir karar  istenmeye ba land ” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu) 
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2.1.3.  4320 Say l  Kanunun Uygulama Birli i Sa lanamam t r 

Türkiye’nin büyük bir ülke olmas  ve sosyal, ekonomik, 
siyasal ve kültürel yap s n n her bölgede hatta her ilde ayr  
özellikler ta mas  bütün bunlara ek olarak kanunun bu bölgelerde 
uygulama birli inin olmamas  kanunun uygulamada ba ar s zl n  
art rmaktad r. Kanunun uygulanmas nda rol alan kolluk ve adliye 
yetkililerinin bulunduklar  bölgelerdeki veya illerdeki sosyal, 
ekonomik, siyasal ve kültürel yap  hakk nda çok iyi bilgi sahibi 
olmalar  ve kanunun getirdi i hükümleri bu bilgiler nda 
uygulanabilir ve anlaml  sonuçlara götürecek ekilde 
yorumlamalar  yararl  olabilir. Ayr ca 4320 say l  Kanuna göre 
verilen tedbir kararlar n n temyiz edilemeyece i eklinde Yarg tay 
2. Hukuk Dairesinin vermi  oldu u 09.07.1998 tarih, E:1998/7229 
ve K:1998/865540 say l  karar, kanunun ülke genelinde uygulama 
birli i içerisinde uygulanmas n  sa layacak içtihat hukukunun 
olu mas n n ve geli mesinin önünü kapatm t r. Sonuç olarak 
kanunun olu turdu u politikan n uygulanmas nda yorumlar n 
farkl la mas  ve yerel özelliklerin de i mesi uygulamada birli i 
engellemekte ve beklenilen sonuçlar n elde edilmesini 
zorla t rmaktad r.  

 

2.1.4. Kanunun Uygulanmas nda Yetkili Mahkeme ve Yetkili 
Makamlar Aç kça fade Edilmemi tir 

Anayasan n 142. maddesi, mahkemelerin yetkilerinin kanunla 
düzenlenece i amir hükmünü içermektedir. Mahkemelerin, 
savc l klar n ve savc  yard mc s  olarak görev yapan adli kollu un 
adli (yarg sal) yetkileri, yarg  çevresi denilen belli bir co rafi 
alanla s n rl d r. 4320 say l  Kanun, tedbir karar  vermeye yetkili 
aile mahkemesini, tedbir karar n  infaz etmeye yetkili savc l k 
makam n  ve tedbir karar na ayk r  davranma suçunu takibe yetkili 
savc l k makam n  düzenlemeye kavu turmam t r. Bu durum 
kar s nda genel hükümler çerçevesinde yetkili mahkeme ve yetkili 
savc l k belirlenmelidir. Tedbir talebinde bulunan n ba vuraca  
yetkili mahkeme konusunda görü melerimizde aç klanan, bizimde 
kat ld m z, görü  u ekilde ifade edilmi tir.   

                                                 
40 Karar  aktaran; Ate , M (2007), “4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 
ve Bu Kanundaki De i iklikler Üzerine Dü ünceler”, Ankara Barosu Dergisi, Y l: 
65, Say :3, Sayfa: 161. 
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“Di er bir eksiklik talep sahibinin bulundu u yerle 
alakal . Bir insan kaç p geldi stanbul’a ve ailesine 
s nd . Bu durumda Mersin’e müracaat edemez. 
Dolay s yla bulundu u yerde müracaat edebilmeli. Son 
alt  ay içinde oturdu u yer, tayini ç km sa orada da 
dava açabilmeli (Hakim, 2007, Marmara). 

Kanunun amac , aile içi iddete maruz kalan ma dur e  veya 
aile bireyini korumak oldu una göre, tedbir talebinde bulunan 
aç s ndan tedbir talebi en seri ekilde ve en az masrafla nerede 
karara ba lanabilecek ise, o yer aile mahkemesine tedbir talebinde 
bulunabilmek mümkün olmal d r. Yetkili mahkemenin tedbir 
talebinde bulunan n ikametgah  (yerle im yeri) mahkemesi olarak 
uygulanmas  kanunun amac na uygun bir yorum olmayacakt r. 
Tedbir karar n  infaz etmeye yetkili savc l k makam  ve tedbir 
karar na ayk r  davranma suçunu takibe yetkili savc l k makam  
uygulanan tedbirin niteli ine göre farkl l k gösterecektir. Baz  
tedbir kararlar nda tedbir talebinde bulunan ki inin fiilen 
bulundu u yer esas al nmal , baz  tedbir kararlar nda ise aleyhine 
tedbir talebinde bulunulan ki inin fiilen bulundu u yer esas 
al narak yetkili savc l k belirlenmelidir. 

 

 

2.1.5. Süreçte Rol Alan Makamlar n Görevleri Aç k Olarak 
Düzenlenmemi tir 

Co rafi olarak hangi yer makamlar n n aile içi iddet 
olaylar yla ilgilenece inin tespitinden sonra, o yerdeki hangi 
mahkeme veya hangi makamlar n aile içi iddet olaylar yla 
ilgilenece i de aç k bir ekilde düzenlenmelidir. Tedbir talebini 
karara ba layacak makam n, “Aile Mahkemesi Hakimi” oldu u, 
4320 say l  Kanunda ifade edilmi tir. Aile Mahkemesi Hakimi 
bulunmayan yerlerde, Aile Mahkemeleri Kurulu , Görev ve 
Yarg lama Usullerine Dair Kanunun 2. maddesi gere ince 
“Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu taraf ndan belirlenen Asliye 
Hukuk Mahkemesi” Hakimi, tedbir talebini karara ba layacakt r. 
Tedbir karar n  sadece “Aile Mahkemesi Hakimi” taraf ndan 
verilebilmesi 4320 say l  Kanunun amac yla uyumlu de ildir. Aile 
içi iddetle kar la an Cumhuriyet Savc lar  da, dosyay  aile 
mahkemesi hakimine göndererek zaman kaybetmek yerine, 
kendileri de tedbir karar  verebilmelidir.  Bu kanunun 
uygulanmas nda adliye ile kolluk aras ndaki görev ili kisinin çok 
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sa l kl  i lemedi i gözlemlenmi tir. Di er bir ifadeyle, 4320 say l  
kanun ba lam nda adliye (savc l k ve aile hakimi) ile kolluk 
birimleri aras ndaki ili kinin sa l kl  bir zemine oturdu unu 
söylemek güçtür.  

 

2.1.6. Tedbir Talebinde Bulunabilecekler S n rl  Olarak 
fade Edilmi tir 

Tedbir talebinde bulunabileceklere ili kin 2007 y l nda yap lan 
yasa de i ikliklerin getirdi i yenilikler konusunda uygulamac lar 
olumlu dü ünmekle birlikte, de i ikliklerin biçimsel oldu u ve öze 
ili kin olmad  aç kl kla ifade edilmi tir. Yap lan de i iklikle 
tedbir talebinde bulunabilecek ki i olarak ilave edilen “mahkemece 
ayr l k karar  verilen”, “yasal olarak ayr  ya ama hakk  olan” ve 
“evli olmalar na ra men fiilen ayr  ya ayan” aile bireyleri, 
de i iklik öncesi tedbir ba vurusunda bulunma hakk na sahip olan 
“e  ve çocuklar” kavram n n kapsam nda olan ki ilerdi. 
Dolay s yla, bu ekilde bir sayma i lemi, tedbir talebinde 
bulunabilecekleri geni leten bir düzenleme olmam t r.  Aile içi 
iddeti Aile Mahkemesine bildirebilecek ki iler 4320 say l  Kanun 

taraf ndan “ iddetin bizzat ma duru” ve “Cumhuriyet Savc s ” 
olarak s n rland r lm t r. Tüm bölgelerde yap lan görü melerde, 
aile içindeki iddete maruz kalan bireylerin ma duriyetleri 
konusunda karakol veya savc l a ikâyetlerinin a a da verilen 
birkaç örnekte oldu u gibi daha çok ma dur olan ki inin bizzat 
kendisi taraf ndan yap ld  belirtilmi tir.  

“ lk önce vatanda  ya da evrak müracaat 
savc l na geliyor. Genelde ikayeti ma dur kendisi 
yap yor” (Savc , 2007, Marmara). 

“Ba vurular genelde ma durun kendisi veya evlad  
ile birlikte yap l yor (Hakim, 2007, Marmara).  

“Karakola e im beni dövdü ünde gittim” (Kad n, 
2007, Ege).  

“E imden iddet görünce polise ba vurdum” 
(Kad n, 2007, Ege).  

“Kendi aile taraf ma k zard  ve bana iddet 
uygulard . Ba vuruyu ben yapt m. Adli t p kurumuna 
gittim ve kan t olmas  için rapor ald m” (Kad n, 2007, 
Karadeniz).  
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“Benim taraf mdan yap lm t . E imin çal mad  
bir dönemde evde otururken bir münaka am z oldu ve 
bana vurdu. Bunun üzerine ben de ikayette bulundum” 
(Kad n, 2007, Karadeniz).  

“ ten ç kt m kiradayd m, maddi anlamda sorunlar 
ya ad k ve huzursuzluk ya ad k. Bunun üzerine ben 
ba vuruda bulundum” (Kad n, 2007, Karadeniz).  

“ te kavgam z oluyor, ben de bunun üzerine 
polise gidiyorum” (Kad n, 2007, Karadeniz). 

Tedbir talebinde bulunulmas n  ma durun bizzat kendisi 
taraf ndan yap laca  hükmünün kat  olarak uygulanmas ,  
ma durun vekilinin tedbir talebinde bulunamamas  gibi 4320 say l  
Kanunun amac yla uyumlu olmayan bir durumun ortaya ç kmas na 
neden olma riski ta maktad r. Ancak, görü melerimizde avukat 
arac l yla yap lan ba vurular n kabulünde herhangi bir sorunla 
kar la ld  ifade edilmemi tir. iddete maruz kalan, dolay s yla 
tedbir talebinde bulunan, aile bireyleri aras nda birinci s rada kad n 
e  gelmektedir. Baz  örnekler k saca öyledir: 

“Karakola e im beni dövdü ünde gittim” (Kad n, 
2007, Ege). 

“E imden iddet görünce polise ba vurdum” 
(Kad n, 2007, Ege).  

“Kendi aile taraf ma k zard  ve bana iddet 
uygulard . Ba vuruyu ben yapt m. Adli t p kurumuna 
gittim ve kan t olmas  için rapor ald m” (Kad n, 2007, 
Karadeniz).  

“Benim taraf mdan yap lm t . E imin çal mad  
bir dönemde evde otururken bir münaka am z oldu ve 
bana vurdu. Bunun üzerine ben de ikayette 
bulundum”. (Kad n, 2007, Karadeniz).  

Aile içi iddet dendi inde kad na kar  iddet akla 
gelmektedir. Ancak aile içinde kar l kl  iddet uygulanmas  
durumunda, her iki tarafa da tedbir uygulamas  için savc l k 
talepte bulunabilmektedir. Örne in,  

“Bir kad n taraf ndan bana gelen bir ikayette 
kocas  taraf ndan kendine iddet uyguland  iddia 
edilmi tir. Konu önüme gelince dosyan n incelenmesi 
ve kar  kocan n dinlenmesi sonucu kad n n da kocas  
t ra  olurken eline vurdu u ve adam n boyun 
bölgesinde kesilme oldu u ve bir hastaneden 
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kesilmenin ciddi oldu uyla ilgili bir rapor ald  
görülmü tür. Bu durum kar s nda kocas n  ikayet için 
gelen kad n hakk nda kocas ndan daha a r bir ceza 
isteyerek her ikisi için de dava açt m. Çünkü kad n 
kocas n n eline t ra  olurken bilerek vurdu undan 
kasden yaralamaya giren bir konu olmu tu. Aile içi 
iddet olarak gelen dava büyüdü ve kad n belki de 

yapt  ikayetten bin pi man oldu. Ama kamu davas  
oldu u için dava devam etmektedir” (Savc , 2007, ç 
Anadolu). 

Aile içi iddet konusunda ikayetler sadece e ler aras ndaki 
olaylardan kaynaklanmamakta, ayn  zamanda anne ve babalar 
evlatlar ndan da ikayetçi olarak tedbir talebinde bulunmaktad r.  

 “ ikayet sadece e ler aras nda s n rl  de il. Baba 
ölmü , anne ya l , evlat ona iddet uyguluyor ya da 
ya l  baba dövülüyor para için” (Savc , 2007, 
Marmara). 

Resmi bir evlilik olmaks z n fiilen birlikte ya ayan kad n ve 
erkek aras nda iddet olmas  durumunda 4320 say l  Kanunda 
düzenlenen tedbirlerin korumas ndan faydalanmak mümkün 
görülmemektedir. 

“Resmi nikah yok, yasal olarak ba vuru yapma 
hakk m n olmad n  dü ünerek ba vuruda 
bulunmad m...” (Kad n, 2007, Do u Anadolu).  

“Ayr ca gayr-  resmi birlikteliklerde de bu kapsam 
geni letilmeli. Gayr-  me ru e  veya çocuk için nafaka, 
tazminat, aile içi tedbir, miras ve benzeri hak talep 
edemiyoruz. Ama mademki böylesi bir fiili durum 
varsa, o zaman bunlar içinde koruma yasas n n 
uygulanmas  gerekmektedir. Nüfus kayd  aranmayacak. 
Bu durum fiili bir olgu, bunu da d lamamak gerekir” 
(Hakim, 2007, Marmara). 

Görü melerden edinilen izlenimlerimize göre, 4320 say l  
Kanun uygulamalar n n, genellikle, ya polis ya da savc l k 
taraf ndan ba lat ld , ikayete gelenlerin Kanundan haberdar 
olmaks z n, sadece evde ya anan iddeti önlemeye yönelik 
devletten yard m talebinde bulunduklar  görülmü tür. Ancak 
bununla beraber avukat  olan ki ilerin avukatlar  taraf ndan 
yönlendirildikleri ve 4320 say l  kanunu uygulatmak amac yla 
ba vuruda bulunduklar  tespit edilmi tir.  
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2.1.7. Aleyhine Tedbir Karar  Verilebilecekler S n rl  Olarak 
fade Edilmi tir 

4320 say l  Kanunda 2007 y l nda yap lan de i iklikle aleyhine 
tedbir karar  verilebilecekler “kusurlu e ” olmaktan ç kar lm ,  
kusurlu e in yan nda “di er aile bireyleri” de kapsam içerisine 
al nm t r. Görü tü ümüz aktörler içerisinde bu geni letmenin 
do ru olmad n  ifade edenler de öyle söylemektedirler. 

“Kanun de i meden önce sadece e ler mevcuttu. 
imdi aile bireyi ifadesi var. Çekirdek aile ile büyük 

aile yap s n  birlikte dü ünmek zorunday z. Bu kadar 
geni letmek bütün aile ba lar n  yarg ya aksettirdi i 
için derin ailevi yaralar açmaktad r. Sorunlar  genel 
olarak kendi içinde çözen bir toplumuz. Marmara 
farkl , burada ko ullar farkl . E lerden biri ile bir evlat 
ba vuruyor. Anne-baba veya baba ile olan ba lar n 
biraz daha hassas de erlendirilmesi gerekti ini 
dü ünüyorum. Zaten iddet, yaralama vesaire varsa 
kanunlarda bunun kar l  var. Bu k s m yani kanunun 
kapsam n n e ler aras nda kalmas  di er aile bireylerini 
kapsamamas  daha isabetli olur diye dü ünüyorum.” 
(Hakim, 2007, Marmara) 

2007 de i ikli i ile getirilen “di er aile bireyleri” kavram , 
ayn  çat  alt nda ya ayan ve iddet uygulayan di er aile bireylerini 
ifade etmektedir. Ayn  çat  alt nda ya amad  halde iddet 
uygulayan di er aile bireylerine veya ayn  çat  alt nda ya amayan 
iddet uygulamam  olan di er aile bireylerine yönelik olarak 

tedbir karar  verilebilmesi mümkün görünmemektedir. Aleyhine 
tedbir karar  verilebilecek ki ilerin daha geni  olmas  gerekti i 
görü melerimizde ifade edilmi tir. 

“Tedbir sadece iddeti uygulayana de il de onun 
ailesi de uygulansa daha iyi olur” (Kad n Ma dur 
Vekili, 2007, Marmara).  

“Kar  taraf bugün Türkiye’nin en zengin 
adamlar ndan bir tanesi. Gece 10:00 da yok unu 
alaca m yok bunu alaca m diye dört be  adam n  eve 
göndermeye ba lad ….. Ayn  süre içinde mahkemeden 
çocu un babayla görü mesi için karar ald lar. Baba 
evden uzakla t  ama çocu un ailesi avukatlarla 
geldiler. Tabi burada kanun çeli iyor. Ben 
tehlikedeyim, beni korumak için çocu umu al yorlar. 
E er bu adam benim için tehlikeli ise çocu um içinde 
tehlikelidir. Zaten benden alamad  h nc n  çocuktan 
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al yor. Benim çocu um dayak bile yedi orada. Anneye 
yap lamayan çocu a yap l yor. Dolay s yla anneye 
çocuk üzerinden ac  çektiriliyor…. Annenin 
ma duriyeti çocukla beraber. Çocuk bunlar , ya ad  
sorunlar  mahkeme psikologuna da anlatt  halde 
mahkeme ‘baba ile münasebet’ ba l  alt nda baba 
bütün nefretini çocu a yans t yor. Sadece baba de il 
babaanne, hala hepsi bask  yap yor. Bunu çocu u 
sevmedikleri için de il anneye ac  çektirmek için 
yap yor. Çocuk gitmek istemese de polis ile alma 
haklar  var… Polisle eve geliyor. Elinde tebligat yok. 
Çocu u vermeyece imi söyleyince ‘ben zaten çocuk 
almaya gelmedim senin nas l bir insan oldu unu 
insanlara göstermeye geldim’ diyor. Bu nas l bir 
mant kt r. Polisleri de buna alet ediyor” (Kad n, 2007, 
Marmara).  

“Evet. Zaten 3 apartman ilerimizde oturuyordu. 
Çocuk almaya geldikleri zaman görümceler, avukatlar, 
zaten avukattan bol bir ey yok, hepsi kap dalar. Bu 
hepimizi etkiliyor. Kocay  uzakla t r yorsunuz. Ama 
aileyi uzakla t rm yorsunuz. Kocam n gelip gelmemesi 
fazla bir ey de i tirmedi. Benim hayat mdaki stres 
oldu u gibi devam etti hatta daha da katland ….Bir ki i 
gitti yerine on ki i geldi. Ben bu uzakla t rman n 
yapt r m gücü oldu una da inanm yorum. Sonunda ben 
oradan ta nd m. Ba ard lar bunu. Uzakla t rman n 
bitti i hafta bunlar ta nd m siteye gece 02:30 da 
geldiler. Kap da güvenlik var. Ona ra men bunlar 3 
araba geliyorlar. Güvenlikte engelleyemiyor. Güvenli i 
tehdit ediyor. Sitenin içinde ko turuyorlar. E  yoksa 
aile bireyleri geliyor. Herkes huzursuz oluyor” (Kad n, 
2007, Marmara) 

 

2.1.8. iddet, 4320 Say l  Kanun Taraf ndan Detayl  
Tan mlanmam t r 

4320 say l  kanun “aile içi iddet” kavram n  tan mlamam t r. 
Tan m eksikli i, sadece aile içi fiziksel iddetin kanun kapsam nda 
oldu u eklinde yorum yap lmas na imkân sa layabilece i gibi 
fiziksel iddetin yan nda tehdit, hakaret gibi davran lar  da 
kapsayan psikolojik iddetin de kanun kapsam nda oldu u eklinde 
yorum yap lmas na kap  aralamaktad r. Kanaatimizce “ iddet” 
kavram  hem fiziksel hem de psikolojik iddeti kapsar ekilde 
anla lmal d r. Ancak, 4320 say l  Kanunun 1. maddesinin 1. 
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f kras nda “ iddet” kavram  tek ba na kullan ld  halde, ayn  
maddenin 2. f kras n n (a) bendinde “ iddet veya korkuya yönelik 
davran lar” kavram  kullan lm t r. Bu düzenleme kar s nda 
kanun koyucunun “ iddet” kavram yla “fiziksel iddeti” murat 
etti i sonucu ç kar lmas  gerekti i iddia edilmi tir (Ate , 
2007:165): 

“(Kanun koyucu) korkuya yönelik davran lar  
(tehdit, hakaret gibi..) fiziki iddetten ayr  tutmu tur. 
E er Kanun koyucu birinci f kradaki iddet kelimesinin 
hem fiziki hem de psikolojik iddeti kapsad n  
dü ünseydi ikinci f krada “ iddet” veya “korkuya 
yönelik davran lar ” bir arada kullanmazd … Kanun 
koyucu birinci f krada iddeti fiziksel iddet olarak 
kullanm  veya Kanunda kavram birli i sa lanmam  
ve yanl l kla ikinci f krada iddet kelimesinin yan na 
korkuya yönelik davran lar  bir tekrar olarak 
kullanm  olabilir. Ancak, Kanun koyucunun yanl  
yapmayaca  dü ünülürse birinci f kradaki iddet 
sözcü ü fiziki iddet anlam nda kullan ld n  ve 
dolay s yla psikolojik iddeti kapsamad n  kabul 
etmek gerekir”.  

Her fiziksel iddetin kanun kapsam nda 
de erlendirilemeyece i, kanunun uygulanabilmesi için fiziksel 
iddetin, devaml l k ve morarma gibi ba ka unsurlarla 

desteklenmesi gerekti i ifade edilmi tir.  
“ iddetin iddet olarak alg lanmas  için süreklilik 

arz etmeli. Bir anl k öfke sonucu at lan tokat iddet 
olarak alg lanmamal ” (Savc , 2007, Marmara).  

“Vurmak, yaralamak, morart ncaya kadar dövmek” 
(Polis, 2007, Ege).   

“Sözel ve duygusal davran lar pek fazla iddet 
olarak görülmüyor daha ziyade fiziki, fiziki iddetin de 
bir boyutu var, i te öyle bir ittirdim yani o çok önemli 
de il dayak olmas  için daha ciddi olmas  gerekiyor, 
ço u bunu o kadarc k olur her evde olabilir eklinde 
görüyor. Özellikle aileler yani anne babalar k z 
taraf nda bu konuda müthi  bir bask  var, hepimiz 
geçirdik, yani k z anneleri kesinlikle çok bilgisiz, 
bende ya ad m bütün bunlar  diyor, ben çektim de sen 
niye çekmiyorsun diyor, git yuvan n ba nda dur, yani 
bu meseleyi anne babalar sahiplenmiyor. Babalarda, 
i in karakol ve savc l a intikal etmesini, bu sürecin 
ba lamas n , çok büyük bir ay p olarak de erlendiriyor, 
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yani as l ay b  yapan iddeti uygulayan ama bu süreci 
ba latan ki i kötü duruma dü üyor. Onun için de göze 
alam yor zaten, yani akl ndan geçirse bile göze 
alam yor.” (Kad n, 2007, Do u Anadolu) 

 

 

Görü ülen aktörler taraf ndan iddet kavram  genellikle fiziksel 
iddeti ça r t r r ekilde alg lanmaktad rlar. 

“E im bana kar  geldi. Bende k zg nl kla dövdüm.  
E im ikayetçi oldu. Rapor alm ” (Erkek, 2007, Ege). 

“Aile içi iddet, vurma, dayak” (Kad n, 2007, 
Ege).  

“Tekme, tokat, dayak atma, vurma gibi eyler” 
(Erkek, 2007, Ege).  

“Kavga, dövü , kaçma, göçme, dayak” (Kad n, 
2007, Ege).  

“Aile içi iddet denilince kanunda say lm  zaten, 
biz kanunda say lanlara bak yoruz, haz rlanan dosyaya 
bak yoruz” (Hakim, 2007, Ege) 

Görü me yap lan aktörlerden baz lar  ise iddet kavram n n 
hem fiziksel hem de psikolojik iddeti ça r t r r ekilde 
alg land n  ortaya koymu lard r. 

iddet denince akl ma hem fiziksel hem de sözel 
iddet geliyor (Kad n, 2007, Marmara).  

“Aile içi iddet, e ini dövme, ba rmad r” (Erkek, 
2007, Ege).  

“A r sözler, dayak aile içi iddet olabilir” (Kad n, 
2007, Karadeniz). 

“ llaki dövmesi de il, bir sözle de taciz edebilir” 
(Kad n, 2007, Karadeniz). 

“Dövdü, bir de eve kuma getirdi; buna da 
tahammül edemedim. Elimden param  da ald ” (Kad n, 
2007, Karadeniz). 

4320 say l  Kanunda yer alan “ iddet” kavram n n ne anlama 
geldi inin aç k bir ekilde ifade edilmemi  olmas  ve iddet 
kavram yla birlikte “korkuya yönelik davran lar” kavram n n 
birlikte kullan lm  olmas  yarg  organlar nca iddetin ne anlama 
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geldi i konusunda tereddütlere yol açm  olsa da, kanaatimizce,  
iddet kavram  hem fiziksel hem de psikolojik iddeti kapsayacak 
ekilde anla lmal d r. Ba ka ekilde anla lmaya meydan 

vermemek aç s ndan aile içi iddet kavram  mutlaka bir tan ma 
kavu turulmal d r.  

 

2.1.9. 4320 Say l  Kanunun Uygulanams nda Delillendirme 
(Delil Gösterme) Güçlü ü Mevcuttur 

Aile içi iddet çok özel bir alanda gerçekle mektedir.  iddet 
olay n n ma duru d nda bir tan n olmas  çok s k kar la lan 
bir durum de ildir. Kuvvet kullan lmam  ise yara bere gibi 
maddi delillerin varl  da söz konusu olmayacakt r. ikâyet 
hakk n  kullanan aile bireyleri, aile içi olaylarda kendi rollerini 
küçültmek veya di er taraf n oynad  rolü abartmak eklinde 
davran  modeli geli tirebilmekte, intikam almak, ki iyi zor 
duruma dü ürmek veya ki iyi toplum önünde küçük dü ürmek gibi 
saiklerle aile içi iddet iddialar  ortaya atabilmektedir. Bu durum 

nda, aile içi iddet olgusunun do as  gere i delillendirme 
güçlü ünün ya and  bir olgu oldu unda ku ku bulunmamaktad r.  

Ortaya konulan delillendirme güçlü ü kar s nda, aile içi 
iddetin önlenmesi sürecinde rol alan aktörler, delil standartlar  

konusunda esnek davran  modelleri geli tirmelidir. Aksi halde, 
delillendirilemeyen aile içi iddet vakalar nda ma durun 
korunabilmesi mümkün olamayacakt r. Nitekim Yarg tay 2. Hukuk 
Dairesi 09.07.1998 tarih, E:1998/7229 ve K:1998/865541 say l  
karar yla “ iddete u rayan ma durlar n tekrar iddete u rama 
ihtimalini göz önüne alarak ba vuru üzerine tan k ya da kar  
taraf n dinlenmesine gerek olmadan karar verilece ini, iddete 
u rayanlar n mahkemede yeniden iddete u rama ihtimallerini 
kan tlama yükümlülüklerinin bulunmad n ” hükme ba lam t r.  

Aile içi iddet ma durlar n n iddetin sorumlusu olarak 
kendilerini gördükleri, sorunlar n  ba ka kimseler ile payla maya 
istekli olmad klar ; ancak belirli bir a amadan sonra kom ular  ile 
payla t klar  gözlemlenmi tir. 

“Önce kesinlikle payla m yorlar, belki bizim 
ehrimizle ilgili bir eydir ama, zaten bu durumdaki 

                                                 
41 Karar  aktaran; Ate , M (2007), “4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 
ve Bu Kanundaki De i iklikler Üzerine Dü ünceler”, Ankara Barosu Dergisi, Y l: 
65, Say :3, Sayfa: 165. 
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kad n öncelikle kendini suçluyor, benim mi bir hatam 
var acaba yani bunun e inden kaynaklanan bir ey 
oldu unu dü ünmüyor, bu asl nda önemli bir 
konu….Belki o a amada direkt uzmana ula abilse daha 
rahat çözebilecek ama önce kendi ya yor, bakt  ki 
çözümsüz kald nda kom usuyla payla yor ama yine 
kendi ailesi ile de il çünkü zaten ailelerin %80’ni bu 
konuda kapal , yani evindir, kocand r, hepimiz ya ad k, 
sonra de i ir bak  ac s  devam ediyor; o yüzden 
genellikle kom ularla payla l yor. Sonras nda o 
kom ular aras nda belki bilinçli biri varsa resmi 
mekanizmaya yönlendiriyor, yoksa da biraz daha 
sürüyor/t rman yor ve bunlar y llar  al yor bunlar 
günlük veya ayl k de il. iddet gören bir kad n n resmi 
yola ula mas  bir anda geli miyor, y llar sonunda 
geli ebiliyor, y llar sonra geli ti inde de ne oldu unu 
hepimiz görüyoruz.” (Kad n, 2007, Do u Anadolu) 

Aile içi iddet konusunda bilgi sahibi olan akrabalar n da aile 
içi iddet olgusuna duyars z kalma e iliminde olmalar  ve olay n 
resmi mercilere intikal etmesini onaylamamalar , olay n 
delillendirilmesinde bir güçlük olarak kar m za ç kmaktad r.  

“Sosyal güvencesi ve e itimi olmayan bir kad n ne 
yapacak, zaten aile kap s  kapal , genel olarak kapal , 
bu durumda k z na sahip ç kan aile say s  o kadar az ki, 
çok az, zannediyorum en fazla %20 dir, yani %80’ni 
kesin olarak sahip ç km yor, bu senin meselen, git 
evine, herkes çekti, git çekmeye devam et, düzelir, 
geçer, ya lan nca geçer, çocuk olunca geçer, yani 
çe itli önüne bir tak m eyler sunarak geçer ve 
gerekirse de kap lar  tamamen kapatarak, böyle bir 
durumda bir daha bizim evimize gelme diyerek 
kapan yor” (Kad n, 2007, Do u Anadolu). 

Aile içi iddet konusunda kolluk birimlerinde sorunu aile içi 
sorun olarak görme ve kendili inden çözümlenece ine dair hakim 
olan alt kültür de olay n delillendirilmesini olumsuz etkileyen bir 
faktör olabilece i ifade edilmi tir. 

“Öncelikle kar  koca aras nda olabilir, i te git 
evine bac m deniliyor, olur mu böyle her kavgada gibi 
yakla mlar var, bu daha çok karakollarda oluyor. 
Karakola giden bir durumun savc l a intikal etmemesi 
%80 diyebilirim, %80 karakollarda geri gönderiliyor, 
ancak %20 si savc l a intikal ettiriliyor. Olabilir 
bac m, i te bir daha olursa bize gel falan, geçer, 
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böyledir öyledir diye kad n oyalan yor ve kad n geri 
gidiyor evine. Tekrar tekrar karakola gitti inde 
muamele yine mi sen gibi, i te nedir, bu kadar da 
olmaz gibi; yani kad n affedersiniz edepsizlikle sende 
i te öyle bir ey olur mu diye, kad n bu seferde zan 
alt nda kal yor, art k karakola gitmek istemiyor çözüm 
yolu ba lang ç noktas  olarak görmüyor. Giden art k 
çok çaresiz olan, daha yapacak hiçbir eyi olmuyor o 
ekilde gidiyor. Ama savc l kta durum biraz daha iyi 

durumda, karakolda daha çok s k nt  var.” (Kad n, 
2007, Do u Anadolu, Yakutiye Belediyesi ükrü Azak 

efkat Evi Müdiresi) 

Tedbir karar  verirken aile mahkemesi hâkimlerinin tedbir 
talebinde bulunan aile içi iddet ma durlar n n beyanlar na tek 
ba na itibar etmedikleri, beyanlar  destekleyici nitelikte ba ka 
delillerinde dilekçeye eklenip eklenmedi ini gözettikleri ifade 
edilmi tir.  

“Di er bir problemde müracaat esnas nda 
samimiyeti çözümlemek için dilekçeye birkaç ey 
ekleme önemli. Dilekçenin kabul edilebilirlik art  
olmal . Böyle olursa insanlar daha özenli olurdu. Nedir 
kabul edilebilirlik art : 

 a. Nüfus bilgilerini dilekçeye dahil etmek 

 b. Ya anan iddet olay n n hiç olmazsa emniyet 
kay tlar nda olmas  ve hemen hakimin ula abilmesi 
sa lanmal , savc l ktan gelenlerde bunlar var. tirazlar 
da genelde ‘ben o tarihlerde ehir d ndayd m veya 
yurt d ndayd m’ eklinde oluyor.  Duru mada deliller 
haz rsa hemen karar verilir. As l ama ma dur olan  bir 
an önce ma duriyetten kurtarma olmal d r” (Hakim, 
2007, Marmara).  

“Mahkemelerde durumu güzel izah ederseniz, 
raporlar n z uygunsa hemen tedbir karar  alabilirsiniz. 
Bazen hakim k sa süre de verebiliyor. Asl nda tedbir 
çok az insan  tedip edebiliyor. Biraz akl  ba nda 
olanlar uslan yor. Sistem içinde çok ciddi sorunlar var” 
(Kad n, 2007, Marmara, Avukat). 

Zorunlu olmamakla birlikte, gerek karakollarda gerekse 
Cumhuriyet Savc l klar nda Tedbir karar  almak için sa l k 
raporu al nmas  zorunlu tutulmakta ve sa l k raporu almadan 
sürecin devam etmesine izin verilmemektedir. Sa l k raporunun 
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aranmas na neden olarak da olay n adli bir olay olmas ndan 
dolay  sa l k raporun gereklili i dile getirilmektedir.  

“Kad n n dayak yedi ine dair sa l k raporu 
isteniyor, ba vurular s ras nda rapor istenmiyor ama 
prosedürün devam edebilmesi rapor gerekli. Aile içi bir 
olay oldu u için hiç kimseye sa l k raporu ald ramam, 
almak istemiyorsa alm yor. Kad nlar rapor almak 
istemiyor, rapor almak prosedürün devam etmesi için 
zorunlu” (Polis, 2007, Do u Anadolu).  

“...adli olay oldu undan dolay  rapor gerekli, adli 
dosyay  tedbir istemi ile gönderiyorsunuz, rapor olacak 
ki hakim görecek, niye böyle bir ey isteniyor, nas l bir 
iddet görmü  vesaire” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

“Rapor istenmesi tedbir karar  al nmas  için de il, 
adli olay olmas ndan dolay  rapor isteniyor. Çünkü e e 
kar  kasten yaralanma oluyor, hakk nda soru turma 
yap yoruz” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

“Aile içi iddet konusunda genelde evdeki iddetli 
kavgalar n sonucunda yap lan ikayetleri 
de erlendiriyoruz, herhangi bir ikayet olmazsa zaten 
haberimiz bile olmuyor, ikayetleri ve ifadeleri al p, 
gerekliyse rapor ald r p dosyay  mahkemeye sevk 
ediyoruz” (Savc , 2007,Ege). 

Zorunlu rapor uygulamas  ve rapor alma sürecindeki sevk 
müzekkeresi gibi bürokratik i lemler baz  aile içi iddet olaylar nda 
ma dura koruma sa lanmas n n önünde önemli bir engel 
olabilmektedir. 

“Herkes rapor alam yor. Adli t pa gitmesi 
gerekti ini çok bilmiyor” (Kad n Avukat, 2007, 
Marmara).  

“Baz  semt karakollar nda yeterli ilgi gösterilmiyor 
ma dura. Bir müvekkilim e i taraf ndan tecavüze 
u ramas na ve kendisine e i zührevi hastal klar 
bula t rmas na ra men semt amirli ine gidiyor. Sevk 
müzekkeresi vermeden hastaneye gönderiyorlar. 
Hastanede sevk müzekkeresi istiyor. Avukat  olan ben 
de bunu ispat edemedi im için müvekkilim ma dur 
oluyor. Bazen bir polis memuru ya da doktor, e in 
vermedi i zarar , i ini savsaklamak suretiyle ma dura 
verebiliyor” (Kad n, 2007, Marmara, Avukat). 
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Savc l ktan gelen tedbir taleplerinde dosyada mevcut delillerin 
karar verilmesi için yeterli düzeyde olmad  ifade edilmektedir. 

“Savc l k soru turmas  kanun bilinmedi inden iyi 
yap lm yor. Evraklar eksik geliyor. Kolluk bu konuda 
hassas de il” (Hakim, 2007, Ege).  

“ ikayetleri al yoruz, ifadeleri al yoruz, evraklar  
savc l a gönderiyoruz” (Polis, 2007, Ege). 

Tedbir karar  verilmi  olmas  durumunda aile içi iddete maruz 
kalan e e verilmek üzere hükmedilecek nafakan n miktar  
konusunda da delillendirme güçlü ü ya and  ifade edilmi tir. 

“Kanunlar çok güzel ancak onu uygulayacak 
yeterli altyap  yok. Adam dolar milyarderi veya ayl k 
kazanc  100-200 milyar. Adam n gelirini tespit 
edemiyoruz. Adam çok zengin, ama kirada oturuyorum 
diyor. Borçlar n  gösteriyor. Burada mahkemenin gelir 
beyannamesinin, kredi kartlar n n ekstresinin talep 
etmesi zorunlu olmal , yani giderden gelir beyannamesi 
yap lmal . Nafakan n takdirinde de hakim kendi 
ekonomik artlar n  göz önüne almamal . Hakim ayda 3 
milyar zor kazan yor diye ma dura az nafaka takdir 
etmemeli. Adam dolar milyarderi. Bu çocu un 
masraflar  di er aile bireyleri emsal al narak tespit 
edilmeli. Adam n di er ye enlerinin oförlerinin 
masraf  alt  milyar dolay s yla nafaka ona göre tespit 
edilmeli. Her olay kendi artlar  içinde 
de erlendirilmeli.” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara) 

Aile içi iddet konusunda tan kl k yapacak ki ilerin cebir, 
tehdit, hakaret veya yak nlar aras  dayan ma duygusundan 
yararlanma gibi yollarla tan kl k yapmalar n n engellenmesine 
kar  yeterli güvenceler olmad ndan yak n lmaktad r. 

“Nafaka davas  süresince aile dostum 3 ki iyi ahit 
yazd m. Onlar  aray p senin torunun, çocu un var diye 
tehdit ediyor. Benim mal varl m  kimse aç klayamaz, 
ben onu (e ini) 500 liraya muhtaç edece im, asker 
edece im diyor. Tehditlerden korkan dostlar m ahitlik 
etmediler” (Kad n, 2007, Marmara).  

“Tedbir karar  bittikten sonrada e im mesajla 
tehdide devam etti. u an telefonla arayam yor ama 
arkada lar  vas tas yla tehdidini ula t r yor. Ama o 
arkada lar ahitlik yapm yor” (Kad n, 2007, Marmara). 
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2.1.10. Uygulanabilecek Tedbirler Kanunda Say lanlarla 
S n rl  Addedilmektedir 

4320 say l  Kanunda say lan yedi adet tedbirden herhangi 
birinin uygulanmas na veya birkaç tedbirin ayn  anda birlikte 
uygulanmas na karar verilebilece i gibi, Kanunda yer almayan 
ancak hâkimin uygun görece i ba ka tedbirlerin uygulanmas na 
karar verilebilmesi de mümkündür. Somut olay n özelliklerini 
dikkate alarak adaletin bireyselle tirilmesine hâkime takdir hakk  
vererek imkân sa layan bu düzenleme son derece olumludur. 
Ancak, uygulamada aile mahkemesi hâkimleri Kanunda say lan 
tedbirler d nda herhangi benzer bir tedbir uygulamad , hatta 
böyle bir uygulamadan özellikle kaç nd klar  görülmektedir. 

“Dilekçedeki talebe ba l  kalarak aile ve çocuklar 
için konut tahsisi, eve yakla mama, ileti im 
kurulmamas , 600 metre çap ndaki alana yakla mama, 
eve girmeme gibi bütün tedbirler talep ediliyorsa tüm 
tedbirlere birden hükmediyoruz. Di er tedbirleri hiç 
uygulamad m. Ba ma i  açmay m (Hakim, 2007, 
Marmara). 

Tedbir kararlar n n olaylar n karakterine göre ekillenmesi ve 
olay n özelliklerine göre aile içi iddeti önlemede yararl  olabilecek 
ba ka tedbirlere karar verilmesi konusunda hakimlerin daha fazla 
inisiyatif kullanmalar  te vik edilmelidir. 

Tedbirin ne olaca  konusunda karar verilirken tedbir talebinde 
bulunan ile aleyhine tedbir talebinde bulunulan n menfaatleri 
aras nda denge gözetildi i ifade edilmi tir.  

“Evden uzakla t rmada di er e i ne yapaca z. 
Soka a m  ataca z. Adam memur ya da kad n i siz, 
nerede kalacak. Bir taraf  ihya ederken di er taraf  
atal m m ? Bu yüzden toplumumuza uymayan, 
giydirilen kanunlarla bu i  olmuyor” (Hakim, 2007, 
Marmara).  

“Ma dur k sm n haklar n  korumaya çal rken 
kar  taraf nda kesinlikle rencide edilmemesi, evden 
uzakla t rma rencide edici ekilde olmamal ” (Hakim, 
2007, Marmara). 

Kanunda say lanlar d nda al nabilecek di er benzeri 
tedbirlere ili kin çe itli öneriler görü melerde ortaya at lm t r.  
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“Bir fon olu turularak al nan tedbirlerin mali 
zaaflar  çözülmelidir. Düzenli gelire sahip vaka say s  
çok az. Düzenli geliri olmayanlara da nafaka 
ba lat lamamaktad r. Ma dur bu durumda çifte 
ma duriyet ya amaktad r” (Hakim, 2007, Karadeniz).  

“Kanun çal yor ancak, kanun ma dur taraf n 
sosyal ihtiyaçlar n  ve gereksinimlerini maalesef 
dü ünmemi . Ma dur olan e in ifadesini ald ktan sonra 
tekrar evine gönderilmesi maalesef daha vahim 
sonuçlar n do mas na neden olabiliyor. Bu ah slar n 
bu süreçte de olsa s nabilecekleri bir merkezin 
olu turulmas  gerekir. Veya bunu kanunun ma durlara 
bir hak olarak vermesi gerekir. Veya üpheli taraf n 
evden uzakla t r lmas  için gerekli yetkinin 
düzenlenmesi gerekir. Biz olay  s ca  s ca na tahlil 
etti imiz için bu yetkinin bize verilmesini istiyoruz. 
Çünkü biz olaylar aras ndaki ciddiyet derecesini 
ölçebiliyoruz” (Polis, 2007, Karadeniz,) 

Kanunun etkin bir ekilde i lemedi ine ve sorunlara gerçek 
anlamda çözüm getirmedi ine olan yayg n inanç, hâkimin 
uygulayaca  tedbiri belirlerken karar sürecini etkilemektedir. 

öyle ki, mahkemeler al nacak evden uzakla t rma karar n n etkin 
bir ekilde uygulanmayaca na inand klar  veya uygulansa bile 
fakirlik ve i sizlik gibi sosyal gerçekler ile aile yap s ndan dolay  
bu tür kararlar n aileyi daha zor durumlara dü ürece ini 
dü ünmekteler; dolay s yla bu durum alacaklar  kararlar  
etkilemektedir ve evden uzakla t rma yerine uyar  tedbiri karar  
vermekle yetinilmektedir.  

“Türkiye’de ekonomik ç kmaz oldu u sürece 
hiçbir ey düzgün çal maz, çok yo un bir nüfus art  
var, nüfus hareketlili i var, bugün burada yar n ba ka 
bir yerde” (Hakim, 2007, Do u Anadolu).  

“Bu toplumsal bir sorun asl nda, yasay  ç karm  
olmak her eyi çözümlemiyor. Yasada udur budur 
demekle olmuyor, uygulama artlar  olu mad  için” 
(Hakim, 2007, Do u Anadolu).  

“Asl nda i  yo unlu u falan çok önemli de il 
hakim ve savc lar yine de uygularda, hakim ve 
savc larda bu kanunun uygulanmas na inanm yorlar 
aç kças , niye inanm yorlar dedi im gibi imdi 
ayaklar m z  yere basal m bunun temellerini bilmek 
laz m asl nda yoksa kanunu uygulamak kolayda, o 
kanun uygulanmad  sürece hiç bir esprisi kalm yor, 
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yani bu adliyelerin sorunu de il. Bu sorun öncelikle 
devletimizin kolluktan ba layarak insanlar n/kad nlar n 
topluma kazand r lmas na yönelik yat r mlar yapmas  
ile do ru orant l ” (Savc , 2007, Do u Anadolu). 

“Ailenin korunmas  için bir tedbir al n yor  yani 
tabir yerinde ise gaz  al ns n taraflar daha sonra bir 
araya gelsinler diye asl nda kanun gerçekten güzel. 
Ancak, ülkemizde uygulama gerçekten zor, ki i i siz 
güçsüz, hadi onu uzakla t rm s n, neyi halledecek, ne 
i e yarayacak. En az ndan birlikte bir ev kiras  
veriyorlar, kümes gibi bir yerde de olsa bir yerde bir 
evi payla yorlar, zaten asgari ücrette çal yorlar. kisi 
de ayn  yerde dururlarsa (ya arsa) s nma sorun 
olmayacak, yemek masraf  sorun olmayacak, aksi 
takdirde di er türlü ikiye bölüyorsun. Ayr ca birinden 
al p di erine ufak da olsa nafaka veriyorsun, uygulama 
zor” (Hakim, 2007, Do u Anadolu). 

 

2.1.11. 4320 Say l  Kanun Gere ince Al nan Tedbir Karar n n 
Tebli i Konusunda Belirsizlik Mevcuttur 

4320 say l  Kanun tedbir kararlar n n tebli ine ili kin herhangi 
bir hüküm içermemektedir. Kanunun 1. maddesinin 3. f kras nda 
yer alan “…kararda hükmolunan tedbirlere ayk r  davran lmas  
halinde tutuklanaca  ve hakk nda hapis cezas na hükmedilece i 
hususu iddet uygulayan e  veya di er aile bireyine ihtar olunur” 
eklinde bir hüküm yer almaktad r.  “ htar olunur” ifadesinden 

tedbir kararlar n n aile içi iddet uygulayan ki iye tebli  edilmesi 
gerekti i sonucu ç kar labilir. Tedbir karar na ayk r  davran lmas  
suçunun olu abilmesi ve bu suç için öngörülen cezai yapt r m n 
uygulanabilmesi için tedbir karar n n aile içi iddet uygulayan 
ki iye tebli  edilmesi gerekir. 

Tedbir kararlar n n tebli i konusunda özel bir düzenleme 
olmamas na ra men, uygulamada tebligat i lemi kolluk taraf ndan 
yap lmaktad r.  

“ nfaz büroya gelen mahkeme kararlar na 
bak yoruz, 4320 say l  Kanunla ilgili bir karar geldiyse, 
sadece tebli  etmek gerekiyorsa evine gidiyoruz, adam  
bulamazsak eve haber b rak yoruz karakola u ras n 
tebli at  var diye, adam geliyor tebli at  imzalat p 
gönderiyoruz” (Polis, 2007, Ege).  
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“Eve polis geldi mahkemeden tebli at var diye, 
e ime haber verdim, neymi  diye sordu,ne bilmem ben 
dedim. Polis seni ça r yor dedim. Polis e ime ka d  
imzalat p gitti. Bakt k mahkeme karar ym ” (Kad n, 
2007, Ege).   

Tebligat konusunda uygulamada ya anan sorunlar 4320 say l  
Kanun kapsam nda verilen tedbir kararlar n n etkinli inin önünde 
ciddi bir engel olarak kar m za ç kmaktad r.  

“Tebligatta sorunlar var. Mesela benim e im 
stanbul da ya yor. i, evi burada ama adresini 

Ku adas ’ndaki otelini gösteriyor. Otele gidip tebligat 
yapam yorsunuz adam ortada yok. stanbul da bile iki 
hafta sürerse tebligat orada ne kadar sürer kim bilir. 
Ku adas ’ndaki otele nafaka için haciz de konam yor. 
ki y ld r bana mal varl m sorulacak ne gelen var ne 

giden” (Kad n, 2007, Marmara).  

“…tedbir karar n n aleyhine tedbir konulana 
iletilmesi a amas nda bir ay savc l kta bir ayda polis 
veya jandarmada oyalan yor. Tedbir karar n n tebli i 
ula ncaya kadar ki iye zaman bitmi  oluyor” (Hakim, 
2007, Marmara).  

“Koruma karar  tek adrese ç k yor. Adres 
de i tirildi inde tekrar ba tan süreci ba latmak 
gerekiyor. Adres de i ikli inde koruma karar n n 
devam etmesi gerekir” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara).  

“Asl nda de i ik kararlar var. tabi bu kararlar 
bizde tutulmad  için, ben burada kayd n  yap yorum 
asayi e gönderiyorum. nfazen yazm z bu ekilde de 
mahkeme kay tlar na geçirmi iz. Bu da vakit al yor. 
Art k kolluk ne kadar zamanda tebli  ederse.” (Savc , 
2007, Güney Do u Anadolu) 

 

2.1.12.. Mahkeme Karar yla Al nan Tedbirin Süresi ve Tedbir 
Karar n n Ba lang ç An  Belirsizdir 

4320 say l  Kanunun 1. maddesinin 3. f kras nda tedbirlerin 
“uygulanmas  amac yla öngörülen süre alt  ay  geçemez” hükmüne 
yer verilmi tir. Ancak tedbir uygulamas n n alt s n r  konusunda 
herhangi bir düzenlemeye yer verilmemi tir. Bu durum kar s nda 
hakim takdir hakk n  kullanarak daha az bir süreyle tedbirin 
uygulanmas na karar verebilecektir. Tedbirin uygulanmas  için 
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öngörülen alt  ayl k üst sürenin sona ermesinden sonra ikinci bir 
alt  ayl k süre için tekrar tedbir karar  verilip verilemeyece i 
konusunda bir düzenleme de yap lmam t r. Kanunda ifade edilen 
alt  ayl k sürenin tedbirin uygulanabilece i toplam maksimum süre 
mi yoksa tedbirin bir defada uygulanabilece i maksimum süre mi 
oldu unun aç kl a kavu turulmas  gerekmektedir.    

“bu kanun da tedbir kararlar  6 ayla s n rl . Benim 
müvekkilim 6 aydan sonrada rahats z edildi. Buna nas l 
bir çözüm bulunacak. Tedbirden sonra yeni bir dava 
açmak zorunday z. Alt  ayl k sürede adam zaten eve 
yakla mad  için iddeti tekrar edip etmeyece ini 
bilmiyoruz. Ya tekrar ederse ba tan yeni bir süreç. 
Sözle iddet uygularsa nas l ispat edece iz” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara).  

“Kanunun yaz m nda bir hata var. Bo anma davas  
kesinle inceye kadar tedbir devam eder gibi bir ifade 
eklenmeli. Ba ka bir talep olmadan devam etmeli 
tedbir karar . Bo anma davas  açm yorsa 6 ay uygundur 
(Kad n Ma dur Vekili, 2007, Marmara).  

“… Aile içi iddeti sürekli hale getiren ah slar ne 
olacak.üst üste birkaç kez uzakla t rma alan bireylere 
ne yap lacak net de il” (Polis, 2007, Ege). 

Tedbirin uygulanmas  süresinin ne zaman i lemeye 
ba layaca  da düzenlenmemi tir. Bundan dolay , tedbirin 
süresinin tedbir karar n n verilmesi an ndan itibaren i lemeye 
ba layaca  iddia edilebilece i gibi, tedbir isteyene tedbir karar n n 
tebli i an ndan itibaren, aleyhine tedbir karar  verilene tedbir 
karar n n tebli  an ndan itibaren veya tedbir karar n n infaz 
an ndan itibaren i lemeye ba layaca  eklinde görü ler ileri 
sürülebilmesine zemin olu turulmu tur. 

 

2.1.13. Tedbir Karar n n nfaz  Konusundaki Düzenlemeler 
Yetersizdir:  

4320 say l  Kanunun 2. maddesinin 1. f kras ; “(tedbir) 
karar n n bir örne i mahkemece Cumhuriyet Ba savc l na tevdi 
olunur. Cumhuriyet Ba savc l  karar n uygulanmas n  genel 
kolluk kuvvetleri marifeti ile izler.” hükmüne yere vermi tir. 
Ancak, “genel kolluk marifetiyle izler” ifadesi, belirsiz bir ifadedir. 
Burada “izler” kelimesi yerine, amaca daha uygun olan “infaz 
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eder”, “icra eder” veya “yerine getirir” gibi kavramlar n 
kullan lmas  gerekirdi.  

“Fiili uygulama aç s ndan az önce dedi im gibi 
uzakla t rma cezas n n uygulanmas nda kanunun bize 
yetki vermemesinden dolay  s k nt lar m z var, biraz” 
(Polis, 2007, Ege).  

“Kanun da birtak m bo luklar var… Uzakla t rma 
cezas n n uygulanmas nda 4320 say l  kanun, kolluk 
kuvvetlerine yetki vermemesinden dolay  cezan n 
infaz nda bo luk olu uyor” (Polis, 2007, Ege).  

“Verilen kararlar n uygulanmad n  görünce, 
imdi kad n buraya geliyor a l yor s zl yor yine geliyor 

diyor, biz karar verdikten sonra 24 saat izleyecek 
halimiz yok, kollu un bu i i yapmas  laz m” (Savc , 
2007, Do u Anadolu). 

Ayr ca, “Cumhuriyet Ba savc l na tevdi olunur”  ifadesi de 
Cumhuriyet Ba savc l  taraf ndan infaz olunur anlam na 
gelmedi i ifade edilmektedir (Ate , 2007:170). 

“Cumhuriyet Ba savc l klar  infaz için kendilerine 
verilen di er kararlar  ilamat ya da infaz ad ndaki 
defterlere i leyerek kararlar n infazlar n  özel bürolar  
taraf ndan takip etmektedirler. Oysa Kanunun 2. 
maddesi gere i gönderilen koruma (tedbir) kararlar n  
muhabere defterleri üzerinden genel kolluk 
kuvvetlerine göndermekle yetinmekte, infaz defterine 
kaydetmemekte ve infaz n  takip etmemektedirler”.     

Verilen karar n infaz n daha seri olarak gerçekle tirilebilmesi 
için savc l n infaza arac  k l nmas  uygulamas ndan vazgeçilmesi, 
infaz n karar  veren mahkemece gerçekle tirilmesi önerisi dile 
getirilmi tir. 

“Aile mahkemelerinde verilen karar n savc l a 
bildirilmemesini, bu karar n infaz n n gecikmesine 
meydan vermemek ad na infaz nda mahkemece 
gerçekle tirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Birkaç 
ayl k gecikme halledilmi  olur. Ancak personelin bu 
noktada e itilmesi ile i  halledilir. Mahkemede falan 
tarihli karar ile falan ah s hakk nda u karar 
verilmi tir. Derhal infaz  diye emniyet veya 
jandarmaya direk yaz  yaz l r. Tedbire uyulmad  
takdirde bu sefer savc ya müracaat edilip, ceza davas  
ba lat labilir” (Hakim, 2007, Marmara).  
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“Tedbir karar  verildikten sonra mahkemeden 
gönderilen evraklar n takibinde birtak m s k nt lar var” 
(Savc , 2007, Ege). 

Tedbir talep eden savc n n talebi mahkeme taraf ndan olumlu 
kar lanarak tedbir karar  verildi inde, tedbir karar n n takibini 
yapacak olan savc yla tedbir talebinde bulunan savc  ayn  ki i 
olmamaktad r. Bu durum tedbir kararlar n n takibinde savc lar n 
oynayabilece i rolü s n rlamaktad r. Savc lar kendilerinin önlerine 
kolluk taraf ndan haz rlanan bir evrak gelmedi i zaman kolayl kla 
sürecin d nda kalabilmektedir. 

“Uygulamada bize tedbir karar na muhalefet 
eklinde geliyor. lem yap yorsunuz. Ama çok fazla 

denetim imkân  oldu unu dü ünmüyorum, yani 
uygulama prati i aç s ndan çok ba ar l  de il. 
Rehberlik konusunda s k nt  oldu unu dü ünüyorum” 
(Savc , 2007, Ege).  

“Savc l k ile ilgili kayda de er bir sorun 
ya anmamaktad r” (Polis, 2007, Ege).  

“Savc  ile ileti im aç s ndan bir sorun yok” (Polis, 
2007, Ege). 

Hâkim taraf ndan hükmedilen tedbirlerin uygulamas  tedbir 
talebinde bulunan ki ilerin inisiyatifinde kalmaktad r. Tedbir 
talebinde bulunan n tedbir karar n n ihlal edildi i yönünde her 
hangi bir ikayeti bulunmad  sürece kolluk, savc  veya hakimin 
karar n uygulan p uygulanmad n  re’sen takip etmesine imkan 
sa layan bir sistem bulunmamaktad r. Tedbir talebinde bulunan 
tedbir talebine uyulmamas  durumunda cezai müeyyide 
uygulanaca na dair hükmün sadece cayd r c  etkisinden 
yararlanmak amac yla hareket etti i için tedbire uyulmamas  
durumlar n  kamu makamlar na bildirme konusunda her zaman çok 
istekli olmad klar  görülmektedir.  

“Son de i iklikleri de dikkate alarak 4320 say l  
Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un hala tek çözüm 
olarak adliyeyi evin içine sokan bir yap s n  koruyor, 
bu da iyi bir ey de il tabi” (Hakim, 2007, Ege).  

“Kanun eklen uygulan yor. Fakat çözmeyi 
hedefledi i sorunu tam çözebildi i tart l r. Kanun da 
birtak m bo luklar var… Uzakla t rma cezas n n 
uygulanmas nda 4320 say l  kanun, kolluk kuvvetlerine 
yetki vermemesinden dolay  cezan n infaz nda bo luk 
olu uyor. Uzakla t rma cezas  alan ah s ceza süresi 
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dolmadan evinde ikamet edebiliyor. Hatta 
mahkemeden e i ile birlikte evine dönenler var” (Polis, 
2007, Ege).  

“Bana iki kez evden uzakla t rma cezas  verildi. 
Toplam 6 ay. Birinci uzakla t rmadan bir ay sonra e im 
gece korktu unu söyledi. ki ay daha uzakla t rmam 
oldu u halde yan na ça rd . Gittim. Bana mesafeli 
davranmaya devam etti. Beni tekrar ikayet etmekle 
tehdit etmeye ba lad . Sorun devam etti i bir s rada 
tekrar ikayet etti. Tekrar 3 ay uzakla t rma ald m” 
(Erkek, 2007, Ege).  

“Savc l k aile mahkemesinden bir tedbir istedi i 
zaman mahkeme tedbir karar  ç kart yor; ancak bu 
tedbirin uygulan p uygulanmad n  bilinmiyor. Yani 
takip önemli bir sorun olarak ortaya ç kmaktad r 
Sadece e  tekrar tekrar savc l a dönerse savc l k 
haberdar olabilmektedir.” (Savc , 2007, Karadeniz) 

Evden uzakla t rma tedbiri verilmeyen durumlarda 4320 say l  
kanun ile birlikte TCK hükümlerine göre de i lem yap lmas , aile 
içinde huzurlu un boyutunun artmas na neden olabilmektedir.   

“Bir kredi kart  ekstresi üzerine tart t k. E imden 
iddet görünce polise ba vurdum. Biz zaten parasal bir 

konu üzerine tart m t k. Mahkeme bize 310 TL para 
cezas  verdi. Tart ma 60 lira üzerinden ç km t . Ben 
ikâyetimden dolay  çok pi man oldum. ikâyetimden 

vazgeçti imi belirtmeme ra men davay  
durduramad m. E imle çok büyük bir geçimsizli imiz 
yoktu. Bir anl k anla mazl k sonucu e im kendini 
tutamam t . Bende çok k zd m bu duruma. Öfke ile 
polise gittim. Daha çok ekonomik problem ya and . 
E im bir daha iddet uygulamad . Zaten âdeti de 
de ildir” (Kad n, 2007, Ege). 

Evden uzakla t rma tedbirine karar verilmesi ve bu tedbirin 
uygulanmas , tebbir talebinde bulunan  gelecekteki olas  iddet 
olaylar na kar  korumas  gibi olumlu bir fonksiyon ifa etmekle 
birlikte, aile ba lar n  zay flat c  bir etki de do urabilmektedir. 
Mü terek evden uzakla t r lan ve bu tedbir karar na uymad  
takdirde hapis cezas  ile cezaland r laca  ihtar olunan erkek e ler 
bu durumun aile ba lar n  zay flad n  ifade etmi lerdir. 

“Yarg lamadan sonra normal bir evlilik ili kimiz 
yok. E im beni sürekli k skan yor. E im sürekli üste 
ç kmaya çal yor. Normal olam yoruz. Her s k nt da 
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karakola gitmeyi bir koz olarak kullan yor. S k nt m z 
evlili imizin ilk aylar nda e imin ablas n n ili kimize 
kar mas  ile ba lad . Ablas n n sorunlu bir evlili i var. 
Ben e imin ablas n n etkisinde kalmamas n  istedim. 
Beni dinlemedi. Kar  geldi. Sinirlendi im bir s rada 
olay meydana geldi. imdi iki y l oldu. Ben sürekli 
susuyorum. Evlili imin devam etmesini istiyorum. 
Ancak istedi im gibi olmuyor” (Erkek, 2007,Ege).  

“Çevrede çok konu ulduk. E im alay konusu oldu. 
Akrabalar unutana kadar zorland k” (Kad n, 2007, 
Ege).  

Verilen tedbir kararlar n n takibinde, özellikle uzakla t rma 
kararlar n n gerçek anlamda uygulan p uygulanmad n n 
kontrolünde ciddi eksiklikler söz konusudur. Kanunun 
i lememesine yönelik öne sürülen ve bir ölçüde masum gibi 
görünen nedenlerin ba nda, gerek adli mercilerdeki gerekse 
karakollardaki i  yo unlu u yayg n ekilde dile getirilmektedir. 

“Kolluk kuvvetinin fazla i  yo unluklar  var belki 
ama bu aile içi bir sorundur biz buna kar mayal m 
dü üncesi de var. Biz e ilirsek ba ar l  sonuçlar 
al yoruz” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

“Yeni ç kan kanunlarla, uygulamada hayati tehlike 
olmad  müddetçe hiç bir savc  e e kötü muamele ile 
ilgili kocaya gözalt  vermedi bugüne kadar, yani 
kocalar için hiçbir cayd r c l k yok, kesinlikle yok. 
Birde u var, özellikle adliyelerde (adli mercilerde) ve 
emniyette i  yo unlu u çok fazla” (Polis, 2007, Do u 
Anadolu).  

“Halen savc l a gönderemedi im ba vurular var, 
i  yo unlu undan dolay  savc  istemiyor” (Polis, 2007, 
Do u Anadolu).  

“...verdi imiz talimatlar aynen yerine getirilir, öyle 
bir sorun ya anm yor, ancak i  yo unlu undan dolay  
s k nt lar var, çok olay var imdi bunlar  yapmaya 
çal rken onlar  da yapmaya çal yor, ne oluyor hepsi 
aks yor yani kas tl  bir davran  yok ortada” (Savc , 
2007, Do u Anadolu).  

“Do u Anadolu’da çok yetersiz say da savc  var, 
hakim say s  yeterli ama savc  say s  yetersiz. Mesela 
25 savc  olmas  gerekirken onun yar s  kadar daha önce 
üçte biri savc  say s  ile i ler yürütülmeye çal l yordu. 
Özellikle bu konu ile ilgili bir savc n n 
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görevlendirilmesi laz m ve Do u Anadolu’daki savc  
say s n n mutlak ve mutlak suretle art r lmas  laz m” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu). 

Verilen tedbir kararlar n n uygulamas n  takip etmek amac yla 
Jandarma ve Polis bünyesinde, çocuk ubeleri gibi, özel birimler 
kurulmas n n, bu birimlerin aile içi iddet konusunda 
uzmanla t r lmas n n tedbir kararlar n n infaz n n gerçekle mesine 
olumlu katk  sa layaca  ifade edilmi tir. 

“Aile mahkemeleri karar verdikten sonra kolluk 
a amas  geliyor, kolluk a amas nda da bu tam 
anlam yla uygulanam yor. Eve yakla t r lmamas  karar  
veriliyor ve aral klarla tutanaklar geliyor ancak bu 
tutanaklar n sa l kl  bir ekilde tutuldu una 
inanm yorum. Kollu unda bu konuda uyar lmas , 
genelgeler yay nlanmas , aksine davran lar n cezai 
müeyyidesi olmas  konusunda ciddi bir ekilde 
uyar lmas  gerekiyor, üzerine e ilinmesi gerekir. 
Tedbir karar  verilen ki iler tekrar evlere gidiyor, yine 
ki ileri rahats z ediyorlar. Verilen tedbir karar n n 
mutlaka uygulanmas  gerekir” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu).  

“S nma evlerine yerle tirebilirsek, takibi sosyal 
hizmetler yap yor, yerle tiremezsek evde kal rsa, takibi 
zab ta (polis/jandarma) yap yor. Hangi karakol her gün 
gidecek rahats z edildin mi veya e in eve geldi mi diye 
soracak, böyle bir ey zor; bunun için bir birim laz m 
aile birimi laz m 4320 say l  yasa ile kurulan özel birim 
laz m” (Savc , 2007, Do u Anadolu). 

Verilen tedbir karar n n gere i gibi infaz edilmemesi, iddet 
uygulayan e i cesaretlendirebilmekte, tedbir talebinde bulunana 
hayal k r kl  ya atabilmekte dolay s yla iddetin artarak devam 
etmesine neden olabilmektedir.    

“Resmi süreç onlara hayatlar  ile ilgili bir garanti 
sa layamad  için, sonuçta yasal olarak yapaca m  
yapt m belirsizlik var ben ne yapaca m, çocuklar ma 
nas l bakaca m, babas z nas l bu çocuklar, ben ne ile 
geçinece im, insanlar bana nas l muamele edecek 
kayg lar yla ayni eyi ya amaya devam ediyor, aksine 
bu sürecin ba lamas  erke i daha da etkiliyor, iddet de 
artarak devam ediyor çünkü onun önüne sunulan ba ka 
seçenekler yok, yani onu o durumundan kurtaracak 
ba ka bir seçenek sunmuyorsunuz. Yasal olarak bu 
süreç ba lad  ve bitti o kadar. Ondan sonra, bu süreci 



103

 

  

tekrar ba latmaya bile art k gücü yok kad n n” (Kad n, 
2007, Do u Anadolu).  

“Zaten 3 apartman ilerimizde oturuyordu. Çocuk 
almaya geldikleri zaman görümceler, avukatlar, zaten 
avukattan bol bir ey yok, hepsi kap dalar. Bu hepimizi 
etkiliyor. Kocay  uzakla t r yorsunuz. Ama aileyi 
uzakla t rm yorsunuz. Kocam n gelip gelmemesi fazla 
bir ey de i tirmedi. Benim hayat mdaki stres oldu u 
gibi devam etti hatta daha da katland . Uzakla t rmay  
kendine yediremedi. Her yerde uzakla t rmay  ben 
alm m gibi yaygara yapt lar. Avukatlar, kalabal k 
sürekli kavga ç kar yorlar. Hakaretler diz boyu. Bir ki i 
gitti yerine on ki i geldi. Ben bu uzakla t rman n 
yapt r m gücü oldu una da inanm yorum. Sonunda ben 
oradan ta nd m. Ba ard lar bunu. Uzakla t rman n 
bitti i hafta bunlar ta nd m siteye gece 02:30 da 
geldiler. Kap da güvenlik var. Ona ra men bunlar 3 
araba geliyorlar. Güvenlikte engelleyemiyor. Güvenli i 
tehdit ediyor. Sitenin içinde ko turuyorlar. E  yoksa 
aile bireyleri geliyor. Herkes huzursuz oluyor” (Kad n, 
2007, Marmara). 

Verilen tedbir karar n uygulanmas nda ya anan aksakl klar n 
özel ricalar ve ki isel ba lant lar yoluyla çözümlenmesinin 
mümkün olabildi i ifade edilmi tir. 

“....araya girme olmadan önce polis veya 
savc l ktan hiçbir ilgi yoktu, e im etrafta dolan yordu, 
kap ya geliyordu, kap y  zorluyordu falan yani polis 
dola m yordu. Bir tan d k kanal  ile tedbir karar m z 
var uygulay n eklinde rica olduktan sonra 
de i ti......Ama ke ke hep uygulansa böyle bir ay r m 
olmadan veya birilerini araya sokmadan uygulansa.” 
(Kad n, 2007, Do u Anadolu).  

“ lgilenildi i için, e im her geldi inde polis 
ekipleri geldi, bu çok cayd r c  bir ey oldu, yuvam z 
kurtuldu bu sayede, çünkü e im ve ço u erkekte de bu 
vard r e im bensiz bir hayat kuramaz, ben nerde olsa 
onu bulurum, ona kendi ba ma da hayata devam 
edebilece imi gösterdim, ölüm tehditleri almama 
ra men, özellikle ailemin yan na gitmedim çünkü 
biliyordum ki herhangi birine (anne baba veya 
karde lerden biri) gitseydim geri dönmek zorunda 
kalacakt m ama imdi devleti arkaya alarak güçlü bir 
ekilde kar s nda durup ta, birkaç kez yan na 

yakla amayaca n  ve kar s nda polisleri görünce, ben 
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e imi kaybedebilirim duygusuna kap ld , bunun 
verilmesi çok önemli oldu. Tabii burada ki ilik ve 
sevgi önemli......Benim için en önemli nokta cayd r c  
olmas  etkili oldu” (Kad n, 2007, Do u Anadolu). 

Aleyhine tedbir karar  verilenin özel ba lant lar  ve ki isel 
ili kileri tedbir kararlar n n uygulanmas n n önünde bir engel 
olu turabilmektedir. 

“Benim evimden zorla çocu umu ald lar,….Polis 
görgü tan , ama ben görmedim dedi. Zab t tutmad lar. 
Dayak yedi imde bile adli t pa göndermeleri için güçlü 
olman z laz m. Polis zab t tutmuyorsa, kad n  doktora 
göndermiyorsa bu kanun nas l çal acak” (Kad n, 2007, 
Marmara).  

“Bir gün sabah e im arad . Çocuklar  alaca m 
dedi.  Ben de bir sistem koyal m. Çocuklar ona göre 
hareket etsin dedim. Ya her gün gel ya da hiç gelme 
ona göre okul servisi ayarlayal m dedim. A r  tepki 
gösterdi. Aradan k sa bir süre geçtikten sonra 5 tane 
silahl  adam yla eve geldi. Ben de annemi ça rd m. 
Dövmesinden korktum. Hem annemi hem beni darp 
etti. O s rada içeride polis vard  ve hiç müdahale 
etmedi. Çünkü çok tan nm  bir insan. Çok zengin ve 
bunun verdi i gücü kullan yor. Sonra karakola 
gidiyoruz. Rütbeli bir polis vard  ona çocuklar m  
kaç r r dedim. O da bana evde polis bekleyece ine dair 
söz verdi. Kaç rsa bir daha alamazd m çocuklar . Her 
tarafta adamlar  var evde parkta. Karakolda ben ifade 
veriyorum. Ara s ra gözya m  silerken yaz lan  da 
kontrol ediyorum. Verdi im ifade aynen yaz lm yor. 
Ben tepki gösterince geçi tirdiler. O arada telefon 
çald . ‘burada S. Bey’in kar s n n, ifadesini al yoruz’ 
deyince ben koptum. ‘ben devlete s nmak istiyorum, 
sizi nas l özel telefonunuzdan  biri aray p benim 
hakk mda bilgi veriyorsunuz’ diye tepki gösterdim” 
(Kad n, 2007, Marmara).  

“Kanun, hiç olmamas ndan iyi. Kendini bilen 
insan biraz dikkat etmeye ba l yor. Ama kendini her 
eyden üstün gören, kanundan da polisten de devletten 

de üstün gören çok. Zaten mahalle karakolunu 
kendilerine oyuncak ettiler” (Kad n Ma dur Vekili, 
2007, Marmara). 
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4320 say l  Kanunun uygulanmas nda tedbir nafakas  
hükmedilmesi halinde nafakan n hükmedilen nafakan n tahsil 
edilmesi de ba l  ba na bir sorun olarak ortaya ç kmaktad r. 

“Nafaka ba lan rken en az asgari ücret tahsis 
edilmeli, sonradan ara t rma yap l p uygun bir ücret 
tahsis edilmeli. Nafaka ödenmedi i takdirde de 
yapt r m laz m. Emredici düzenlemeye ayk r  bir 
durum varsa mutlaka ceza olmal . Nafaka ödenmedi i 
takdirde derhal dava açmadan aile mahkemesi 3-5 gün 
hapis cezas  verebilmeli, nafakas n  ödeyen makbuzunu 
hemen mahkemeye beyan etmeli”  (Kad n Ma dur 
Vekili, 2007, Marmara).  

“Nafaka davas  süresince aile dostum 3 ki iyi ahit 
yazd m. Onlar  aray p senin torunun çocu un var diye 
tehdit ediyor. Benim mal varl m  kimse aç klayamaz, 
ben onu (e ini) 500 liraya muhtaç edece im, asker 
edece im diyor. Tehditlerden korkan dostlar m ahitlik 
etmediler” (Kad n, 2007, Marmara).  

“Ailem bana maddi anlamda da destek oldu u için 
çok problem olmuyor. 24 ay oldu nafaka karara 
ba lanal  ayda 6,500 ytl hala tahsil edemedik. 
Çocuklar n okul paralar n  kendi babam ödüyor. 
Kendisi lincoln jeeplerle geziyor. Gayri menkuller her 
ey irketin üzerineymi . Adam n be  kuru u yok. Ama 

sevgilisinin birinin kiras  4000 dolar, lincolnün deposu 
400 milyona doluyor ama paras  yok. Ferrari bak yor” 
(Kad n, 2007, Marmara). 

Tedbir karar  velayet hakk  gibi aile hukukundan kaynaklanan 
nedenlerle dolayl  ekilde uygulanabilmektedir. 

“Biz önce tedbir için mahkemeye müracaat ettik. 
Hemen akabinde kar  taraf da bo anma davas  açt . 
Önce mahkeme tedbir iste imizi reddetti. Kar  taraf 
bugün Türkiye’nin en zengin adamlar ndan bir tanesi. 
Gece 10:00 da yok unu alaca m yok bunu alaca m 
diye dört be  adam yla eve gelmeye ba lad . O kap ya 
dayanmalar olunca o zaman koruma tedbiri için tekrar 
mahkemeye müracaat ettik. O zaman koruma tedbirini 
verdi. 6 ay süreyle evden uzakla t rma verdi. Kar  
taraf itiraz etti. Evinin krokisini koydu. unu bunu 
koydu. Fakat mahkeme itiraz  reddetti. Ayn  süre 
içinde mahkemeden çocu un babayla görü mesi için 
karar ald lar. Baba evden uzakla t  ama çocu un ailesi 
avukatlarla geldiler. Tabi burada kanun çeli iyor. Ben 
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tehlikedeyim, beni korumak için çocu umu al yorlar. 
E er bu adam benim için tehlikeli ise çocu um içinde 
tehlikelidir. Zaten benden alamad  h nc n  çocuktan 
al yor. Benim çocu um dayak bile yedi orada. Anneye 
yap lamayan çocu a yap l yor. Dolay s yla anneye 
çocuk üzerinden ac  çektiriliyor. Benim çocu um 
polisten korkar. Babas  bunu bildi i halde polisle 
kap ma geliyor. Annenin ma duriyeti çocukla beraber. 
Çocuk bunlar , ya ad  sorunlar  mahkeme 
psikologuna da anlatt  halde mahkeme ‘baba ile 
münasebet’ ba l  alt nda baba bütün nefretini çocu a 
yans t yor. Sadece baba de il babaanne, hala hepsi 
bask  yap yor. Bunu çocu u sevmedikleri için de il 
anneye ac  çektirmek için yap yor. Çocuk gitmek 
istemese de polis ile alma haklar  var. Zaten çocuk 
polisten korkuyor. Polis korkusuyla tehdit ediliyor. 
Polisle eve geliyor. Elinde tebligat yok. Çocu u 
vermeyece imi söyleyince ‘ben zaten çocuk almaya 
gelmedim senin nas l bir insan oldu unu insanlara 
göstermeye geldim’ diyor. Bu nas l bir mant kt r. 
Polisleri de buna alet ediyor” (Kad n, 2007, Marmara). 

 

2.1.14. Kanun Yollar  ve Tedbir Karar n n Kesinle me An  
Belirsizdir 

4320 say l  Kanun Aile Mahkemesi Hakimi taraf ndan verilen 
tedbir kararlar  aleyhine ne gibi kanun yollar na ba vurulabilece i, 
temyiz veya itiraz kanun yoluna ba vurman n mümkün olup 
olmad , kanun yoluna ba vurulabilmesi mümkün ise kanun 
yoluna ba vurman n karar n infaz na nas l bir etkisinin olaca , 
tedbir kararlar n n kesin olup olmad  gibi konularda düzenleme 
içermemektedir. Yarg tay 2. Hukuk Dairesi 09.07.1998 tarih, 
E:1998/7229 ve K:1998/865542 say yla verdi i kararda 4320 say l  
Kanuna göre verilen tedbir kararlar n n temyiz edilemeyece ini, 
fakat genel hükümlere göre itiraza tabi oldu u eklinde karar 
vermi tir. 

 

 

                                                 
42 Karar  aktaran; Ate , M (2007), “4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 
ve Bu Kanundaki De i iklikler Üzerine Dü ünceler”, Ankara Barosu Dergisi, Y l: 
65, Say :3, Sayfa: 161. 
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2.1.15. Tedbir Karar na Ayk r  Davran lmas  Suçunun 
Uygulama Örne iyle Kar la lmam t r 

Aile içi iddeti önlemeye yönelik olarak hükmedilen tedbir 
karar na uyulmamas  4320 say l  Kanunun 2. maddesinin 4. 
f kras nda “fiili ba ka bir suç olu tursa bile, koruma (tedbir) 
karar na ayk r  davranan e  veya di er aile bireyleri hakk nda 
ayr ca üç aydan alt  aya kadar hapis cezas na hükmolunur” 
denilerek cezai yapt r ma tabi tutulmu tur. Üstelik,  bu suç takibi 
ikayete ba l  bir suç olarak de il, re’sen takip edilen bir suç olarak 

düzenlenmi tir. 4320 say l  Kanunun 2. maddesinin2. f kras  
“Koruma karar na uyulmamas  halinde genel kolluk kuvvetleri, 
ma durlar n ikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen 
soru turma yaparak evrak  en k sa zamanda Cumhuriyet 
Ba savc l na intikal ettirir.” hükmüne yer vermi tir. Ayn  
Kanunun 2. maddesinin 3. f kras nda ise, tedbir karar na ayk r  
davranma suçundan dolay  yap lacak olan yarg lamada yetkili 
mahkeme sulh ceza mahkemesi olarak düzenlenmi tir. Tedbir 
karar na ayk r  davran lmas  suçundan dolay  herhangi bir takibat 
yap ld na ili kin örnek bir olay görü melerimizde ortaya 
ç kmam t r. Tedbir karar na ayk r  davran lmas  suçunun 
olu abilmesi için hükmedilen tedbir karar na ayk r  davran ld n n 
tespit edilmesi gerekir. Tespitin yap lmas nda ya anan problemler 
bu suçun pratikte uygulanmas na engel olmaktad r.  

 “Ayr ca polis acaba tedbir al nd ktan sonra takip 
edebiliyor mu? Pek sanm yorum” (Savc , 2007, 
Marmara).  

“Süreç esnas nda kolluk kuvvetleri ile sorun 
ya yorum. E im telefon edip evi gözetliyor. Ben polis 
ar yorum ama gelen giden olmuyor. Israrl  aramalardan 
sonra yunus ekipleri geliyor. Karakol polisi hiç 
yard mc  olmuyor. E im karakol polisleri ile çok iyi bir 
ili ki kurmu . Polisten destek göremiyorum maalesef” 
(Kad n, 2007, Marmara).  

“Kolluk nas l takip edecek. Adam telefonla 
rahats z edebilir. Bu nas l takip edilecek. Kanunlarla 
aç klanmad  için polis bunu bilemez. Burada önleyici 
kolluk devreye girmeli. Kanundaki yaz m eksikli i 
yüzünden kolluk önleyici kolluk i levini görmüyor. 
Ma durun talebi ile birlikte bir dinleme mi olabilir 
ancak bu hem pahal  hem de kanunlarda yaz l  olmas  
zorunlu bir i ” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, Marmara).  
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“Koruma karar  ç kt  ama hala silahlar  belinde 
geziyor. Çocuklar mla beraberken bile silah belinde” 
(Kad n, 2007, Marmara).  

“Benim müvekkilimin evinin önünden arabayla 
ikide bir geçip gözda  veriyordu, e i. Polisi arasan 
onlar gelinceye kadar adam gidiyor. Yani art k polis 
ma dur ki inin evinin önünden 15 dakikada bir devriye 
arabas  m  geçirmeli, bir ekilde bir çözüm bulunmal ” 
(Kad n Ma dur Müvekkili, 2007, Marmara).   

“Benim evimden zorla çocu umu ald lar, icra 
paras n  yat rmay  unuttuklar  için. Polis görgü tan , 
ama ben görmedim dedi. Zab t tutmad lar. Dayak 
yedi imde bile adli t pa göndermeleri için güçlü 
olman z laz m. Polis zab t tutmuyorsa, kad n  doktora 
göndermiyorsa bu kanun nas l çal acak” (Kad n, 2007, 
Marmara).  

Tedbir karar na ayk r  davran n tespit edilebilmesi için 
mekanizmalar geli tirilmesine ihtiyaç oldu u ifade edilmi tir. 

“Suçüstü kanunu bu tür ivedilik arz eden suçlarda 
kullan lmal . Maddi, manevi, fiziki koruma sa lanmal . 
Aktif olarak sa lanmal . Aile kanununu infaz edecek 
bir uzmanla m  bir savc  olmal . Hakim veya savc  
olay  duydu unda da re’sen dava açabilmeli illaki 
ikayet olmas  gerekmiyor. Toplumda bu tür ufak 

görülen suçlar n etkin olarak cezaland r lmas  gerekir” 
(Kad n Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

Tedbir karar na ayk r  davran lmas  suçu için öngörülen 
cezan n alg lanmas  ve de erlendirilmesi aktörlere göre farkl l k 
arz etmektedir. Genellikle iddet gören aile bireyleri cezay  yeterli 
bulmazken, iddet uygulayanlarsa cezay  a r bulmaktad r. Cezan n 
cayd r c  etkiye sahip oldu u konusu da ifade edilmektedir. 

 “Cezalar cayd r c ” (Kad n, 2007, Karadeniz).  

“Gayet iyiydi bence” (Kad n, 2007, Karadeniz).  

“Cezalar çok az, cayd r c  de il. Yine de bir korku 
veriyor. u an bir ey yapam yor ama konu uyor yine” 
(Kad n, 2007, Karadeniz). 

“Cezalar  bilmiyorum. imdilik iyi gibi geliyor” 
(Kad n, 2007, Karadeniz). 

“Bence çok iyi, cayd r c  da. Ben bir erkek olarak 
söylüyorum” (Erkek, 2007, Karadeniz). 



109

 

  

“Dedi im gibi çok fazla” (Erkek, 2007, 
Karadeniz). 

Sonuç olarak 4320 say l  kanunun uygulanmas nda eksiklikler, 
belirsizlikler, sorunlar ve görü  farkl l klar  ara t rmada elde edilen 
veri ve bulgularla desteklenerek ortaya konmu tur. Bu yönüyle 
yap lan öneriler nda uygulaman n daha aç k bir süreç haline 
getirilmesi için gerekli düzeltmelerin yap lmas  gerekir.  

 

2.2. Koordinasyon, birli i ve leti im Sorunlar  

4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
uygulanmas nda do rudan rol alan ba l ca resmi aktörler kolluk 
birimleri (polis ve jandarma), savc l k, Aile Mahkemesi ve infaz 
savc l , sa l k kurulu lar  sosyal hizmetler vb. kurulu lar olup di er 
yandan sivil aktörler aras nda kad n dernekleri, kad n s nma evleri, 
ma durlar, san klar say labilir. Aile içi iddetin ortaya ç kmas  
durumunda konu ya kolluk birimlerine oradan savc ya ya da 
do rudan savc ya intikal etmektedir. Savc n n kollu un yard m yla 
haz rlad  dava dosyas na göre gerekli gördü ü durumda Aile 
Mahkemesine dava açar. Mahkeme hâkimi davay  dosya üzerinden 
inceler ve kanunun öngördü ü tedbirler nda karar n  verir ve 
konuyu gere inin yap lmas  için infaz savc s na gönderir. nfaz 
savc s  ilgili kolluk birimine karar  göndererek uygulanmas  
talimat n  verir. Bu dönemden sonra kolluk birimleri karar  ilgili 
ki ilere tebli  eder ve takibini yapar. Kanunun getirdi i uygulaman n 
bu ekilde i ledi ini dü ünmek mümkündür. Kanunun öngördü ü bu 
aktörler d nda di er resmi veya gayri resmi aktör de kanunun 
uygulanmas na katk  yapabilmektedir. K saca özetlenen süreçte 
koordinasyon, i birli i ve ileti im sorunlar  ya anabilmektedir. 
Nitekim ara t rma sonucunda ortaya ç kan durumda da aktörler 
aras ndaki ili kilerde sorunlar n oldu u ortaya ç km t r. Ara t rmada 
elde edilen bulgulara göre bunlar n tart lmas  kanunun aksayan 
yönlerini ortaya koyarak düzeltme ve uygulamada daha ba ar l  
olmas  için yararl  olacakt r.  

ç Anadolu Bölgesinde 4320 say l  kanunun uygulanmas nda rol 
oynayan aktörlerden olan savc , hakim, polis, jandarma ve aile 
bireyleri ile yap lan mülakatlarda bunlar n aralar ndaki ili ki ve 
koordinasyonla ilgili ilginç bilgiler elde edilmi tir. 4320 say l  kanun 
kapsam nda savc l a gelen davalarda kolluk birimleri konuyla ilgili 
savc ya yard mc  olmak üzere soru turma yapmaktad rlar. Savc n n 
kanaati kolluk birimlerinin ve çal anlar n n dava haz rl k 



110

 

  

çal malar n  yerine getirmede genel anlamda yetersiz olduklar  
eklindedir. Di er yandan i in do rusu adli makamlarda genel olarak 

kollu un dava dosyas  haz rlamada özellikle yeterli personel 
olmamas , bilgi ve deneyim eksikli i oldu u kanaatinin yayg n 
oldu u gözlemlenmi tir. Verilen bir örnek dikkat çekicidir. Bir 
olayda tan klar n varl  bilindi i halde kolluk görevlileri o anda 
ifade almay p, savc l kta veya mahkeme a amas nda tan klar n 
varl ndan söz ettiklerinde, tekrar bu tan klar n ifadelerinin al nmas  
gerekti i mahkeme taraf ndan emredilmi  ve sonuçta dava sadece bu 
nedenle birkaç ay gecikmi tir. Di er yandan savc l k taraf  kollukla 
ileti im sorununun fiziksel anlamda olmad n , ancak kollu un 
ileti im ortam nda anlama ve anlatabilme sorunlar  olduklar n  ifade 
etmi lerdir. Adliyedeki aktörlere göre 2005 y l nda Avrupa Birli i 
uyum sürecinde ç kar lan CMK ve di er kanunlar n genel olarak 
içerik ve ruhunda de i iklik olmamas na ra men, kolluk bir olayla 
kar la t nda “bizden ç ks n gitsin, bir an önce kurtulal m” 
dü üncesine sahip olduklar  ifade edilmi tir.  

Buna kar l k hem polis hem de jandarma taraf ndan adliye ile 
ilgili herhangi bir ileti im ve ili ki sorunu olmad  ifade edilmi tir. 
Ancak ortaya ç kan önemli nokta adliye ile kolluk aras ndaki 
ili kinin çok sa l kl  olmad d r. Di er bir ifadeyle, 4320 say l  
kanun ba lam nda adliye (savc l k ve aile hakimi) ile kolluk 
birimleri aras ndaki ili kinin sa l kl  bir zemine henüz 
oturtulamad  anlam na gelmektedir. Bunda belki de uygulama 
yönetmeli inin ç kar lmamas ndan dolay , kimin neyi nas l yapaca  
detayland r lmad ndan sorunlar ya anmaktad r. Bu aktörlerin 
aras ndaki ili kileri koordineli ve i birli i içinde yürütebilmek için 
gerekli uygulama talimatlar n eksikli i konunun hem kolluk 
boyutunda hem adliye boyutunda hem de infaz boyutunda sahibinin 
olmamas  anlam na gelmektedir. Dolay s yla sürecin tamam n  gören 
ve kontrol eden bir birim olmad  söylenebilir.  

Bu duruma en iyi örnek, verilen tedbir karar n n nas l 
uygulat laca  konusudur. 4320 say l  kanun, hakk nda tedbir 
uygulanan ki inin kolluk taraf ndan nas l takip edilece i konusunda 
öyle bir hüküm içermektedir: “Koruma karar n n bir örne i 

mahkemece Cumhuriyet Ba savc l na tevdi olunur. Cumhuriyet 
Ba savc l  karar n uygulanmas n  genel kolluk kuvvetleri marifeti 
ile izler” (md.2). Hâlbuki görü me yap lan hem hâkim, savc  hem de 
kolluk birimleri tedbirin uygulanmas nda zorluklar, hatta 
imkâns zl klar oldu unu ifade etmi lerdir. Örne in hakk nda tedbir 
uygulanan ki inin tedbir karar n  ihlal etti inde kollu un ihlalden 
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nas l haberdar olaca  belli de ildir. Tek bir çare vard r. O da 
ma dur haber ederse kolluk müdahale edebilecektir. Haber etse bile 
kolluk gelene kadar tedbir uygulanan ki i olay mahallini terk ederse 
ne yap laca  belirsizdir. Ayr ca yine adli aktörlerin söyledi i gibi 
sosyal yap dan dolay  kom ular veya akrabalar tedbirin ihlali 
durumunda ihbar etmede gönülsüz davranmaktad rlar. Yine savc  
taraf ndan verilen bir örnekte görüldü ü gibi, ileti im araçlar  
yoluyla taciz durumunda verilen ileti im araçlar yla rahats z edici 
davran larda bulunmama tedbiri ihlal edildi inde bunun tespiti ve 
müeyyideye tabi tutulmas  baz  durumlarda imkâns z gibidir. Dijital 
olmayan bir telefondan veya umumi bir telefon kulübesinden 
aranmas  durumunda tespitin de mümkün olmad  bilinmektedir. 
Bunlar uygulamada çok önemli sorunlard r. 

“4320 say l  kanuna göre verilmi  bir tedbir 
karar n n i lemesine dair öyle bir örnek ele al nabilir: 
bir i lem yap lm  bir aileye ve yaz  bize gelir 3 ayl k 
bir tedbir karar n n ilgiliye bildirilerek takibi istenir. 
Takip s ras nda bir ihlal saptan rsa resen konuya polisin 
müdahale ederek savc ya intikal ettirilmesi istenir.  
bu boyuta gelince evler ayr l yor ve örne in ma dur 
veya tedbir uygulanan ki i di er bir karakolun görev 
alan nda ya amaya ba l yor. Bir tebligat  ben 
yap yorum bir tebligat  di er karakol yapar. Ancak bu 
karar evrak  3 ayl k tedbir süresi doluncaya kadar 
benim karakolumda duruyor. Bu süre zarf nda benim 
karakolumun bölgesinde ya ayan fail gidip di er 
karakol bölgesinde ya ayan ma dura bir ey yapt nda 
o karakolun olayla ilgili tedbir karar yla ilgili elinde 
dosya olmad ndan olay n ma duru bildirmedi i 
sürece haberi olmad  için mahkeme (sonradan 
ya anan geli melerin) sürecini bilemeyecektir. 
Dolay s yla ki iye gerekli i lem yap lamayacakt r. 
Burada ileti im sorunu var ve merkezi bir bilgilendirme 
a  olmal ” (Polis, 2007, ç Anadolu).  

Yine ayn  takip meselesiyle ilgili olarak Marmara bölgesinden 
benzer bir görü  u ekilde konuya aç kl k getirmi tir: 

“Kolluk nas l takip edecek. Adam telefonla 
rahats z edebilir. Bu nas l takip edilecek. Kanunlarla 
aç klanmad  için polis bunu bilemez. Burada önleyici 
kolluk devreye girmeli. Kanundaki yaz m eksikli i 
yüzünden kolluk önleyici kolluk i levini görmüyor. 
Ma durun talebi ile birlikte bir dinleme mi olabilir 
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ancak bu hem pahal  hem de kanunlarda yaz l  olmas  
zorunlu bir i ” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, Marmara). 

Ege Bölgesinden tedbir karar n n takibi konusunda benzer 
görü ler gelmi tir. Genel olarak Ege’de de 4320 say l  kanunun 
uygulanmas  için haz rlanan evrak n ula t  savc , mahkemeden 
tedbir talebinde bulunmakta, mahkemenin verdi i tedbir karar n n 
uygulanmas  talimat  ise bir ba ka savc ya (infaz savc s na) 
gönderilmektedir. lemi ba latan savc  ile mahkeme karar n n 
takibini yapacak olan savc  ayn  ki i olmamaktad r.  Bu nedenle 
savc lar kendilerinin önlerine kolluk taraf ndan haz rlanan bir 
evrak gelmedi i zaman, olay n d nda kalmaktad rlar. 4320 say l  
karar n uygulanmas  ile ilgili sorunlar genelde tedbir karar na 
muhalefetten dolay  kolluk taraf ndan haz rlanan dosyalar  gören 
savc lar, konuyu rutin bir i lem olarak alg lay p dosyay  ilgili 
mahkemeye sevk etmekte olduklar  görülmü tür. A a daki 
ifadeler bu örneklerden baz lar n  yans tmaktad r. 

“Uygulamada bize tedbir karar na muhalefet 
eklinde geliyor. lem yap yorsunuz. Ama çok fazla 

denetim imkân  oldu unu dü ünmüyorum, yani 
uygulama prati i aç s ndan çok ba ar l  de il. 
Rehberlik konusunda s k nt  oldu unu dü ünüyorum” 
(Savc , 2007, Ege).  

“Savc  ile ileti im aç s ndan bir sorun yok. Fiili 
uygulama aç s ndan az önce dedi im gibi uzakla t rma 
cezas n n uygulanmas nda kanunun bize yetki 
vermemesinden dolay  s k nt lar m z var, biraz” (Polis, 
2007, Ege).  

Yine Marmara Bölgesinde görü ülen bir savc n n, Hâkim 
taraf ndan verilen tedbir karar n n uygulanmas  konusunda 
kollu un yeteri kadar takip edemeyece ine inanmad  
görülmü tür. “Ayr ca polis acaba tedbir al nd ktan sonra takip 
edebiliyor mu? Pek sanm yorum.” (Savc , 2007, Marmara). Bunu 
söyleyen savc  asl nda kollu un adli amiridir ve takip konusunda 
kollu un sorumlulu una sahip ki idir. E er savc  böyle 
dü ünüyorsa süreçten ne kadar uzak oldu u anla lmaktad r. 
Asl nda yukar da belirtildi i gibi bu polis ve jandarma birimleri 
taraf ndan teyit edilmektedir. Dolay s yla 4320 say l  kanunun 
uygulanmas nda süreci ba tan sona görebilen bir koordinatör 
kuruma ihtiyaç kendini hissettirmektedir. Bu koordinatör 
olabilecek aktör süreçte rol alan bütün di er aktörleri 
bilgilendirdi i takdirde yapt klar  i  daha anlaml  olacak ve 
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kanunun uygulanmas nda hedeflenilen amaçlara daha fazla 
ula labilecektir.  

Do u Anadolu Bölgesinde görü ülen savc lar n da hâkim 
taraf ndan verilen tedbir karar n n uygulanmas n n takibi 
konusunda hem kendilerinin hem de kolluk birimlerinin yetersiz 
kalabilecekleriyle ilgili benzer görü ler vard r. 

“Verilen kararlar n uygulanmad n  görünce, 
imdi kad n buraya geliyor a l yor s zl yor yine geliyor 

diyor, biz karar verdikten sonra 24 saat izleyecek 
halimiz yok, kollu un bu i i yapmas  laz m. Kolluk 
kuvvetinin fazla i  yo unluklar  var belki ama bu aile 
içi bir sorundur biz buna kar mayal m dü üncesi de 
var. Biz e ilirsek ba ar l  sonuçlar al yoruz. Aile 
mahkemeleri karar verdikten sonra kolluk a amas  
geliyor, kolluk a amas nda da bu tam anlam yla 
uygulanam yor. Eve yakla t r lmamas  karar  veriliyor 
ve aral klarla tutanaklar geliyor ancak bu tutanaklar n 
sa l kl  bir ekilde tutuldu una inanm yorum. 
Kollu unda bu konuda uyar lmas , genelgeler 
yay nlanmas , aksine davran lar n cezai müeyyidesi 
olmas  konusunda ciddi bir ekilde uyar lmas  
gerekiyor, üzerine e ilinmesi gerekir. Tedbir karar  
verilen ki iler tekrar evlere gidiyor, yine ki ileri 
rahats z ediyorlar. Verilen tedbir karar n n mutlaka 
uygulanmas  gerekir. S nma evlerine 
yerle tirebilirsek, takibi sosyal hizmetler yap yor, 
yerle tiremezsek evde kal rsa, takibi zab ta 
(polis/jandarma) yap yor. Hangi karakol her gün 
gidecek rahats z edildin mi veya e in eve geldi mi diye 
soracak, böyle bir ey zor; bunun için bir birim laz m 
aile birimi laz m 4320 say l  yasa ile kurulan özel birim 
laz m. Adli kolluk olmad  sürece bunun yürümesi 
zor, adli kolluk olsa biz bunlar  takip ederiz” (Savc lar, 
2007, Do u Anadolu). 

4320 say l  kanunda say lan tedbirlerin ekil bak m ndan 
uyguland n n kabul edildi i, ancak takibinin tedbir uygulatan 
taraf n ikâyetine ba l  olarak yap labildi i görülmektedir. Evden 
uzakla t rma tedbirinin uygulanmas  konusu kararda yer alsa bile, 
karara uyulup uyulmad n n takibi sadece tedbir talebinde bulunan 
ki inin haber vermesiyle ortaya ç kmaktad r. Kanunda say lan 
di er tedbirlerin uygulamas  da ki ilerin inisiyatifinde olup, aile 
içindeki bireylerin her hangi bir ikâyeti bulunmad  sürece polis, 
jandarma, hâkim ve savc  için verilen karar n kendili inden 
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uygulamas na yönelik herhangi bir sistem bulunmamakta ve iddet 
gören birey çok zor durumda kalmad kça karar n uygulanmas ndan 
daha çok karara muhalefetin sonucundaki hapis ihtar n n iddet 
uygulayan birey üzerindeki cayd r c  etkisinden yararlan lmak 
istenilmektedir. Polis, jandarma, hâkim ve savc n n, verilen 
mahkeme kararlar n n ak betinden habersiz bir durum içine 
dü tü ü, karar n etkisinin sonuçlar ndan haberdar olamad klar , 
karar n uygulamas n n takibinin yap labilece i etkili bir sistemin 
kurulamad  görülmektedir. A a da görü ülen ki ilerce verilen 
ifadeler bu konuyu yans tmaktad r. 

“Kanun eklen uygulan yor. Fakat çözmeyi 
hedefledi i sorunu tam çözebildi i tart l r. Kanun da 
birtak m bo luklar var. Aile içi iddeti sürekli hale 
getiren ah slar ne olacak.üst üste birkaç kez 
uzakla t rma alan bireylere ne yap lacak net de il. 
Uzakla t rma cezas n n uygulanmas nda 4320 say l  
kanun, kolluk kuvvetlerine yetki vermemesinden dolay  
cezan n infaz nda bo luk olu uyor. Uzakla t rma cezas  
alan ah s ceza süresi dolmadan evinde ikamet 
edebiliyor. Hatta mahkemeden e i ile birlikte evine 
dönenler var. Verilen cezan n uygulanamamas  veya 
uygulaman n denetlenememesi cezan n cayd r c l n  
olumsuz yönde etkiliyor. …Çünkü sorun her iki 
kanunun kapsam na da girer bir boyut ta maktad r. 
Böylelikle sorun a rla m  bir hukuki probleme 
dönü mektedir. Demek istedi im 4320 say l  kanunun, 
hem kendi içeri inden hem de uygulanmas nda var 
olan sorunlar dolay s yla aile içi iddeti önleyemiyor” 
(Polis, 2007, Ege). 

Di er yandan hem san k hem ma dur ve di er resmi aktörler 
aras ndaki ileti im çok önemlidir. E er iddianame iyi haz rlan rsa 
ma dur kendini savc ya iyi anlatabilirse ve savc  kollu un 
yard m yla i ini ciddi yaparsa ve Hakimin önüne iyi bir dosya 
sunarsa 4320 say l  kanunun amac na ula mas nda ba ar  oran  
artacakt r. Marmara Bölgesinde görü ülen bir ma dur kad n ve 
avukat n sözleri bunu teyit etmektedir.  

“Mahkemelerde durumu güzel izah ederseniz, 
raporlar n z uygunsa hemen tedbir karar  alabilirsiniz. 
Bazen hakim k sa süre de verebiliyor. Asl nda tedbir 
çok az insan  tedip edebiliyor. Biraz akl  ba nda 
olanlar uslan yor. Sistem içinde çok ciddi sorunlar var” 
(Kad n, 2007, Marmara, Avukat). 
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leti im konular ndan bir tanesi olan tebligat alan nda ciddi 
ikâyetler vard r. Tebligat n yap laca  ki inin adresi ba ka yerde 

göstermesi ya da birkaç adrese sahip olmas  durumunda (örne in 
i yeri yaz aylar nda bir sahil bölgesinde olan ve K  aylar nda 
stanbul veya ba ka bir ilde olan ki ilerde oldu u gibi) tebligat 

sorun olmakta ve süreç gecikmektedir. Görü ülen kad n ma durun 
dedikleri buna örnektir. 

“Tebligatta sorunlar var. Mesela benim e im 
stanbul da ya yor. i, evi burada ama adresini 

Ku adas ’ndaki otelini gösteriyor. Otele gidip tebligat 
yapam yorsunuz adam ortada yok. stanbul da bile iki 
hafta sürerse tebligat orada ne kadar sürer kim bilir. 
Ku adas ’ndaki otele nafaka için haciz de konam yor. 
ki y ld r bana mal varl m sorulacak ne gelen var ne 

giden.” (Kad n, 2007, Marmara).  

“Koruma karar  tek adrese ç k yor. Adres 
de i tirildi inde tekrar ba tan süreci ba latmak 
gerekiyor. Adres de i ikli inde koruma karar n n 
devam etmesi gerekir” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara). 

Gerçekle tirilen ara t rmada 4320 say l  kanunun 
uygulanmas nda rol alan savc lar, aile mahkemesi hâkimleri, infaz 
savc lar  ve kolluk aras nda koordinasyonun olmad  ortaya ç kt  
yukar da ifade edilmi ti. Kolluk marifetiyle veya do rudan kendisine 
gelen 4320 say l  kanun kapsam nda tedbir gerektiren bir olayda 
kendisini bir postac  olarak gördü ünü ifade eden savc  
bulunmaktad r. Davay  açmak üzere haz rlad  iddianameyle savc  
konuyu aile mahkemesine iletmektedir. Aile Mahkemesi hâkimi 
dosya üzerinden tedbir talebini incelemekte ve bir hükme 
varmaktad r.  

Hâkim tedbir karar  verirse, bunun uygulanmas  için karar  
do rudan kollu a de il, Cumhuriyet Ba savc l na göndermekte, 
Ba savc  da infaz savc s na göndermekte ve sonuçta tedbirin 
uygulanmas  ve izlenmesi için karar sonunda infaz savc l  
marifetiyle karar kollu a intikal etmektedir. Kolluk, bu karar  tedbir 
uygulanan ki iye tebli  etmek durumundad r. Kolluk tedbirin ihlalini 
kendili inden ö renmesi durumunda do rudan müdahale etme 
hakk na sahip olup, konuyu savc l a intikal ettirmektedir. Bu süreç 
çok normal gözükmektedir. Fakat görü ülen bütün aktörler konunun 
sadece bir a amas nda rol ald klar n  ve daha sonra sürece hiç dâhil 
olmad klar n  ve sürecin tamam nda ne olup ne bitti ini 
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bilemediklerini ifade etmi lerdir. Di er bir ifadeyle kanunun 
getirdi i tedbirlerin ne kadar uygulanabildi i ve ne türden bir getirisi 
oldu u anla lamamaktad r.  

Savc  kendini postac  gibi görüp konuyu sadece mahkemeye 
intikal ettirdi ini ifade etmektedir. Hâkim dosya üzerinde bir kere 
karar verip daha fazla ne olup bitti inden haberdar olmad n  
belirtmektedir. Ard ndan infaz savc s  kendisine mahkemeden gelen 
evrak  kollu a intikal ettirmektedir. Kolluk ise yukar da belirtildi i 
gibi sadece tebli i yapmakta ve bir ihlal durumunda ma dur haber 
etmedi i sürece kollu un bundan haberi olamayaca n  ve tedbirin 
uygulanmas n  takip edemeyece ini belirtmektedir. Görüldü ü gibi 
süreçte rol alan aktör say s  çok olmas na ra men sürecin genel 
anlamda geri beslemesini ve sonuçlar  alarak de erlendirme 
yapabilecek bir mekanizmas  yoktur.  

Bu nedenle süreçte rol almas  gereken di er sosyal kurumlar 
ancak ki isel ili kilerle devreye girmekte ve genelde olumlu sonuç 
al namamaktad r. Ancak adli makamlar n umudu, son zamanlarda 
kurulan denetimli serbestlik kurumu, Aile ve Sosyal Ara t rmalar 
Genel Müdürlü ü veya SHÇEK’in daha fazla sürece dâhil edilmesi 
ve takip etmelerinin sa lanmas d r. Ancak denetimli serbestlik 
kurumu ise u anda sadece çocuk suçlulu u konusunda kurumlar 
aras  ili kileri düzenlemeye çal maktad r. Burada Aile ve Sosyal 
Ara t rmalar Genel Müdürlü ü gibi kurumlar n koordinatör görev 
yapmas  sa lanabilir. Sonuç olarak koordinasyon olmamas n n 
ba ar y  azaltt  dü üncesi bütün aktörler taraf ndan kabul 
edilmektedir.  

4320 say l  Kanunun uygulamas  s ras nda da koordinasyon 
sorunlar  ya and  konusu Marmara Bölgesinde yap lan 
görü melerde de teyit edilmi tir. Her birimde çal anlar kendi 
aralar nda sorun ya amasalar bile kolluk, savc  ve hâkimler aras nda 
evraklar n sadece sevk edilmesiyle i lerin geçi tirildi i 
görülmektedir. Etkililik aç s ndan sürecin yava  i lemesi de ayr  bir 
problem olarak kar m za ç kmaktad r. iddete kar  tedbirin bir an 
önce al nmas  gerekirken, bir tak m bürokratik i lemlerin süreci 
yava latt  görülmektedir. 

“Bu kanun kapsam nda hâkim, savc  ve di er 
ilgililerle çok problem ya am yoruz. Yasa uygulan yor. 
Burada 70 savc  oldu unu, ilçelerde de 2 savc  
oldu unu varsayal m. Burada i bölümü gere i 
soru turma k smi olarak takip ediliyor. Yani 
soru turma, soru turmay  ba latan savc n n d nda 
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seyredebiliyor. Aile mahkemesi ile savc lar n irtibat  
daha iyi organize edilmeli, aile avukatlar  
uzmanla mal . Devletin di er kurumlar na bu yasadan 
dolay  bir görev verilmi se bunun e itimi onlara da 
verilmeli ki i ler h zl  ve do ru i lesin. Mesela adli t p 
ta doktor bu konuda rapor düzenlemesi gerekti ini 
bilmeli, illa savc l k taraf ndan uyar lmamal . Bununla 
ilgili gerekli olan bilgiler yönetmelikçe tanzim 
edilebilir. Hâkimler kendilerine do rudan müracaat 
olmu sa savc l  bilgilendirmiyorlar. Bu noktada bilgi 
verilmeli. Mülki makamlar, suç soru turmas nda 
do rudan polisle muhatap oluyor.  En son savc ya 
geliyor olay. Savc  en ba a al nmal ” (Savc , 2007, 
Marmara). 

Polis uygulamalar n  normal rutin i lemler gibi alg lamaktad r. 
Olay olduktan sonra normal bir vakada neler yap yorsa ayn  rutin 
i lemlerin benzerini 4320 say l  kanunun kapsam na giren aile içi 
iddet konusunda da yapmaktad r. Bu nedenle polis merkezlerinde 

herhangi bir tecrübesi bulunmayan ki iler için neler olup bitti inin 
anla lmas  zor olmakta ve insanlar karakolluk bir olaya dahil 
olmak istememektedirler. Polisin a a da anlatt  durum olay  
s radanla t rd na güzel bir örnektir.  

“ lçemizde nüfus fazla olmad  için kurumlarla 
irtibat sorunumuz olmuyor. Mesafeler yak n. 
Hastaneler çok yo un de il. Dolay s yla çok problem 
olmuyor. lçemizde iki savc  15 er gün nöbet sistemi ile 
görev yap yor. Bütün olaylarda 24 saat telefonlar  aç k 
oldu u için ula abiliyoruz. Savc l k a amas ndan sonra 
oldu u için Hakimlerle çok muhatap olma durumumuz 
zaten yok. Savc n n talebi do rultusunda hareket 
ediliyor. Savc  ah slar n ifadeleri al n p b rak lmas  
gerekiyorsa onlar b rak l r evraklar sonra ikbalen 
savc l a gönderiliyor.  iddet hasar vermi se, daha 
önceden uzakla t rma da verilmi se, emre itaatsizlik 
olmu sa bu tür durumlarla ah s evrakla birlikte 
mevcutlu bir ekilde savc l a intikal ediyor. 
Bulundu umuz yerde savc l kla ilgili bir s k nt m z 
yok, savc lar m z bizlere bu noktada kolayl k 
sa l yorlar” (Polis, 2007, Marmara). 

4320 say l  kanunun uygulamas nda de i ik a amalarda rol alan 
ki i ve kurumlar aras ndaki i birli i kanun gere i hâkim taraf ndan 
verilen tedbir karar n n uygulanmas nda süreci h zland racakt r. 
Ma dur veya vekilleri avukatlar n ikâyetçi oldu u bu durum 
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gerçekten uygulamada amaçlanan hedefe ula lmas nda büyük bir 
engel olarak kabul edilebilir. Çünkü bir tarafta acilen tedbir karar  
yoluyla ma durun kurtar lmas  ve san n tedbir al nmas  di er 
yandan ailenin da lmadan tedbir yoluyla kurtar lmas  temel amaç 
oldu una göre bunu gerçekle tirecek h zl  ve i birli i içinde i leyen 
bir süreç olmal d r. Marmara Bölgesinde yap lan görü melerde 
söylenenler bu noktada önemlidir: 

 “Her yerin uygulamas  birbirinden farkl . Önceden 
iddeti uygulayan taraf n haberi olmamal . Aile 

mahkemesinden savc l a, savc l ktan kolluk 
kuvvetlerine gelmesi tebli  sürecini uzat yor. Adam 
bana tebli  yap lmad  diyerek iddete devam 
edebiliyor. Tebli  ekline farkl  bir ekilde çözüm 
bulunmas nda yarar görüyorum. Ayr  ya amaya karar 
verilmi se ya da bo anma davas  aç lm sa bununla 
birlikte hemen tedbir için ben müracaat ediyorum. Zira 
bizim toplumumuzda erkek taraf  bunu hazmedemiyor. 
“Nas l bana bunu yaparlar, ne yap yormu  bunlar” diye 
tepki gösteriyor. Ben de bir erkek annesiyim ama bu 
durum böyle maalesef. Bunu önlemek için ayn  anda 
müracaat ediyoruz. Mühim olan olabilecek bir eyi 
önceden önlemek laz m.” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara).  

“Dilekçe verildi i andan itibaren, nüfus kayd n  
getirtip kar  koca olup olmad n  tespit ediliyor. 
Yap lan ikâyete göre çözüm üretiliyor. Hiçbir 
irdeleme yapmadan karara ba lamak durumunda 
kal n yor. Karar aleyhine tedbir konulan ki iye karar 
ula nca hemen itiraz ediyor bu sefer. Avukat karar n 
hemen kald r lmas n  talep ediyor. Sonra olay 
ara t r l yor. Olay  delillerle do rulu unu tespit 
edilmi se tedbir karar  uygulan r. Aksi takdirde tedbir 
karar  iptal edilir. Mahkeme savc l a karar  gönderir. 
Orada bir süre gecikir. Oradan da kolluk kuvvetlerine 
gönderilir. Bir süre de orada gecikir. Tebli  karar  
ula ncaya kadar çok zaman geçmi  olur” (Hâkim, 
2007, Marmara). 

Ancak Do u Anadolu Bölgesinde sürecin h zl  i ledi ini 
söyleyen bir savc  sözlerinin içinde asl nda bir gecikmeden söz 
etti ini fark etmemektedir. Gerekçe ne olursa olsun iyi niyete 
ra men bile gecikme olursa sonuçta kanunun uygulanmas nda 
süreç yava  i liyor ve amaçlanan acil tedbirler al nam yor 
demektir.  
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“Karakola ba vuru olduktan sonra hemen 
getiriliyor, biz burada h zland rd k, ama yine de ifade 
al nmas  ve kesin (kati) raporun al nmas  derken yine 
2-3 günü buluyor, bazen bir haftay  buluyor kati rapor 
al nmas ndan dolay , o süreçte tedbir karar  al n yor. 
Ancak, adliyeye geldikten sonra adliyenin iç ili kisi ve 
bilgisayara kay ttan dolay  ilgili savc ya gelmesi 1 ay 
sürebilir. te bu arada hiçbir tedbir karar  verilemez, 
ben kendi katibime kesin talimat m var böyle bir talep 
geldi inde matbu evrak  haz rlad m ve hemen sevk 
ediyor. Birde neden kaynaklan yor bu çok aç k bir 
itiraft r, biraz da savc  arkada lar n i  yo unlu undan 
kaynaklan yor. Ben o kadar yo unum ki o evrak bana 
gelene kadar 1 hafta, 10 gün, 1 ay geçiyor, bu arada 
ikinci ikayet gelebiliyor” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu). 

4320 say l  Kanunda öngörülen tedbirler için belki karar 
ald rmak tek ba na yeterli de il, ayn  zamanda ilgili ahsa tebligat 
gerekiyor. Bu nedenle tebligat konusunun genel sorunlar , 4320 
say l  Kanunun uygulanmas nda da ayn  sorunlar n ya anmas na 
neden oldu u görülmektedir. Yukar da verilen örneklere ek olarak 
a a da verilen örnekler tebligat konusunun di er bir ifadeyle 
ileti im konusunun ne kadar önemli oldu unu ortaya koymaktad r.  

“Sa l k kurulu lar  ile çok sorun olmuyor. Ancak 
savc l klar olay  mahkemeye intikal ettirdikten sonra 
karar veriliyor. Ancak tedbir karar n n aleyhine tedbir 
konulana iletilmesi a amas nda bir ay savc l kta bir 
ayda polis veya jandarmada oyalan yor. Tedbir 
karar n n tebli i ula ncaya kadar ki iye zaman bitmi  
oluyor. Aile mahkemelerinde verilen karar n savc l a 
bildirilmemesini, bu karar n infaz n n gecikmesine 
meydan vermemek ad na infaz nda mahkemece 
gerçekle tirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Birkaç 
ayl k gecikme halledilmi  olur. Ancak personelin bu 
noktada e itilmesi ile i  halledilir. Mahkemede falan 
tarihli karar ile falan ah s hakk nda u karar 
verilmi tir. Derhal infaz  diye emniyet veya 
jandarmaya direk yaz  yaz l r. Tedbire uyulmad  
takdirde bu sefer savc ya müracaat edilip, ceza davas  
ba lat labilir” (Hâkim, 2007, Marmara).  

“Savc l k karar verse ve hemen infaz etse süreç 
daha h zl  olur. Yani yasalar aile mahkemelerine daha 
fazla yetki veriyor. Daha sivil olduklar  için galiba. 
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Ama savc  da hakimler kadar özgürlükçüdür bu 
konularda” (Savc , 2007, Marmara). 

Karadeniz Bölgesinde görü ülen hâkim, savc  ve kolluk 
yetkilileri kanunun uygulanmas nda genel olarak bir sorun 
olmad n  belirtmekle beraber kanunun amaçlad n n ba ar l p 
ba ar lmad  konusunda baz  tereddütler mevcuttur. Yani 
taraflar n haklar n  bilmeleri ve müracaat etmeleriyle ba layan 
süreç kurallara göre i lemektedir. Kolluk savc ya, savc l k 
mahkemeye sevk etmekte ve hâkim de karar vermektedir.  

Ancak bu zincirdeki halkalar birbirinden ba ms z çal makta 
ve biri di erinin ne yapt ndan haberdar olmamaktad r. 
Hâkimlerin sadece dosya üzerinden inceleme yapmalar  ve karar 
vermeleri karar n sa l kl  olup olmad n n sorgulanmas n  
gündeme getirmektedir. Görevli adli ve inzibati aktörlerin kanunun 
amaçlad  as l nokta olan ailenin korunmas n  yani karar n 
uygulanmas n n sonuçlar n  de erlendirebilecek herhangi bir 
mekanizmaya sahip bulunmamalar  önemli bir eksik olarak 
görülmektedir. 

“Hâkimlerin sadece dosya üzerinden inceleme 
yapmalar  ve karar vermeleri tam sa l kl  
olmamaktad r. Önemli olan bize gelinceye kadar olan 
ve bizden gittikten sonraki süreçtir. Zaten o yönünü de 
biz bilemiyoruz. Hâkimler tedbir karar n  vermekte; 
ancak uygulamada, karar n uygulanmas n n sonuçlar n  
de erlendirebilecek herhangi bir mekanizmaya sahip 
bulunmamaktad rlar. Bu ancak ma durlar n tekerrür 
halinde geri dönü leriyle mümkün olabilmektedir ki bu 
tür geri dönü lerle de pek kar la lmamaktad r. 
Kanunun ne kadar sa l kl  uyguland na dair fikir 
yürütecek bir geri dönü  mekanizmas  
bulunmamaktad r.” (Hâkim, 2007, Karadeniz). 

Verilen kararlar n takibinde, özellikle uzakla t rma kararlar n n 
gerçek anlamda uygulan p uygulanmad n n kontrolünde ciddi 
eksiklikler söz konusudur. Jandarma ve özellikle polis güçlerinin 
öncelikli olarak asayi i sa lama görevlerinin oldu u ve bu yo un i  
yükleri aras nda bu tür i lere yönelik zamanlar n fazla olmad  
ileri sürülmektedir. Dolay s yla, çocuk ubeleri gibi özel birimlerin 
kurulmas  ve öncelikli i lerinin aile i i iddete yönelik olarak 
belirlenmesi, bu konuda yard mc  olabilecektir.  

Kanunun i lememesine yönelik öne sürülen ve bir ölçüde 
masum gibi görünen nedenlerin ba nda, gerek adli mercilerdeki 
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gerekse karakollardaki i  yo unlu u dile getirilmektedir. Hatta adli 
mercilerdeki iç sistem i leyi i de karar alma sürecinde gecikmelere 
neden olmaktad r.  

Sonuç olarak 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un 
uygulanmas nda do rudan rol alan ba l ca resmi aktörler kolluk 
birimleri (polis ve jandarma), savc l k, Aile Mahkemesi ve 
ba savc l k, infaz savc l , sa l k kurulu lar  sosyal hizmetler vb. 
kurulu lar olup di er yandan sivil aktörler aras nda kad n 
dernekleri, kad n s nma evleri, ma durlar vb. ki i ve kurulu lar 
aras nda koordinasyon, i birli i ve ileti im sorunlar  vard r. 
Bunlar n önlenebilmesi kolay olmamakla beraber sürecin tamam n  
görebilen bir kurum yoktur. Bu noktada Aile ve Sosyal 
Ara t rmalar Genel Müdürlü ü en az ndan koordinasyon görevi 
üstlenerek süreçte rol alan resmi ve sivil aktörlere her a amada 
bilgi vererek 4320 say l  kanunun uygulamas ndaki etkilili i 
art rabilir.  

 

2.3.  4320 Say l  Kanununun Bilinilirli i ve nsanlar n Kanunla 
lgili Bilinçlenmesi 

Amerika Birle ik Devletleri, Kanada ve baz  Avrupa ülkeleri 
gibi geli mi  ülkeler dahil olmak üzere bütün toplumlar n 
çözümlenmesi gerekli sosyal bir gerçe i oldu u gibi, aile içi iddet 
bizim ülkemizde de toplumun bir gerçe i olarak ortaya 
ç kmaktad r. Ancak, di er ülkelerden ve özellikle geli mi  
ülkelerden farkl  olarak, iddet ma duru ki ilerin, özellikle k rsal 
bölgelerde ya ayan ki ilerin, aile içi iddetten korunmaya yönelik 
ba vuru oranlar n n dü ük olmas d r. Bu durumun nedenleri 
aras nda birçok sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler 
bulunmas na ra men, ki ilerin yasal haklar na yönelik bilgi, bilinç 
ve fark ndal k eksikli i önemli bir yer tutmaktad r. 

Ara t rmada görü ülen aile bireylerinin (kad n ve erkekler) ve 
Kanunun uygulanmas nda görevli aktörlerin ço unlu unun ifade 
etti i gibi, 4320 say l  veya son de i ikliklerden sonra 5636 say l  
Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un k sa olmas na ve sadece dört 
maddeden olu mas na ra men, yeterince ve kapsaml  bir ekilde 
bilinmemektedir. 4320 say l  Kanuna yönelik bilinirlik ve 
fark ndal k düzeyine bak ld nda, gerek aile içi iddete maruz 
kalan gerekse iddet uygulayan ki ilerin, Kanunu yeterince 
bilmedikleri ve hatta böyle bir kanun oldu u konusunda 
fark ndal n olmad  söylenebilir. öyle ki, ki ilerin büyük bir 
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ço unlu unun, Kanun hakk nda hiçbir bilgiye sahip olmad klar  ve 
hatta böyle bir kanunun varl ndan haberdar olmad klar  tespit 
edilmi tir. Kanuna yönelik bilinirlik ve fark ndal k o kadar dü ük 
ki, aile bireyleri iddete maruz kald klar nda sadece karakola 
ba vurabileceklerini bilmektedirler.  

Görü ülen ki ilerin verdi i ifadelerden de anla labilece i gibi, 
aile içi iddete yönelik ikâyete gelen ki ilerin Kanundan haberdar 
olmadan, sadece evde ya anan iddeti önlemeye yönelik devletten 
yard m talebinde bulunduklar  gözlenmi tir. A a da ara t rma 
kapsam ndaki ki ilerin verdi i ifadeler durumu çok iyi bir ekilde 
ortaya koymaktad r.  

“Kanun hakk nda çok bilgim yok” (Kad n, 2007, 
Marmara).  

“Bu yasa vatanda  taraf ndan çok bilinmiyor. 
Hatta bir çok avukat bile yeterince bilmiyordur. 
Bilinse çok fazla talep olur zannedersem” (Kad n 
Ma dur Müvekkili, 2007, Marmara). 

“Pek bilgim yok” (Erkek, 2007, Ege).  

“Olay esnas nda polisten duydum” (Erkek, 2007, 
Ege).  

“Ben sadece kocam  karakola ikayet ettim, 
kanundan falan haberim yok” (Kad n, 2007, Ege).  

“Karakola e im beni dövdü ünde gittim, orada 
duydum” (Kad n, 2007, Ege).  

“Fazla bir ey bilmiyorum” (Kad n, 2007, Ege).  

“Çok detayl  bir bilgim yok ama kad nlar n 
korundu unu biliyorum” (Kad n, 2007, Karadeniz).  

“Pek bir bilgim de yok. Ama iddete kar  bir 
önlem ald n  biliyorum” (Kad n, 2007, Karadeniz).  

“Pek bir bilgimiz yok tabi. Sadece kad na daha 
fazla bir yard m  oldu unu biliyorum” (Erkek, 2007, 
Karadeniz).  

“Aile Mahkemeleri ile vatanda lar yeni yeni bu 
tür ikayetleri nereye yapacaklar n  ö reniyorlar” 
(Hakim, 2007, Güney Do u Anadolu).  

“Tedbir karar  dosyan n bir parças , hiç kimse 
bize tedbir karar  için ba vurmaz, adli olay için 
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ba vurur. E im taraf ndan dövülüyorum, çocuklar m 
dövülüyor gibi” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

“4320’yi vatanda  bilmiyor, vatanda  cahil, 
ba ka yerlerde özellikle büyük ehirlerde belki 
ki inin kendisi 4320 talep edebilir ama burada çok 
çok nadir” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

Bununla birlikte, Kanun kapsam nda tedbir karar na yönelik 
ba vurular n daha ziyade hukuki yard m alan ki iler taraf ndan ve 
avukatlar  taraf ndan yönlendirilerek 4320 say l  Kanunu 
uygulatmak amac yla ba vuruda bulunduklar  söylenebilir. Ayr ca 
ki ilerin, konu ile ilgili STK’lar n yapm  oldu u bilgilendirme 
toplant lar  ve faaliyetleri veya televizyonda yay nlanan baz  kad n 
programlar  kanal  ile Kanun hakk nda bilgi sahibi olduklar  ve 
Kanun kapsam nda tedbir talebinde bulunduklar  anla lm t r. 

“Kanunu annemden ö rendim. Kad n 
haklar nda çal t  için ondan ö rendim. Dayak 
hadisesinden sonra avukat tutma ihtiyac  hissettim 
(Kad n, 2007, Marmara).  

“Alo 183 Hatt n  duymad m. imdi ö rendim. 
avukat arac l  ile kanundan haberdar oldum 
(Kad n, 2007, Marmara).  

“Barolar n Kad n Dan ma Merkezleri bu 
konular  tan tmaya ba lad lar” (Savc , 2007, Güney 
Do u Anadolu).  

“Televizyondaki kad n program ndan 
ö rendim, kanuni hakk m  kulland m” (Kad n, 
2007, Güney Do u Anadolu).  

Özellikle aile bireylerinin büyük bir ço unlu unun Kanuna 
yönelik bilinirlik ve fark ndal k düzeylerinin dü ük olmas n n 
yan nda, Kanunun uygulanmas nda görevli aktörlerin bir k sm n n 
da Kanunu gere ince ve yeterince bilmedikleri görülmü tür. öyle 
ki, adli ve kolluk görevlilerinin i  yo unluklar n n fazla olmas  
nedeni ile, görevli aktörler sadece dört maddeden olu an kanun 
metnine tam anlam yla hâkim olmad klar  gibi, aktörlerin görev ve 
sorumluluklar n  da çok iyi bilmedikleri söylenebilir. Bu konuda, 
özellikle yeterli personel olmamas , bilgi ve deneyim eksikli i 
oldu u kanaatinin yayg n oldu u gözlenmi tir. A a daki 
görü ülen ki ilere ait ifadeler bu durumu fazlas yla yans tmaktad r. 
Bu durum, uygulamalar n ne kadar sa l kl  oldu u aç s ndan 
anlaml d r. 
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“Bu kanunla ilgili bir e itim seferberli i 
ba lat lmal . Gerek ma dur gerekse hukukçular; 
seminerler ve tv marifetiyle bilgilendirilmeli” 
(Avukat, 2007, Marmara).  

“Polis adli i lerle ilgili çok bilgiye sahip de il. 
Bilgili olmamas  da normal. Adli polis sistemi iyi 
i letilmeli. Burada i lerin nas l yürüdü ünün e itimi 
verilmeli. 6 ayda polis e itimi ile bunlar zor verilir. 

imdi karakola müracaat yap l yor gece. Sabah 
olunca nöbetçi polis evine gidiyor. Yeni gelenin 
hadiseden çok haberi olmuyor.  takibi bir ki iye 
verilmeli, bir birim olu turulmal  veya uzmanla ma 
olmal . Adli polisin sicil amirinin de savc l k olmas  
gereklidir. Onun ödülünü cezas n  da savc l k vermeli 
ki buran n i lerinin daha ciddiye als n.  Burada bir 
polise tam al yoruz i leri tam ö reniyor bak yoruz 
ki tayini ç km . Sonra yenisine i  ö ret, al , ciddi 
zaman kayb na ve i lerin yava lamas na neden 
oluyor” (Savc , 2007, Marmara). 

“Kollukla ilgili problemler, kolluk amirlerinin 
konuya çok vak f olmamas  ve tedbir süresince 
takipteki yetersizlikler olarak s ralanabilir” (Savc , 
2007, Marmara). 

“Kanun bilinmiyor, dolay s yla uygulanm yor, en 
az ndan bizim burada” (Jandarma, 2007, Ege).  

“Savc l k soru turmas  kanun bilinmedi inden 
iyi yap lm yor. Evraklar eksik geliyor. Kolluk bu 
konuda hassas de il” (Hakim, 2007, Ege).  

“Valilikten bize kad n konulu seminer verilmi ti, 
Polis Okulunda böyle bir ders görmedik” (Polis, 
2007, Güney Do u Anadolu).  

“Kanunun uygulanmas n n önündeki en önemli 
engel kimsenin özellikle vatanda n kanunu 
bilmemesidir. Daha ileri gidersek poliste kanunu 
yeterince bilmiyor. imdi kötü olan tarafa geliyoruz, 
u ana kadar tam anlam yla uygulanmad  

söylenebilir, yani aç k söyleyeyim kanunun ba ar l  
bir ekilde uyguland n  söylemek zor çünkü 
devam nda gelecek sorularda onun cevab  ç k yor, 
kanunun yine bilinmemesi, ço u zaman büyük 
yerlerde özellikle i  yo unlu u nedeni ile 
savc lar m z 4320 nedeni ile bir talepte 
bulunulmamaktad r” (Savc , 2007, Do u Anadolu). 
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“Bu konuda Cumhuriyet Savc lar n n ve 
Hakimlerin kanunun uygulanmas  yönünde 
uyar lmas na ve titizlikle uygulanmas na yönelik art k 
genelge mi yay nlan r bir çal ma yap lmas  
gerekir......... ben gelene kadar burada bir tedbir karar  
istendi ini görmedim. Ben isteyince arkada lar da 
ba lad lar ve tedbir karar  istenmeye ba land ” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu). 

Ayr ca, 4320 veya yeni hali ile 5636 say l  Kanun, görevli 
aktörler taraf ndan yeterince bilinmedi inden baz  aile içi iddet 
vak alar n n Türk Ceza Kanununa dayand r ld klar  belirtilmi tir. 
Ege bölgesinde görü ülen bir hakim, Kanunun de i iminin sa l kl  
bir ekilde yarg  camias nda bile alg lanamad n  ve herkesin 
kafas n n kar k oldu unu ifade etmi tir. Buna ilave olarak, 
Ailenin Korunmas na Dair Kanun kapsam nda tedbir karar  
al nmas  için sa l k raporu zorunlu olmamakla birlikte, bu tür 
vak alar adli bir olay olarak ele al narak prosedürün devam  için 
sa l k raporu al nmas  zorunlu tutulmaktad r. Öyle ki, Marmara 
bölgesinde görü ülen bir avukat bile sa l k raporunun al nmas  
gerekti ini dü ünebilmektedir. 

“Biz daha çok TCK’ya dayand r yoruz” 
(Jandarma, 2007, Ege).  

“Bizim karakolda, sadece TCK’ya göre de il 
ayn  zamanda 4320 say l  kanun kapsam nda da 
muamele yap yoruz. Hem sulh ceza hem de aile 
mahkemelerinde dava aç yoruz” (Polis, 2007, Ege).  

“Herkes rapor alam yor. Adli t pa gitmesi 
gerekti ini çok bilmiyor” (Kad n-Avukat, 2007, 
Marmara).  

“Kad n n dayak yedi ine dair sa l k raporu 
isteniyor, ba vurular s ras nda rapor istenmiyor ama 
prosedürün devam edebilmesi rapor gerekli” (Polis, 
2007, Do u Anadolu).  

“...adli olay oldu undan dolay  rapor gerekli, adli 
dosyay  tedbir istemi ile gönderiyorsunuz, rapor 
olacak ki hakim görecek, niye böyle bir ey isteniyor, 
nas l bir iddet görmü  vesaire” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu).  

Kanuna yönelik bilinirlik ve fark ndal n dü ük olmas na 
ilaveten, 2007 y l  içerisinde gerçekle tirilen de i ikliklerin, yeni 
hali ile 5636 say l  Kanunun getirdikleri yeniliklerin çok iyi 
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anla lmad  söylenebilir. öyle ki, de i iklik sonras nda 
ma durlar daha geni  aç klanm  ve özellikle tedaviye yönelik 
aç l m iddetin önlenmesine katk da bulunabilece inden önemli bir 
a ama olarak kabul edilebilir. Ancak, bir çok görü mesi taraf ndan, 
yeni de i ikliklerin ba ka bir deyi le 5636 say l  Kanunun pek bir 
ey getirmedi inin belirtilmesi, Kanunun gere ince ve yeterince 

bilinmedi i görü ünü destekler olarak görünmektedir. 
“Son de i iklikler hakk nda u an bilgim yok” 

(Polis, 2007, Marmara).  

“May s ay ndaki de i ikli in çok fazla bir 
de i iklik olarak görmüyorum” (Hakim, 2007, Do u 
Anadolu).  

“Son de i ikliklerin de maddi temellerinin 
oturmad  sürece etkili bir ekilde çal aca n  
sanm yorum aç kças ” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

“Tam anlam yla evlilik ya ant s  yok, devaml  
bali çekiyor, evden haberi yok, sokaklarda kö e 
kenarlar nda bally çekip çekip geliyor, hiç evlilikle 
ili kisi yok” (Kad n, 2007, Do u Anadolu).  

“Sinirlenince gözü hiç bir eyi görmüyor, öfke 
ile dövüyor ama daha sonra pi man oluyor ve bu 
durumdan kendisi de ho nut de il ama bunun tedavi 
gerektirecek bir durum oldu unun fark nda de il...” 
(Kad n, 2007, Do u Anadolu). 

Genel olarak, Kanuna yönelik bilinirlik ve fark ndal k 
düzeylerinin özellikle aile bireylerinde çok dü ük oldu u ve 
uygulamada görev alan aktörlerinde Kanunu yeterince 
bilmedikleri anla lm t r. Bununla birlikte, ekte sunulan adli 
sicil kay tlar nda da görülebilece i gibi, Kanunun 
uygulanmas na yönelik ba vurularda y llar itibari ile art  söz 
konusudur, dolay s yla Kanuna yönelik bilinirlik ve 
fark ndal n gün geçtikçe art  söylenebilir. Ancak, yine de 
yeterli düzeyde art  olmad ; bilinirlik ve fark ndal k 
att rmaya yönelik plan, program ve faaliyetlerin gerekti i 
dü ünülmektedir. öyle ki, Kanunun beklenen amaçlara 
ula abilmesi için baz  artlar n gerçekle mesi gerekmektedir; 
bunun birinci art  aile bireylerinin özellikle de kad nlar n 
bilinçlendirilmesidir. Kanun uygulay c lar n n müdahale 
edebilmesi için, bu yönde taleplerin olmas  gerekmekte ve 
bunun da aile bireylerinin yasal haklar  hakk nda bilgi sahibi 
olmas  ile gerçekle tirilmesi mümkündür. 
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2.4. Uygulamadaki Aksakl klar 
4320 say l  Kanun kapsam nda ba vuru sürecinden ilgili ki iye 

Hakim karar  tebli  edilinceye kadar uzun bir süreçten geçilmekte 
ve bu süreç zaman ald  için iddet uygulayan ki i eylemlerine 
devam edebilmekte ve ma dur/lar  bu durumdan zarar görmekten 
koruyamamakta oldu u görülmü tür. 

4320 say l  kanun kapsam nda savc l a gelen davalarda, 
konuyla ilgili haz rl k yapan kolluk birimleri hakk nda, savc n n 
kanaati genelde kolluk birimlerinin yetersiz oldu u eklindeydi. 
Asl nda genel olarak kollu un dava dosyas  haz rlamada özellikle 
yeterli personel olmamas , bilgi ve deneyim eksikli i oldu unu 
kanaatinin yayg n oldu u gözlemlenmi tir. Verilen bir örnek dikkat 
çekicidir. Bir olayda tan klar n varl  bilindi i halde kolluk 
görevlileri o anda ifade almay p, savc l kta veya mahkeme 
a amas nda tan klar n varl ndan söz ettiklerinde, tekrar bu 
tan klar n ifadelerinin al nmas  gerekti i mahkeme taraf ndan 
emredilmi  ve sonuçta dava sadece bu nedenle birkaç ay 
gecikmi tir. Di er yandan savc l k taraf  kollukla ileti im 
sorununun fiziksel anlamda olmad n , ancak kollu un ileti im 
ortam nda anlama ve anlatabilme sorunlar  olduklar n  ifade 
etmi lerdir. Adliyedeki aktörlere göre 2005 y l nda Avrupa Birli i 
uyum sürecine istinaden ç kar lan yeni CMK ve di er kanunlar n 
genel olarak içerik ve ruhunda de i iklik olmamas na ra men, 
kolluk bir olayla kar la t nda “bizden ç ks n gitsin, bir an önce 
kurtulal m” dü üncesine sahip olduklar  ifade edilmi tir.  

4320 say l  kanun, hakk nda tedbir uygulanan ki inin kolluk 
taraf ndan nas l takip edilece i konusunda öyle bir hüküm 
içermektedir: “Koruma karar n n bir örne i mahkemece 
Cumhuriyet Ba savc l na tevdi olunur. Cumhuriyet Ba savc l  
karar n uygulanmas n  genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler” 
(md.2). Halbuki görü me yap lan hem hakim, savc  hem de kolluk 
birimleri tedbirin uygulanmas nda zorluklar oldu unu, hatta 
imkans zl klar oldu unu ifade etmi lerdir. Örne in hakk nda tedbir 
uygulanan ki inin tedbir karar n  ihlal etti inde kollu un ihlalden 
nas l haberdar olaca  belli de ildir. Tek bir çare vard r. O da 
ma dur haber ederse kolluk müdahale edebilecektir. Haber etse 
bile kolluk gelene kadar tedbir uygulanan ki i olay mahallini terk 
ederse ne yap laca  belirsizdir. Ayr ca yine adli aktörlerin 
söyledi i gibi sosyal yap dan dolay  kom ular veya akrabalar 
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tedbirin ihlali durumunda ihbar etmede gönülsüz 
davranmaktad rlar. Yine savc  taraf ndan verilen bir örnekte 
görüldü ü gibi, ileti im araçlar  yoluyla taciz durumunda verilen 
ileti im araçlar yla rahats z edici davran larda bulunmama tedbiri 
ihlal edildi inde bunun tespiti ve müeyyidelendirilmesi baz  
durumlarda imkâns z gibidir. Dijital olmayan bir telefondan veya 
umumi bir telefon kulübesinden aranmas  durumunda tespitin de 
mümkün olmad  bilinmektedir. Uygulamada bunlar çok önemli 
sorunlard r. 

Müracaat yerinin de kanunun uygulamalar nda bir sorun 
kayna  olarak kar m za ç kt n  görmekteyiz. Bu konudaki 
hakimin belirtti i durum a a da kendi ifadelerinden al nm t r. 

“Di er bir eksiklik talep sahibinin bulundu u 
yerle alakal . Bir insan kaç p geldi stanbul’a ve 
ailesine s nd . Bu durumda Mersin’e müracaat 
edemez. Dolay s yla bulundu u yerde müracaat 
edebilmeli. Son alt  ay içinde oturdu u yer, tayini 
ç km sa orada da dava açabilmeli. (Hakim, 2007, 
Marmara).  

“Di er bir problemde müracaat esnas nda 
samimiyeti çözümlemek için dilekçeye birkaç ey 
ekleme önemli. Dilekçenin kabul edilebilirlik art  
olmal . Böyle olursa insanlar daha özenli olurdu. 
Nedir kabul edilebilirlik art : 

 a. Nüfus bilgilerini dilekçeye dahil etmek 

 b. Ya anan iddet olay n n hiç olmazsa emniyet 
kay tlar nda olmas  ve hemen hakimin ula abilmesi 
sa lanmal , savc l ktan gelenlerde bunlar var. tirazlar 
da genelde ‘ben o tarihlerde ehir d ndayd m veya 
yurt d ndayd m’ eklinde oluyor.  Duru mada 
deliller haz rsa hemen karar verilir. As l ama ma dur 
olan  bir an önce ma duriyetten kurtarma olmal d r” 
(Hakim, 2007, Marmara) 

4320 say l  kanun kapsam nda uygulanan ba vuru sürecinin de 
ikayetlerin ertelenmesinde etkili oldu u, iddetin boyutu ba vuru 

sürecindeki zorluklardan daha fazla olmadan bu sürecin pek göze 
al namad  görülmektedir.  

“Baz  semt karakollar nda yeterli ilgi 
gösterilmiyor ma dura. Bir müvekkilim e i 
taraf ndan tecavüze u ramas na ve kendisine e i 
zührevi hastal klar bula t rmas na ra men semt 
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amirli ine gidiyor. Sevk müzekkeresi vermeden 
hastaneye gönderiyorlar. Hastanede sevk 
müzekkeresi istiyor. Avukat  olan ben de bunu ispat 
edemedi im için müvekkilim ma dur oluyor. Bazen 
bir polis memuru ya da doktor, e in vermedi i zarar , 
i ini savsaklamak suretiyle ma dura verebiliyor.” 
(Kad n Avukat, 2007, Marmara). 

“E imden iddet gördükten sonra avukat ile 
görü tüm. Bu i  profesyonel bir çal ma gerektiriyor. 
Bu nedenle avukat çok büyük önem arz ediyor. 
Yaln z bu yarg  süreci insanlar n ihtiyaçlar na çözüm 
üretecek kadar h zl  çal m yor. Karar h zl  ç k yor 
ama sonraki süreç yava  i liyor.” (Kad n, 2007, 
Marmara).  

“Problem kanunun uygulanmas ndan de il, 
uygulamaya ba lamas ndan sonra. Ba vuru ile 
davan n mahkemede sonuçlanmas  aras nda geçen 
süre, as l problem; mahkemede hüküm verilene kadar 
kad n o adama mahkum, sorun orda.” (Polis, 2007, 
Do u Anadolu).  

“Karakola ba vuru olduktan sonra hemen 
getiriliyor, biz burada h zland rd k, ama yine de ifade 
al nmas  ve kesin (kati) raporun al nmas  derken yine 
2-3 günü buluyor, bazen bir haftay  buluyor kati 
rapor al nmas ndan dolay , o süreçte tedbir karar  
al n yor. Ancak, adliyeye geldikten sonra adliyenin iç 
ili kisi ve bilgisayara kay ttan dolay  ilgili savc ya 
gelmesi 1 ay sürebilir. te bu arada hiçbir tedbir 
karar  verilemez, ben kendi katibime kesin talimat m 
var böyle bir talep geldi inde matbu evrak  
haz rlad m ve hemen sevk ediyor. Birde neden 
kaynaklan yor bu çok aç k bir itiraft r, biraz da savc  
arkada lar n i  yo unlu undan kaynaklan yor. Ben o 
kadar yo unum ki o evrak bana gelene kadar 1 hafta, 
10 gün, 1 ay geçiyor, bu arada ikinci ikayet 
gelebiliyor.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

Polis uygulamalar n  normal rutin i lemler gibi alg lamaktad r. 
Olay olduktan sonra normal bir vakada neler yap yorsa ayn  rutin 
i lemlerin benzerini aile içi iddet konusunda da yapmaktad r. Bu 
nedenle karakollarda herhangi bir tecrübesi bulunmayan ki iler için 
neler olup bitti inin anla lmas  zor olmakta ve insanlar karakolluk 
bir olaya dahil olmak istememektedirler. Polisin a a da anlatt  
durum olay  s radanla t rd na güzel bir örnektir.  



130

 

  

“ lçemizde nüfus fazla olmad  için kurumlarla 
irtibat sorunumuz olmuyor. Mesafeler yak n. 
Hastaneler çok yo un de il. Dolay s yla çok problem 
olmuyor. lçemizde iki savc  15 er gün nöbet sistemi 
ile görev yap yor. Bütün olaylarda 24 saat telefonlar  
aç k oldu u için ula abiliyoruz. Savc l k a amas ndan 
sonra oldu u için Hakimlerle çok muhatap olma 
durumumuz zaten yok. Savc n n talebi do rultusunda 
hareket ediliyor. Savc  ah slar n ifadeleri al n p 
b rak lmas  gerekiyorsa onlar b rak l r evraklar sonra 
ikbalen savc l a gönderiliyor.  iddet hasar 
vermi se, daha önceden uzakla t rma da verilmi se, 
emre itaatsizlik olmu sa bu tür durumlarla ah s 
evrakla birlikte mevcutlu bir ekilde savc l a intikal 
ediyor. Bulundu umuz yerde savc l kla ilgili bir 
s k nt m z yok, savc lar m z bizlere bu noktada 
kolayl k sa l yorlar.” (Polis, 2007, Marmara) 

“Zaten adam eve yakla m sa polis aran p da 
gelinceye kadar ne yapacaksa yap yor.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

4320 say l  Kanun kapsam nda i lem yap lmaya ba lad  
andan itibaren devam eden süreçte bir çok s k nt  ya and  
görülmektedir. A a da örnekleri verilmi tir. 

“Her yerin uygulamas  birbirinden farkl . 
Önceden iddeti uygulayan taraf n haberi olmamal . 
Aile mahkemesinden savc l a, savc l ktan kolluk 
kuvvetlerine gelmesi tebli  sürecini uzat yor. Adam 
bana tebli  yap lmad  diyerek iddete devam 
edebiliyor. Tebli  ekline farkl  bir ekilde çözüm 
bulunmas nda yarar görüyorum. Ayr  ya amaya karar 
verilmi se ya da bo anma davas  aç lm sa bununla 
birlikte hemen tedbir için ben müracaat ediyorum. 
Zira bizim toplumumuzda erkek taraf  bunu 
hazmedemiyor. “Nas l bana bunu yaparlar, ne 
yap yormu  bunlar” diye teki gösteriyor. Ben de bir 
erkek annesiyim ama bu durum böyle maalesef. Bunu 
önlemek için ayn  anda müracaat ediyoruz. Mühim 
olan bir eyi önceden önlemek laz m.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

“Dilekçe verildi i andan itibaren, nüfus kayd n  
getirtip kar  koca olup olmad n  tespit ediliyor. 
Yap lan ikayete göre çözüm üretiliyor. Hiçbir 
irdeleme yapmadan karara ba lamak durumunda 
kal n yor. Karar aleyhine tedbir konulana ula nca 
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hemen itiraz ediyor bu sefer. Avukat karar n hemen 
kald r lmas n  talep ediyor. Sonra olay ara t r l yor. 
Olay  delillerle do rulu unu tespit edilmi se tedbir 
karar  uygulan r. Aksi takdirde tedbir karar  iptal 
edilir. Mahkeme savc l a karar  gönderir. Orada bir 
süre gecikir. Oradan da kolluk kuvvetlerine 
gönderilir. Bir süre de orada gecikir. Tebli  karar  
ula ncaya kadar çok zaman geçmi  olur.” (Hakim, 
2007, Marmara) 

“Süreç esnas nda kolluk kuvvetleri ile sorun 
ya yorum. E im telefon edip evi gözetliyor. Ben 
polis ar yorum ama gelen giden olmuyor. Israrl  
aramalardan sonra yunus ekipleri geliyor. Karakol 
polisi hiç yard mc  olmuyor. E im karakol polisleri 
ile çok iyi bir ili ki kurmu . Polisten destek 
göremiyorum maalesef.” (Kad n, 2007, Marmara) 

“Biz önce tedbir için mahkemeye müracaat ettik. 
Hemen akabinde kar  taraf da bo anma davas  açt . 
Önce mahkeme tedbir iste imizi reddetti. Kar  taraf 
bugün Türkiye’nin en zengin adamlar ndan bir tanesi. 
Gece 10:00 da yok unu alaca m yok bunu alaca m 
diye dört be  adam yla eve gelmeye ba lad . O kap ya 
dayanmalar olunca o zaman koruma tedbiri için 
tekrar mahkemeye müracaat ettik. O zaman koruma 
tedbirini verdi. 6 ay süreyle evden uzakla t rma verdi. 
Kar  taraf itiraz etti. Evinin krokisini koydu. unu 
bunu koydu. Fakat mahkeme itiraz  reddetti. Ayn  
süre içinde mahkemeden çocu un babayla görü mesi 
için karar ald lar. Baba evden uzakla t  ama çocu un 
ailesi avukatlarla geldiler. Tabi burada kanun 
çeli iyor. Ben tehlikedeyim, beni korumak için 
çocu umu al yorlar. E er bu adam benim için 
tehlikeli ise çocu um içinde tehlikelidir. Zaten 
benden alamad  h nc n  çocuktan al yor. Benim 
çocu um dayak bile yedi orada. Anneye yap lamayan 
çocu a yap l yor. Dolay s yla anneye çocuk 
üzerinden ac  çektiriliyor. Benim çocu um polisten 
korkar. Babas  bunu bildi i halde polisle kap ma 
geliyor. Annenin ma duriyeti çocukla beraber. Çocuk 
bunlar , ya ad  sorunlar  mahkeme psikologuna da 
anlatt  halde mahkeme ‘baba ile münasebet’ ba l  
alt nda baba bütün nefretini çocu a yans t yor. 
Sadece baba de il babaanne, hala hepsi bask  
yap yor. Bunu çocu u sevmedikleri için de il anneye 
ac  çektirmek için yap yor. Çocuk gitmek istemese de 
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polis ile alma haklar  var. Zaten çocuk polisten 
korkuyor. Polis korkusuyla tehdit ediliyor. Polisle 
eve geliyor. Elinde tebligat yok. Çocu u 
vermeyece imi söyleyince ‘ben zaten çocuk almaya 
gelmedim senin nas l bir insan oldu unu insanlara 
göstermeye geldim’ diyor. Bu nas l bir mant kt r. 
Polisleri de buna alet ediyor.” (Kad n, 2007, 
Marmara) 

Kanunun i lememesine yönelik öne sürülen ve bir ölçüde 
masum gibi görünen nedenlerin ba nda, gerek adli mercilerdeki 
gerekse karakollardaki i  yo unlu u dile getirilmektedir. Hatta, 
adli mercilerdeki iç sistem i leyi i de karar alma sürecinde 
gecikmelere neden olmaktad r.  

“Yeni ç kan kanunlarla, uygulamada hayati 
tehlike olmad  müddetçe hiç bir savc  e e kötü 
muamele ile ilgili kocaya gözalt na vermedi bugüne 
kadar, yani kocalar için hiçbir cayd r c l k yok, 
kesinlikle yok. Birde u var, özellikle adliyelerde 
(adli mercilerde) ve emniyette i  yo unlu u çok 
fazla.” (Polis, 2007, Do u Anadolu) 

“Halen savc l a gönderemedi im ba vurular 
var, i  yo unlu undan dolay  savc  istemiyor.” (Polis, 
2007, Do u Anadolu) 

“Verdi imiz talimatlar aynen yerine getirilir, 
öyle bir sorun ya anm yor, ancak i  yo unlu undan 
dolay  s k nt lar var, çok olay var imdi bunlar  
yapmaya çal rken onlar  da yapmaya çal yor, ne 
oluyor hepsi aks yor yani kas tl  bir davran  yok 
ortada.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

“Do u Anadolu’da çok yetersiz say da savc  var, 
hakim say s  yeterli ama savc  say s  yetersiz. Mesela 
25 savc  olmas  gerekirken onun yar s  kadar daha 
önce üçte biri savc  say s  ile i ler yürütülmeye 
çal l yordu. Özellikle bu konu ile ilgili bir savc n n 
görevlendirilmesi laz m ve Do u Anadolu’daki savc  
say s n n mutlak ve mutlak suretle art r lmas  laz m.” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu) 

“Karakola ba vuru olduktan sonra hemen 
getiriliyor, biz burada h zland rd k, ama yine de ifade 
al nmas  ve kesin (kati) raporun al nmas  derken yine 
2-3 günü buluyor, bazen bir haftay  buluyor kati 
rapor al nmas ndan dolay , o süreçte tedbir karar  
al n yor. Ancak, adliyeye geldikten sonra adliyenin iç 
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ili kisi ve bilgisayara kay ttan dolay  ilgili savc ya 
gelmesi 1 ay sürebilir. te bu arada hiçbir tedbir 
karar  verilemez, ben kendi katibime kesin talimat m 
var böyle bir talep geldi inde matbu evrak  
haz rlad m ve hemen sevk ediyor. Birde neden 
kaynaklan yor bu çok aç k bir itiraft r, biraz da savc  
arkada lar n i  yo unlu undan kaynaklan yor. Ben o 
kadar yo unum ki o evrak bana gelene kadar 1 hafta, 
10 gün, 1 ay geçiyor, bu arada ikinci ikayet 
gelebiliyor.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

Tedbir karar  almak için sa l k raporu zorunlu olmamakla 
birlikte gerek karakollarda gerekse Cumhuriyet Savc l klar nda 
sa l k raporu al nmas  zorunlu tutulmakta ve sa l k raporu almadan 
sürecin devam etmesine izin verilmemektedir. Sa l k raporunun 
aranmas na neden olarak da olay n adli bir olay olmas ndan dolay  
sa l k raporun gereklili i dile getirilmektedir.  

“Kad n n dayak yedi ine dair sa l k raporu 
isteniyor, ba vurular s ras nda rapor istenmiyor ama 
prosedürün devam edebilmesi için rapor gerekli. Aile 
içi bir olay oldu u için hiç kimseye sa l k raporu 
ald ramam, almak istemiyorsa alm yor. Kad nlar 
rapor almak istemiyor, rapor almak prosedürün 
devam etmesi için zorunlu.” (Polis, 2007, Do u 
Anadolu) 

“...adli olay oldu undan dolay  rapor gerekli, adli 
dosyay  tedbir istemi ile gönderiyorsunuz, rapor 
olacak ki hakim görecek, niye böyle bir ey isteniyor, 
nas l bir iddet görmü  vesaire.” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu) 

“Rapor istenmesi tedbir karar  al nmas  için 
de il, adli olay olmas ndan dolay  rapor isteniyor. 
Çünkü e e kar  kasten yaralanma oluyor, hakk nda 
soru turma yap yoruz.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

Bu durumda, aile içi iddetin varl n n ö renilmesi ve acil 
tedbir al nmas  gerekti i hallerde tedbir karar  vermekte 
Cumhuriyet savc lar  da yetkili k l nabilir. 

4320 say l  Kanun kapsam ndaki bir uygulamada Aile 
Mahkemesinin karar , Cumhuriyet Ba savc l na, oradan infaz 
savc l na, oradan kolluk birimlerine, kolluk birimleri de ilgili 
ki iye tebli  etmektedir. Örne in 3 ayl k bir tedbir karar  
verildi inde bu tebli in gerçekle mesine kadar geçen süre bir ya da 
bir aydan fazla sürmesi halinde tedbir karar n n cayd r c l n n 
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ba lamas  ertelenmekte ve karar amac na ula makta yetersiz 
kalmaktad r.  

4320 say l  Kanun kapsam nda i lem yap lmaya ba lad  
andan itibaren devam eden süreçte bir çok s k nt  ya and  
görülmektedir. 4320 say l  Kanunda öngörülen tedbirler için belki 
karar ald rmak tek ba na yeterli de il, ayn  zamanda ilgili ahsa 
tebligat gerekiyor. Bu nedenle tebligat konusunun genel sorunlar , 
4320 say l  Kanunun uygulanmas nda da ayn  sorunlar n 
ya anmas na neden oldu u görülmektedir.  

A a da bu sorunlarla ilgili örnekler verilmi tir. 
“Her yerin uygulamas  birbirinden farkl . 

Önceden iddeti uygulayan taraf n haberi olmamal . 
Aile mahkemesinden savc l a, savc l ktan kolluk 
kuvvetlerine gelmesi tebli  sürecini uzat yor. Adam 
bana tebli  yap lmad  diyerek iddete devam 
edebiliyor. Tebli  ekline farkl  bir ekilde çözüm 
bulunmas nda yarar görüyorum. Ayr  ya amaya karar 
verilmi se ya da bo anma davas  aç lm sa bununla 
birlikte hemen tedbir için ben müracaat ediyorum. 
Zira bizim toplumumuzda erkek taraf  bunu 
hazmedemiyor. “Nas l bana bunu yaparlar, ne 
yap yormu  bunlar” diye teki gösteriyor. Ben de bir 
erkek annesiyim ama bu durum böyle maalesef. Bunu 
önlemek için ayn  anda müracaat ediyoruz. Mühim 
olan bir eyi önceden önlemek laz m.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

“Dilekçe verildi i andan itibaren, nüfus kayd n  
getirtip kar  koca olup olmad n  tespit ediliyor. 
Yap lan ikayete göre çözüm üretiliyor. Hiçbir 
irdeleme yapmadan karara ba lamak durumunda 
kal n yor. Karar aleyhine tedbir konulana ula nca 
hemen itiraz ediyor bu sefer. Avukat karar n hemen 
kald r lmas n  talep ediyor. Sonra olay ara t r l yor. 
Olay  delillerle do rulu unu tespit edilmi se tedbir 
karar  uygulan r. Aksi takdirde tedbir karar  iptal 
edilir. Mahkeme savc l a karar  gönderir. Orada bir 
süre gecikir. Oradan da kolluk kuvvetlerine 
gönderilir. Bir süre de orada gecikir. Tebli  karar  
ula ncaya kadar çok zaman geçmi  olur.”  (Hakim, 
2007, Marmara) 

“Süreç esnas nda kolluk kuvvetleri ile sorun 
ya yorum. E im telefon edip evi gözetliyor. Ben 
polis ar yorum ama gelen giden olmuyor. Israrl  
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aramalardan sonra yunus ekipleri geliyor. Karakol 
polisi hiç yard mc  olmuyor. E im karakol polisleri 
ile çok iyi bir ili ki kurmu . Polisten destek 
göremiyorum maalesef.” (Kad n, 2007, Marmara) 

“Tebligatta sorunlar var. Mesela benim e im 
stanbul da ya yor. i, evi burada ama adresini 

Ku adas ’ndaki otelini gösteriyor. Otele gidip tebligat 
yapam yorsunuz adam ortada yok. stanbul da bile iki 
hafta sürerse tebligat orada ne kadar sürer kim bilir. 
Ku adas ’ndaki otele nafaka için haciz de konam yor. 
ki y ld r bana mal varl m sorulacak ne gelen var ne 

giden.” (Kad n, 2007, Marmara) 

“Sa l k kurulu lar  ile çok sorun olmuyor. Ancak 
savc l klar olay  mahkemeye intikal ettirdikten sonra 
karar veriliyor. Ancak tedbir karar n n aleyhine tedbir 
konulana iletilmesi a amas nda bir ay savc l kta bir 
ayda polis veya jandarmada oyalan yor. Tedbir 
karar n n tebli i ula ncaya kadar ki iye zaman bitmi  
oluyor.” (Hakim, 2007, Marmara) 

“Koruma karar  tek adrese ç k yor. Adres 
de i tirildi inde tekrar ba tan süreci ba latmak 
gerekiyor. Adres de i ikli inde koruma karar n n 
devam etmesi gerekir.” (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara) 

“Bu kanun u anda hiç yoktan iyidir. ki taraf n 
dinlenmemesi uygulamada yap ld  gibi, kocaya 
haber verilmemesi gibi öneriler olabilir. Arkas ndan 
itiraz yolu var nas lsa. Gelsin mahkeme de 
söyleyece ini söylesin hakim kald r rsa kald r r zaten. 
Bo anma veya ayr l k karar n n iletilmesi ile birlikte 
bunun da iletilmesi. Ayr  bir karar bile olsa ayn  
kararla bildirilmesi. Tebligat yolunda postan n 
d nda alternatiflerin de erlendirilmesi.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

“Aile mahkemelerinde verilen karar n savc l a 
bildirilmemesini, bu karar n infaz n n gecikmesine 
meydan vermemek ad na infaz nda mahkemece 
gerçekle tirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Birkaç 
ayl k gecikme halledilmi  olur. Ancak personelin bu 
noktada e itilmesi ile i  halledilir. Mahkemede falan 
tarihli karar ile falan ah s hakk nda u karar 
verilmi tir. Derhal infaz  diye emniyet veya 
jandarmaya direk yaz  yaz l r. Tedbire uyulmad  
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takdirde bu sefer savc ya müracaat edilip, ceza davas  
ba lat labilir.” (Hakim, 2007, Marmara) 

“ nfaz büroya gelen mahkeme kararlar na 
bak yoruz, 4320 say l  Kanunla ilgili bir karar 
geldiyse, sadece tebli  etmek gerekiyorsa evine 
gidiyoruz, adam  bulamazsak eve haber b rak yoruz 
karakola u ras n tebli at  var diye, adam geliyor 
tebli at  imzalat p gönderiyoruz.” (Polis, 2007, Ege) 

“Eve polis geldi mahkemeden tebli at var diye, 
e ime haber verdim, neymi  diye sordu,ne bilem ben 
dedim. Polis seni ça r yor dedim. Polis e ime ka d  
imzalat p gitti. Bakt k mahkeme karar ym .” (Kad n, 
2007, Ege) 

“Asl nda de i ik kararlar var. tabi bu kararlar 
bizde tutulmad  için, ben burada kayd n  yap yorum 
asayi e gönderiyorum. nfazen yazm z bu ekilde 
de mahkeme kay tlar na geçirmi iz. Bu da vakit 
al yor. Art k kolluk ne kadar zamanda tebli  ederse.” 
(Savc , 2007, Güney Do u Anadolu) 

Bu duruma çözüm önerisi olarak, Aile Mahkemesinin karar n n 
Cumhuriyet Ba savc l  yerine, do rudan kolluk birimlerine 
yaz lmas  ve kolluk birimlerinin de ilgili ki iye karar  tebli  
etmesiyle sürecin h zland r labilece i dü ünülmektedir. 

4320 say l  Kanun öngördü ü tedbirleri tek tek saymakta ancak 
“..Aile Mahkemesi Hakimi meselenin mahiyetini göz önünde 
bulundurarak re’sen a a da say lan tedbirlerden bir ya da 
birkaç na birlikte veya uygun görece i benzeri tedbirleri de 
hükmedebilir” demektedir. Aile Mahkemesi Hakimleri kanunda 
öngörülen tedbirler d nda “benzer” tedbirleri uygulamaktan 
kaç nmakta olduklar  görülmü tür.  

Hakimin kanunda say lan tedbirler d nda herhangi benzer bir 
tedbir öngörmedi i hatta bundan kaç nd  görülmektedir. 

“Dilekçedeki talebe ba l  kalarak aile ve 
çocuklar için konut tahsisi, eve yakla mama, ileti im 
kurulmamas , 600 metre çap ndaki alana 
yakla mama, eve girmeme gibi bütün tedbirler talep 
ediliyorsa tüm tedbirlere birden hükmediyoruz. Di er 
tedbirleri hiç uygulamad m. Ba ma i  açmay m. 
(Hakim, 2007, Marmara) 

“Di er bir sorunda çocuklar n baba ile irtibat  
nas l olacak.” (Kad n, 2007, Marmara) 
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“Uzakla t rma kapsam  dahilinde çocukla 
baban n görü mesinin kurallar . Kanun da aile 
bireylerinin korunmas  amaçlan rken yeni bir çeli ki 
ortaya ç k yor. Yeni ma durlar yarat l yor.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

“Tedbir uygulanan ki inin kalacak yeri olmazsa 
ma dur oluyor ve mahkeme olarak bir ey 
yapam yoruz. Tedbir uygulanan ki inin ekonomik 
durumu iyi de ilse s nma evlerinde misafir etmek 
yararl  olur. Asl nda bu tür insanlar  bir araya 
getirecek yerler planlanmal  ve birbirleriyle 
görü meleri sa lanmal  ve birbirlerinden etkilenerek 
nedamet gösterebilecekleri ortam olu turulmal .” 
(Hakim, 2007, ç Anadolu) 

“Polis savc l k aras nda herhangi bir ileti im 
kopuklu u bulunmamaktad r. Ancak aile içi iddete 
maruz kalan ki ilerin (özellikle kad nlar n) korunmas  
için savc lar yeterli önlemleri alm yorlar. Örne in 
di er e in gözalt na al nabilmesi gerekiyor ancak 
savc lar bunu çok önemsemiyor. Bo  ver diyebiliyor. 
Bu yetkinin kollu a devredilmesi veya savc lar n bu 
konuda biraz daha özverili olmas  gerekiyor.” 
(Karadeniz, Polis) 

Aile Mahkemesi Hakimlerinin kanunda öngörülen tedbirler 
d nda “benzer” tedbirleri uygulamaktan kaç nmakta olduklar  
görülmü  ve buna çözüm önerisi olarak di er kanunlarda 
öngörülen tedbirlere at fta bulunularak ya da tedbirlerin say s  ve 
çe idi art r larak bu durumu bir çözüme kavu turulmas n n 
mümkün oldu u görünmektedir.  

4320 say l  Kanun kapsam nda nafaka tedbiri genellikle 
reddedilmekte, kabul edilse bile nafakan n al nabilmesi pek 
mümkün olmamakta oldu u görülmü tür. Nafaka tedbiri 
uygulamas  oldukça güç bir karar olarak kar m za ç kmakta ve 
ayr  bir hukuki sürecin ba lamas na neden olmaktad r. 

Ekonomik zorluk ya ayan ki iler için 4320 say l  Kanunun 
öngördü ü süreci ya amak oldukça zor bir durum olarak kar m za 
ç kmaktad r. 4320 say l  Kanunun uygulanmas nda tedbir nafakas  
öngörülmesi halinde bile bu nafakan n tahsil edilmesi sorunuyla 
kar  kar ya kal nmaktad r.  

“Kanunlar çok güzel ancak onu uygulayacak 
yeterli altyap  yok. Adam dolar milyarderi veya ayl k 
kazanc  100-200 milyar. Adam n gelirini tespit 
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edemiyoruz. Adam çok zengin, ama kirada 
oturuyorum diyor. Borçlar n  gösteriyor. Burada 
mahkemenin gelir beyannamesinin, kredi kartlar n n 
ekstresinin talep etmesi zorunlu olmal , yani giderden 
gelir beyannamesi yap lmal . Nafakan n takdirinde de 
hakim kendi ekonomik artlar n  göz önüne 
almamal . Hakim ayda 3 milyar zor kazan yor diye 
ma dura az nafaka takdir etmemeli. Adam dolar 
milyarderi. Bu çocu un masraflar  di er aile bireyleri 
emsal al narak tespit edilmeli. Adam n di er 
ye enlerinin oförlerinin masraf  alt  milyar 
dolay s yla nafaka ona göre tespit edilmeli. Her olay 
kendi artlar  içinde de erlendirilmeli.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

“Nafaka ba lan rken en az asgari ücret tahsis 
edilmeli, sonradan ara t rma yap l p uygun bir ücret 
tahsis edilmeli. Nafaka ödenmedi i takdirde de 
yapt r m laz m. Emredici düzenlemeye ayk r  bir 
durum varsa mutlaka ceza olmal . Nafaka 
ödenmedi i takdirde derhal dava açmadan aile 
mahkemesi 3-5 gün hapis cezas  verebilmeli, 
nafakas n  ödeyen makbuzunu hemen mahkemeye 
beyan etmeli.”  (Kad n Ma dur Vekili, 2007, 
Marmara) 

“Nafaka davas  süresince aile dostum 3 ki iyi 
ahit yazd m. Onlar  aray p senin torunun çocu un 

var diye tehdit ediyor. Benim mal varl m  kimse 
aç klayamaz, ben onu (e ini) 500 liraya muhtaç 
edece im, asker edece im diyor. Tehditlerden korkan 
dostlar m ahitlik etmediler.” (Kad n, 2007, 
Marmara) 

“Ailem bana maddi anlamda da destek oldu u 
için çok problem olmuyor. 24 ay oldu nafaka karara 
ba lanal  ayda 6,500 ytl hala tahsil edemedik. 
Çocuklar n okul paralar n  kendi babam ödüyor. 
Kendisi lincoln jeeplerle geziyor. Gayri menkullar 
her ey irketin üzerineymi . Adam n be  kuru u yok. 
Ama sevgilisinin birinin kiras  4000 dolar, lincolnün 
deposu 400 milyona doluyor ama paras  yok. Ferrari 
bak yor.” (Kad n, 2007, Marmara) 

Kimi zaman nafaka tedbiri ald rman n iddeti 
körüklemekte ve daha fazla hasmane davran lara yol 
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açmakta oldu u görülmü tür. A a da anlat lanlar bu durumu 
aç kça göstermektedir. 

“Benim evimden zorla çocu umu ald lar, icra 
paras n  yat rmay  unuttuklar  için. Polis görgü tan , 
ama ben görmedim dedi. Zab t tutmad lar. Dayak 
yedi imde bile adli t pa göndermeleri için güçlü 
olman z laz m. Polis zab t tutmuyorsa, kad n  doktora 
göndermiyorsa bu kanun nas l çal acak.” (Kad n, 
2007, Marmara) 

Düzenli gelire sahip ki ilerden nafaka al nmas n n kolay 
olmas na ra men, geliri maa  ya da düzenli ödemelere ba l  
kimselerden nafaka tahsil edilmesi oldukça güç oldu undan nafaka 
ödeme tedbirine uyulmamas  kar s nda ilgilinin hapis cezas  ile 
ihtar edilebilece i hükmü getirilmesi önerilmektedir.  

4320 say l  Kanun kapsam nda al nan kararlar n her iki taraf n 
dinlenmeden al nmas , kimi durumlarda sorunlara yol açt  
görülmü tür. Kötü niyetli taraflardan birinin di erini evden 
uzakla t rmas yla sonuçlanabilecek bir karar  Aile Mahkemesinden 
almas  sonucu evlilik birli inin da lmas na yol açabilecek bir 
durumla kar  kar ya kal nabilece i görülmü tür. 

Evden uzakla t rma tedbirinin aileyi iddetten uzak tutma gibi 
bir faydas  olmas yla birlikte aile ba lar n  zay flatt  
görülmektedir. Evden uzakla t r lan ve bu karara uymad  
takdirde hapis cezas  ile cezaland r laca  ihtar edilen birey (erkek) 
için aile ba lar n n zay flad  söylenebilir. Bu konu ile ilgili 
görü ülenlerin beyan  öyledir. 

“Yarg lamadan sonra normal bir evlilik ili kimiz 
yok. E im beni sürekli k skan yor. E im sürekli üste 
ç kmaya çal yor. Normal olam yoruz. Her s k nt da 
karakola gitmeyi bir koz olarak kullan yor. S k nt m z 
evlili imizin ilk aylar nda e imin ablas n n ili kimize 
kar mas  ile ba lad . Ablas n n sorunlu bir evlili i 
var. Ben e imin ablas n n etkisinde kalmamas n  
istedim. Beni dinlemedi. Kar  geldi. Sinirlendi im 
bir s rada olay meydana geldi. imdi iki y l oldu. Ben 
sürekli susuyorum. Evlili imin devam etmesini 
istiyorum. Ancak istedi im gibi olmuyor.” (Erkek, 
2007, Ege) 

“Çevrede çok konu ulduk. E im alay konusu 
oldu. Akrabalar unutana kadar zorland k.” (Kad n, 
2007, Ege) 
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“Ma dur k sm n haklar n  korumaya çal rken 
kar  taraf nda kesinlikle rencide edilmemesi, evden 
uzakla t rma rencide edici ekilde olmamal ” (Hakim, 
2007, Marmara) 

“Aileyi sadece kolluk gücü ile de il ailenin 
de erlerini koruyarak korumal y z. Daha kal c  ve 
ucuz bir çözüm olur”(Kad n, 2007, Marmara, 
Avukat) 

“Kanun genelde ka t üzerinde kal yor. Bunun 
ilk nedeni, taraflar n bar mas  sonucu karar n 
kald r lmas  talep ediliyor. Bo anma davalar nda bu 
süreç olmamal , hukuk mant  çerçevesinde gereksiz 
kal yor”. (Hakim, 2007, Marmara) 

“Bana iki kez evden uzakla t rma cezas  verildi. 
Toplam 6 ay. Birinci uzakla t rmadan bir ay sonra 
e im gece korktu unu söyledi. ki ay daha 
uzakla t rmam oldu u halde yan na ça rd . Gittim. 
Bana mesafeli davranmaya devam etti. Beni tekrar 
ikayet etmekle tehdit etmeye ba lad . Sorun devam 

etti i bir s rada tekrar ikayet etti. Tekrar 3 ay 
uzakla t rma ald m.” (Erkek, 2007, Ege) 

 

Aile içi iddetin temel nedeninin, yasalardaki bo luklardan 
olmad n n unutulmamas  gerekti i, yasal düzenlemeler yoluyla 
al nacak tedbirlerin yap lmas  gerekenlerin sadece bir k sm  oldu u 
vurgulanm t r. Ayr ca bireylerin ekonomik özgürlüklerine 
ula abilmeleri; e itim ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesine 
çal lmas ; psikolojik, ekonomik, sosyal içerikli tedbirler al nmas  
gibi konular da al nmas  gereken as l önlemler olarak tavsiye 
edilmektedir. A a daki ifadeler bu konudaki görü lerden 
baz lar n  yans tmaktad r. 

 “Bu kanun do uda ölü do mu tur. Ülkenin 
bat s nda uygulansa bile, do usunda ve güney 
do usunda uygulanma ihtimali yok. Kanun Türk 
toplum yap s na uymuyor. Adam babas n  dövmü  6 
ay ceza alm . Ç k nca intikam m  alaca m diyor. 
Dü ünebiliyor musunuz? E ini dövmü  uzakla t rma 
alm . E ine sen beni sevmiyorsun, senin yüzünden 
sab kal  oldum, millete rezil oldum diyor. 
Dü ünebiliyor musunuz? Bu olaydan sonra bu aile 
hayat  devam edecek ve bu Türk toplum yap s n n var 
oldu u ailede olacak, imkan  var m ? Aile yap s  
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mutlaka zedelenir. Kanun, kentli üst s n flarda 
uygulansa bile alt s n flarda s k nt  yarat yor. Ailenin 
da lmas na yol aç yor.”(Hakim, 2007, Ege) 

 
Bu kanun kapsam nda ba vurular  engelleyici nedenler 

aras nda görülen durumlardan biri de, insanlar n baz lar n n 
bo anmak istememesi ve ba vurular n n bo anma davas na 
dönü ece i kanaatidir. Çünkü yuvan n da lmas  tüm aile fertleri 
aç s ndan daha kötü sonuçlar  do abilecek bir durumdur. 

Yarg  süreci sonunda e in iddete ba vurmas n n daha da 
artaca  korkusu ba vurular  engelleyici bir nedendir.  

“Yarg  süreci sonunda e in tutumunun 
kötüle ece i korkusundan söz edilebilir.” (Hakim, 
2007, Karadeniz) 

“Tekrar ederse evlili i bitiririm. Ailelerden çok 
da dahil olmuyorlar olaya. Böyle Bir ey tekrar 
ederse serbest b rakmamalar n  isterdim”. (Bayan, 
2007, Karadeniz) 

“Tabi imdi vatanda  bize ba vuruyor, kocam 
beni dövdü diye. Savc n n bu durumda yapabilece i 
bi ey yok. Bizim en fazla yapabilece imiz 4320. 
zaten sadece savc n n ba vurmas na gerek yok. Ki i 
kendisi de ba vurabiliyor. Hakim takdir etmeden 
önce zab ta ara t rmas  yapt rmal , taraflar  dinlemeli 
ondan sonar karar vermeli. Ama özellikle d ar da 
kalma durumlar nda mahkeme acilen karar vermek 
durumunda yani.” (Savc , 2007, Güney Do u 
Anadolu)   

“Kar mla kavga ediyorduk. Bir gün yine kavga 
ettik. Çocuklar  al p evden ç k p gitmi . Çok k zd m.  
Ben o gün kar m  ar yordum, akrabalar na gitmi . 
Oradan ona kad n merkeziyle(Kamer Vakf ) 
görü türmü ler. Kad n merkezinden onlar  alm lar, 
sonra bana dava açm . Polis geldi beni evden 
uzakla t rd lar, ben de bo anma davas  açt m, bir ara 
s nma evinde kalm lar.” (Erkek, 2007, Güney 
Do u Anadolu) 

“Karakola gelenler kocamdan ikayetçiyim diye 
gelmiyor, art k bo anaca m diye geliyor. Karakola 
gelenler art k dayanma noktas n n son noktas na 
gelenler geliyor veya s nma amaçl  geliyorlar. 
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Ayr ca, kad nlar n ba vurular n n bir k sm n n nedeni 
de, e lerine kar  göz da  vermek ve gözlerini 
korkutmak, gelenler i lem yapmay n ama e imi 
korkutun eklinde talepleri oluyor.” (Polis, 2007, 
Do u Anadolu)  

“Aile ili kilerinde bazen çok keskin karar 
vermek yap c l ktan ziyade daha çok y k c l a neden 
olabiliyor. Müracaat oldu unda genellikle e e iddet 
uygulamamas  yönünde uyar  veriliyor, bazen de 
özellikle kocaya evden uzakla t rma karar  veriyoruz 
ve bu süre içerisinde de cüzi de olsa nafakaya 
hükmediyoruz. A rl kl  olarak korkutuyoruz. 
Uzakla t rma verirseniz, kar  taraf bu i  bitti diye 
hemen bo anma davas  aç yor. As l olan bo anmaya 
hükmetmek de il taraflar  uzla t rmakt r. Aile 
mahkemesinin kurulu  yasas nda da o var, genellikle 
hakim ba lang çta taraflar  uyar r, mahkemenin 
uzmanlar ndan yararlan r diyor.” (Hakim, 2007, 
Do u Anadolu) 

“Bu kanunun uygulanmamas n n nedeni asl nda 
o, çünkü bu kanun ile bir eyler yap labilece ine 
kimse inanm yor, daha do rusu maddi aya  ile ilgili, 
simdi diyor ki yine beni onlara m  göndereceksiniz 
diyor, ak am gelince ne yapaca m diyor korkuyor 
yani.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

 

Bu nedenle 4320 say l  Kanun kapsam nda karar veren Aile 
Mahkemesi Hakiminin her iki taraf  da dinleyerek karar vermesi, 
taraflardan iddet uygulayan ki inin mahkemeye gelmekten 
kaç nmas  durumunda g yab nda karar vermesini sa layacak 
düzenlemenin kanun metnine girmesi gerekti i dü ünülmektedir. 

4320 say l  Kanun kapsam nda verilen Mahkeme kararlar n n 
ço unda gerekçe yaz lmad  görülmü tür. 

“Bu konuda Cumhuriyet Savc lar n n ve 
Hakimlerin kanunun uygulanmas  yönünde 
uyar lmas na ve titizlikle uygulanmas na yönelik art k 
genelge mi yay nlan r bir çal ma yap lmas  gerekir... 
burada ben gelene kadar burada bir tedbir karar  
istendi ini görmedim. Ben isteyince arkada lar da 
ba lad lar ve tedbir karar  istenmeye ba land .” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu) 
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2.5.  4320 Say l  Kanunun Uygulamas nda Veri Taban  
Eksikli i ve Uygulamay  Zorla t ran lave Yükler  

Adli sicil istatistiklerinin “4320 say l  Kanun” ile “Bo anma” 
kapsam nda aç lan davalar n ili kilendirilmedi i için bo anan 
çiftlerin daha önceden 4320 say l  Kanundan yararlan p 
yararlanmad klar  bilinememektedir. Bu durum kanunun aile 
üzerindeki etkisini ölçmek için kullan labilecek bilgi eksikli ine 
neden olmaktad r.  

Bu nedenle bo anan e lerin bo anma a amas na gelmeden önce 
bu ailelerde 4320 say l  Kanun ile ilgili tedbir uygulan p 
uygulanmad n n takibinin yap lmas  bu kanunun aileler ve 
toplum üzerindeki etkinsi daha fazla ortaya koyabilecektir. Bu 
nedenle adli sicil istatistiklerinin bu durumu göz önünde tutularak 
haz rlanmas  daha yararl  olacakt r. 

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun uygulanabilmesi 
için hakk nda tedbir istenen ki inin kanunda öngörülen iddeti en 
az ndan bir kez uygulamas  gerekmekte, aksi takdirde kanunun 
uygulanma imkân  bulunmamaktad r. Kanun iddetin 
gerçekle mesinden sonra devreye girmekte ve ilk kez uygulanacak 
olan muhtemel bir iddeti önlemekte aciz kalmaktad r. Görü me 
yap lan hâkim, savc  ve kolluk yetkilileri kanunun iddetin 
gerçekle mesinden sonra devreye girdi ini ve ilk kez uygulanacak 
olan muhtemel bir iddeti önlemekte aciz kald n  
belirtmektedirler. Bir müracaat olmadan yasal sürecin ba lamas  
imkâns zd r. Böylece ilk kez uygulanacak olan muhtemel bir 
iddeti önlemekte kanun aciz kalmaktad r. Kanuna göre iddet 

uygulanmadan müdahale etmek imkâns zd r. 

Kanunda say lan di er tedbirlerin uygulamas  da ki ilerin 
takdirinde olup, aile içindeki bireylerin her hangi bir ikâyeti 
bulunmad  sürece polis, jandarma, hâkim ve savc  için verilen 
karar n re’sen uygulamas na yönelik herhangi bir sistem 
bulunmamakta ve iddet gören birey çok zor durumda kalmad kça 
karar n uygulanmas ndan daha çok karara muhalefetin sonucundaki 
hapis ihtar n n iddet uygulayan birey üzerindeki cayd r c  
etkisinden yararlan lmak istenilmektedir. Kanunun beklenen 
amaçlara ula abilmesi için baz  artlar n yerine gelmesi ya da 
getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan birisi de ailelerin özellikle de 
kad nlar n bilinçlendirilmesidir. Çünkü kanun uygulay c lar n n 
müdahale edebilmesi için bir ikâyetin gelmesi gerekmektedir. Bu 
da haklar  bilmekle mümkündür.  
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“Bu kanunun hedeflenen sonuçlara ula abilmesi 
için ailelerin özellikle de kad nlar n bilinçlendirilmesi 
gerekiyor. Bizim olaya müdahale edebilmemiz için 
olay n bize intikal etmesi gerekiyor; bu da insanlar n 
haklar n  bilmesinden geçiyor” (Savc , 2007, 
Karadeniz,).  

4320 say l  Kanunda aile içi iddet seviyeleri düzenlenmedi i, 
müessir fiil ile ölümcül olaylara varabilecek iddet türleri aras nda 
fark görülmedi i, bütün durumlarda say lan ayn  tedbirlerin 
uygulanmas  yoluna gidildi i görülmü tür. iddet sonucu rapor 
al nan bir olayla sadece tan k ifadesi üzerine verilen tedbir 
kararlar n n birbirine benzer olmas  durumlar  ile kar la lm t r. 

4320 say l  Kanunda “bildirim” üzerine hâkimin re’sen tedbir 
karar  verebilece i öngörüldü ü halde aile içi iddet gören ki ilerin 
bunu bir raporla ispat etmeleri istenmektedir. Rapor almak için 
yeterli maddi ve manevi gücü kendinde bulamayan ki ilerin bu 
a amada ikâyetlerinden vazgeçme e ilimi ta d klar  
gözlemlenmi tir. 4320 say l  kanun kapsam nda uygulanan ba vuru 
sürecinin de ikâyetlerin ertelenmesinde etkili oldu u, iddetin 
boyutu ba vuru sürecindeki zorluklardan daha fazla olmadan bu 
sürecin pek göze al namad  görülmektedir.  

“Baz  semt karakollar nda yeterli ilgi 
gösterilmiyor ma dura. Bir müvekkilim e i 
taraf ndan tecavüze u ramas na ve kendisine e i 
zührevi hastal klar bula t rmas na ra men semt 
amirli ine gidiyor. Sevk müzekkeresi vermeden 
hastaneye gönderiyorlar. Hastanede sevk 
müzekkeresi istiyor. Avukat  olan ben de bunu ispat 
edemedi im için müvekkilim ma dur oluyor. Bazen 
bir polis memuru ya da doktor, e in vermedi i zarar , 
i ini savsaklamak suretiyle ma dura verebiliyor” 
(Kad n Avukat, 2007, Marmara). 

Tedbir karar  almak için gerek karakollarda gerekse 
Cumhuriyet Savc l klar nda sa l k raporu al nmas  zorunlu 
tutulmakta ve sa l k raporu almadan sürecin devam etmesine izin 
verilmemektedir. Buna neden olarak da olay n adli bir olay 
olmas ndan dolay  sa l k raporunun gereklili i dile getirilmektedir. 
A a da bu durumu yans tan ifadeler verilmi tir.  

 “Adli olay oldu undan dolay  rapor gerekli, adli 
dosyay  tedbir istemi ile gönderiyorsunuz, rapor 
olacak ki hakim görecek, niye böyle bir ey isteniyor, 
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nas l bir iddet görmü  vesaire” (Savc , 2007, Do u 
Anadolu).  

“Kad n n dayak yedi ine dair sa l k raporu 
isteniyor, ba vurular s ras nda rapor istenmiyor ama 
prosedürün devam edebilmesi için rapor gerekli. Aile 
içi bir olay oldu u için hiç kimseye sa l k raporu 
ald ramam, almak istemiyorsa alm yor. Kad nlar 
rapor almak istemiyor, rapor almak prosedürün 
devam etmesi için zorunlu” (Polis, 2007, Do u 
Anadolu).  

 

“Rapor istenmesi tedbir karar  al nmas  için 
de il, adli olay olmas ndan dolay  rapor isteniyor. 
Çünkü e e kar  kasten yaralanma oluyor, hakk nda 
soru turma yap yoruz” (Savc , 2007, Do u Anadolu).  

 

Bu Kanun kapsam nda ba vuru sürecinden ilgili ki iye Hâkim 
Karar  tebli  edilinceye kadar uzun bir süreç ya anmakta ve bu 
süreç oldukça fazla vakit ald  için iddet uygulayan ki i 
eylemlerine devam edebilmektedir. Ma dur/lar bu durumdan zarar 
görmekten korunamamakta olduklar  anla lm t r. Hakk nda tedbir 
uygulanan ki inin tedbir karar n  ihlal etti inde ise kollu un 
ihlalden nas l haberdar olaca  aç k ve belli de ildir. Tek bir imkan  
vard r. O da ma dur haber ederse kolluk veya adli makamlar 
müdahale edebilecektir. Haber edilse bile görevliler gelene kadar 
tedbir uygulanan ki i olay mahallini terk etti inde ne yap laca  
belirsizdir. Ayr ca yine a a da söylendi i gibi sosyal yap dan 
dolay  kom ular veya akrabalar tedbirin ihlali durumunda ihbar 
etmede gönülsüz davranmaktad rlar. 

“Dilekçe verildi i andan itibaren, nüfus kayd n  
getirtip kar  koca olup olmad  tespit ediliyor. 
Yap lan ikâyete göre çözüm üretiliyor. Hiçbir 
irdeleme yapmadan karara ba lamak durumunda 
kal n yor. Karar aleyhine tedbir konulana ula nca 
hemen itiraz ediyor bu sefer. Avukat karar n hemen 
kald r lmas n  talep ediyor. Sonra olay ara t r l yor. 
Olay  delillerle do rulu unu tespit edilmi se tedbir 
karar  uygulan r. Aksi takdirde tedbir karar  iptal 
edilir. Mahkeme savc l a karar  gönderir. Orada bir 
süre gecikir. Oradan da kolluk kuvvetlerine 
gönderilir. Bir süre de orada gecikir. Tebli  karar  
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ula ncaya kadar çok zaman geçmi  olur”  (Hâkim, 
2007, Marmara). 

 “Zaten adam eve yakla m sa polis aran p da 
gelinceye kadar ne yapacaksa yap yor” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara).  

“Aile mahkemesinden savc l a, savc l ktan 
kolluk kuvvetlerine gelmesi tebli  sürecini uzat yor. 
Adam bana tebli  yap lmad  diyerek iddete devam 
edebiliyor. Tebli  ekline farkl  bir ekilde çözüm 
bulunmas nda yarar görüyorum” (Kad n Ma dur 
Vekili, 2007, Marmara).  

Ayr ca tedbir e e uygulan rken e in yak nlar n n bask  
kurmas  durumunda durumun ne olaca  da aç k de ildir. 
Kanunun bu çe it bask lar  da önleyici tedbirler öngörmesi 
gerekir.  

“Kocay  uzakla t r yorsunuz. Ama aileyi 
uzakla t rm yorsunuz. Kocam n gelip gelmemesi 
fazla bir ey de i tirmedi. Benim hayat mdaki stres 
oldu u gibi devam etti hatta daha da katland . … 
Avukatlar, kalabal k sürekli kavga ç kar yorlar. 
Hakaretler diz boyu. Bir ki i gitti yerine on ki i geldi. 
Ben bu uzakla t rman n yapt r m gücü oldu una da 
inanm yorum” (Kad n, 2007, Marmara). 

 

2.6.  4320 Say l  Kanunun Aile ve Toplumsal Yap  Üzerindeki 
Etkisi 

Türkiye’de ya anan toplumsal de i im 4320 say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanun’un haz rlanmas  ve yürürlü e 
konmas nda önemli bir etken oldu u görülmektedir. Türkiye’deki 
büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunlar n birlikte ya ad  
geleneksel geni  aile sisteminden h zl  sanayile me ve buna paralel 
olarak ehirle meyle birlikte çekirdek aile tipi dedi imiz anne, 
baba ve çocu un olu turdu u dar aile tipine do ru yo un  bir 
gidi in ya anmas , ayr ca içinde bulunulan zor ekonomik ko ullar, 
sosyal ve kavramsal  karga alar, yorucu ehir hayat  aile bireyleri 
üzerinde psikolojik ve sosyolojik  rahats zl klara neden olu u, aile 
içi iddetin zararlar n n sadece toplum aç s ndan de il,  birey 
aç s ndan da tehlikeli sonuçlar yaratmas , sevgi, efkat ve 
merhamet göstermesi gereken bir  ki i taraf ndan uyguland ndan,  
iddete maruz kalan aile bireyinin ruhi yap s nda hayat  boyunca 
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silinmesi zor  izler b rakmas , son y llarda aile içi iddet olaylar   
toplumumuzu sarsan boyutlara ula mas , ailede ya anan dayak, 
i kence ve cinayet gibi iddet olaylar n n her geçen gün görsel  ve 
yaz l  bas nda izlenmesinin, “4320 say l  Ailenin Korunmas na 
Dair Kanun”un haz rlan p yürürlü e konmas nda ba l ca etkenler 
oldu u görülmü tür. 

Ayr ca geli mi  ülkelerdeki yasal düzenlemelerden de 
etkilenildi i, bu Kanunun,  ABD,  Avustralya, Yeni Zelanda, 
ngiltere, rlanda ve Norveç gibi ülkelerde uygulanan, iddete 

u rama ihtimali bulunan kad nlar n mahkemelere ba vurarak 
koruma emri alabilmelerini sa layacak hükümler içerecek ekilde, 
aile içinde toplumsal cinsiyet dengesini sa lamak üzere tedbirler 
geli tirme, bu konuda mahkeme ve di er kurumlardan destek alma, 
kad nlar n kurumsal olarak güçlenmesini sa lama gibi amaçlarla 
düzenlemeye gitti i görülmektedir.  

Toplumun temelini olu turan aile, bireysellikten toplumsall a 
geçi in en küçük birimi olarak kabul edilmi  ve kar l kl  r za ile 
olu an ailenin sa l kl  yap lanmas  ve yürütülmesinin toplumun 
varolu unu do rudan etkiledi i dü üncesi genel kabul görmü  bir 
anlay  olarak kar m za ç kmaktad r. Bu nedenle kanun 
koyucunun bu anlay  do rultusunda konuyu ele al p düzenleme 
yapt  görülmektedir. 

4320 say l  Kanun, “Türk Medenî Kanununda öngörülen 
tedbirlerden ayr  olarak” ifadesiyle, ailenin korunmas n n ve aile 
içi iddetin önlenmesinin önemini göz önünde tutarak, konuyu 
genel hükümler çerçevesi d nda ayr ca ele al p, aile içi huzurun 
toplum hayat nda sadece aileyi olu turan bireylere b rak lacak bir 
olgu olmad n , aile içi sorunlar n çözümünde kamu otoritesinin 
de konuya do rudan müdahale etmesi gerekti ini belirten anlay  
yans tan bir biçimde düzenlenmi tir. Böylece aile içi ya anan 
olumsuzluklar n, ayn  zamanda toplumsal bir sorun oldu u, 
iddetin, özellikle aile içi iddetin ya anmas na toplumsal r za 

gösterilmedi inin ve ayn  zamanda aile yap s n n korunmas na 
önem verildi inin bir göstergesi olarak, kanunda öngörülen 
tedbirlerin iddet uygulayan bireylere uygulanabilece ini 
belirtmi tir.   

 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un 1998 y l nda 
ilk kez haz rlan rken genel gerekçesinde;  “ iddetin aile ya am  
içerisinde, aileyi olu turan bireyler aras nda gerçekle en ve  "aile 
içi iddet" ad  alt nda  "aile içinde bir bireyin di er bir bireye 
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yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü davran " eklinde 
tan mlanan görüntüsü toplum için tehlike olmakta,  toplumun en 
küçük birimi olan aile içerisinde gerçekle en iddetin yol açt  ve 
açaca  zararlar toplum bünyesinde derin ve kal c  izler 
b rakmakta”  oldu u belirtilmi tir. Böylece aile içi ya anan “fiziki, 
sözel ve duygusal kötü davran ” eklinde gerçekle en iddet 
olgusunun, hem bireysel hem toplumsal yönden tehlike oldu u ve 
bu türden zararlar n toplumsal yap da derin ve kal c  izler b rakt  
konusunda, toplumsal bir mutabakat  sa lamaya yönelik yasal 
dayanak ve hukuki bir zemin olu turmu tur. 

Toplumsal cinsiyet dengesinin sa lanmas , kad nlara yönelik 
bask  unsurlar n n kald r lmas , geleneksel “kol k r l r yen içinde” 
anlay n n de i tirilmesi, aile içi ya anan veya ya anabilecek olan 
her türlü iddetin toplumu da ilgilendirdi inin aç kça belli 
edilmesi, aile içindeki huzursuzluk ve olumsuzluklara toplumsal 
r za gösterilmedi inin ifade edilmesi ba lam nda, 4320 say l  
Kanun, bu konudaki olumsuz geleneksel anlay lar n kamu 
taraf ndan de i tirilmeye çal ld n n bir göstergesidir. 

Geleneksel anlay lar n art k de i meye ba lad  ve gün 
geçtikçe 4320 say l  Kanun kapsam nda öngörülen tedbirlerin 
iddet uygulayan bireylere uygulanmas  yönünde taleplerin artt  

görülmektedir. Ara t rmaya konu olan birçok ki inin ifade etti i 
gibi 4320 say l  Kanunun bilinmesiyle do ru orant l  olarak bu 
kanun kapsam nda yap lan ba vuru say s n n artt  
gözlenmektedir.  

4320 say l  Kanunla ilgili Hukuk Mahkemelerinden (Aile 
Mahkemeleri) karara ba lanan davalar n y llara göre say s na 
bak ld nda 1998 y l nda 692, 1999 y l nda 1856, 2000 y l nda 
2473, 2001 y l nda 3166, 2002 y l nda 4248, 2003 y l nda 6375, 
2004 y l nda 8221 ve 2005 y l nda da 9132 oldu u görülmektedir 
(Eklerde istatistikî bilgiler verilmi tir).43  

4320 say l  Kanunla ilgili Ceza Mahkemelerinde tedbirlere 
muhalefetten karara ba lanan davalarda y llara göre san klar 
hakk nda verilen kararlar n say s na bak ld nda, 1999 y l nda 80, 
2000 y l nda 106, 2001 y l nda 173, 2002 y l nda 173, 2003 y l nda 
213, 2004 y l nda 348 ve 2005 y l nda 389 oldu u görülmektedir 
(Eklerde istatistikî bilgiler verilmi tir).44  

                                                 
43 http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/hukukpdf.htm e.t. 12.10.2007 
44 http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm   e.t. 12.10.2007 
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Ara t rmaya konu olan ki ilerden tedbir talebinde bulunan 
ki ilerin tamam na yak n n n kad n oldu u görülmektedir. Ayr ca 
bu kad nlar n resmi nikâhl  oldu u, kimi zaman çocuklar  ile 
birlikte tedbir talebinde bulunduklar  gözlenmi tir. Resmi nikâhl  
olmay p birlikte ya ayan ki ilerin tedbir taleplerinin kabul 
edilmedi i, kanunun resmi nikah d nda kalan ili kileri 
düzenlemedi i için ancak çocuklar  ile birlikte tedbir talebinde 
bulunduklar nda Aile Mahkemelerinin 4320 say l  Kanunda 
öngörülen tedbirlere karar verdi i görülmü tür. Ayr ca ya l  anne-
babalar n iddet uygulayan ya da alkol ve uyu turucu kullanan 
erkek çocuklar  hakk nda tedbir talebinde bulunduklar  
gözlenmi tir.  

Ara t rmaya konu olan ki ilerden haklar nda tedbir istenenlerin 
ço unlu u “erkek e ” bir k sm  “erkek çocuk” olmak üzere 
tamam n n erkeklerden olu tu u gözlenmi tir.  

4320 say l  Kanun kapsam nda mahkeme kararlar n n say s n n 
artmas , aile içi iddetin say s ndaki art  ile ilgili de olmakla 
birlikte daha çok aile içi iddetle ilgili konularda bireysel veya 
toplumsal duyarl l n artarak konunun kolluk ve adli makamlara 
götürülmesindeki say sal art  göstermesi bak m ndan anlaml d r.  

4320 say l  Kanun kapsam ndaki dava dosyalar n n say s ndaki 
art , geleneksel anlay a göre toplumda yayg n olarak görülen 
“aile içi i lere kamuyu dâhil etmeme” davran nda de i ikli in 
ya and n n göstergesi olarak ele almak gerekti i 
dü ünülmektedir. 

4320 say l  veya son de i ikliklerden sonra 5636 say l  Ailenin 
Korunmas na Dair Kanuna yönelik ba vurulularda önceki y llara 
göre ve her y l bir önceki y la göre nispeten bir art  oldu u 
görü ülen ki ilerin birço u taraf ndan dile getirilmi tir. Ancak, 
genel olarak bütün aktörlerin kanunun uygulanmas na yönelik 
ortak görü ü, kanunun teorik olarak uygulanmas nda sorun 
gözükmemesine ra men, pratikte uygulanmas nda zorluklar 
oldu udur. Yap lan görü melerde ortaya ç kan ba l ca zorluklar u 
ekilde s ralanabilir: 

(i) iddete maruz kalan ki iler taraf ndan kanunun 
bilinirli inin çok dü ük seviyede olmas  (ço u ma durun kanunu 
hiç bilmemesi gibi); 

“Ben sadece kocam  karakola ikâyet ettim, 
kanundan falan haberim yok” (Kad n, 2007, Ege) 
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“Bu yasa vatanda  taraf ndan çok bilinmiyor. 
Hatta birçok avukat bile yeterince bilmiyordur. 
Bilinse çok fazla talep olur zannedersem.” (Kad n 
Ma dur Vekili, 2007, Marmara) 

 “4320’yi vatanda  bilmiyor, vatanda  cahil, 
ba ka yerlerde özellikle büyük ehirlerde belki 
ki inin kendisi 4320 talep edebilir ama burada çok 
çok nadir.” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

(ii) adli ve inzibati görevlilerin i  yo unlu unun yüksek 
olmas  ve kanunu tam anlam yla bilmemeleri; 

“kanunun uygulanmas n n önündeki en önemli 
engel kimsenin özellikle vatanda n kanunu 
bilmemesidir. Daha ileri gidersek poliste kanunu 
yeterince bilmiyor. imdi kötü olan tarafa geliyoruz, 
u ana kadar tam anlam yla uygulanmad  

söylenebilir, yani aç k söyleyeyim kanunun ba ar l  
bir ekilde uyguland n  söylemek zor çünkü 
devam nda gelecek sorularda onun cevab  ç k yor, 
kanunun yine bilinmemesi, ço u zaman büyük 
yerlerde özellikle i  yo unlu u nedeni ile 
savc lar m z 4320 nedeni ile bir talepte 
bulunulmamaktad r” (Savc , 2007, Do u Anadolu) 

“Savc l k soru turmas  kanun bilinmedi inden 
iyi yap lm yor. Evraklar eksik geliyor. Kolluk bu 
konuda hassas de il.” (Hâkim, 2007,Ege) 

(iii) Kolluk kuvvetlerinin tedbir kararlar n  yeterli bir 
biçimde ve gere ince takip etmemeleri; 

“Uzakla t rma cezas  alan ah s ceza süresi 
dolamadan evinde ikamet edebiliyor. Hatta 
mahkemeden e i ile birlikte evine dönenler var. 
Verilen cezan n uygulanamamas  veya uygulaman n 
denetlenememesi cezan n cayd r c l n  olumsuz 
yönde etkiliyor.” (Polis, 2007, Ege) 

“Aile mahkemeleri karar verdikten sonra kolluk 
a amas  geliyor, kolluk a amas nda da bu tam 
anlam yla uygulanam yor. Eve yakla t r lmamas  
karar  veriliyor ve aral klarla tutanaklar geliyor ancak 
bu tutanaklar n sa l kl  bir ekilde tutuldu una 
inanm yorum. Kollu unda bu konuda uyar lmas , 
genelgeler yay nlanmas , aksine davran lar n cezai 
müeyyidesi olmas  konusunda ciddi bir ekilde 
uyar lmas  gerekiyor, üzerine e ilinmesi gerekir. 
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Tedbir karar  verilen ki iler tekrar evlere gidiyor, 
yine ki ileri rahats z ediyorlar. Verilen tedbir 
karar n n mutlaka uygulanmas  gerekir.” (Savc , 
2007, Do u Anadolu) 

(iv) s nma evlerinin say lar n n yetersiz olmas ;  
“Tedbir uygulanan ki inin kalacak yeri olmazsa 

ma dur oluyor ve mahkeme olarak bir ey 
yapam yoruz. Tedbir uygulanan ki inin ekonomik 
durumu iyi de ilse s nma evlerinde misafir etmek 
yararl  olur” (Hakim, 2007, ç Anadolu) 

“Polis eskiden aileyi bar t rmaya çal yordu. 
Savc l a da geldi i zaman savc l kta da 
bar t r lmaya çal l yordu. mkanlar yoktu asl nda. 

u anda kad n s nma evleri var. mkân var. 
Diyarbak r’da KAMER var mesela. Onlar falan 
yerle tirilebiliyor i te. Eskiden imkan bulam yorduk 
yani.” (Savc , 2007, Güney Do u Anadolu)   

 

 “Do u Anadolu gibi bir yerde devletimizin 
kad n koruma evi yok. Do u Anadolu bu bölgenin 
büyük bir ehrinde, mutlaka hiç olmazsa bölgeye 
yönelik burada kad nlar n çocuklar  ile birlikte 
kalabilecekleri korunma evlerinin mutlak ve mutlak 
aç lmas  gerekir. Buralarda çocuklar n n e itimlerini 
sa layabilecekleri ve gerçekten korkusuzca 
ya amas n  ve kendine bir i  sa lamas n  bir i  
ö renip kendisini hayata ba lanmas n  sa layacak 
ekilde bir e itim verilmesi gerekir. Yani sadece 

bar nma anlam nda de il, onunda sa lanmas  gerekir 
ama di er unsurlar ile de desteklenmesi gerekir.” 
(Savc , 2007, Do u Anadolu) 

(v) Ki ilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel seviyelerinin 
dü ük olmas ; 

“maddi yetersizlikler de bu tür ikâyetlerin az 
olmas n n bir nedenidir.” (Kad n Ma dur Vekili, 
2007, Marmara) 

“Bu konuda ailelerin özellikle de iddete maruz 
kalan kad nlar n ekonomik özgürlüklerinin 
sa lanmas  halinde bu durumun daha iyiye gidece ini 
ve mücadelenin daha etkili olaca n  dü ünüyorum. 
Çünkü ekonomik özgürlü ü olmayan kad n bunu 
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kaderiymi  gibi görüyor ve yarg ya pek 
ba vurmuyor.” (Savc , 2007, Karadeniz) 

(vi) iddet ma durlar na yönelik yeterli psikolojik ve hukuki 
destek olmamas ; 

“Kocan n evindeyken ak am eve geç saatlerde 
gelsen bile baba evinde dul bir kad n olarak d ar ya 
tek ba na dola maya ç kman bile laf ediliyor, dedi 
kodu konusu oluyor. Daha kalabal k bir ortama 
dönmü  oluyorsun. Kocan n evindeyken bu benim 
e yam, bu benim taba m, bu benim ka m 
diyebiliyorsun. te o yüzden katlan yorsun. O 
yüzden kad nlar çok kolay ikâyet etmiyor. ikâyet 
etti in zaman devam etmeli, devam edemiyorsun. 
Ama orada yine eksik olan kad n kendini güvende 
hissedebilmeli.  Bu karar m  etkileyecek olan annem 
babam çevrem bana müdahale etmemeli, ancak önce 
aileniz böyle eylere kar  ç k yor. te böyle bir 
güven verilebilse belki daha çok kad n ikayet 
etmekten çekinmez.. ikâyet ettikten sonra zaten 
huzurun kaç yor.” (Kad n, 2007, ç Anadolu) 

“...mahkeme sürecini avukat takip etti, mahkeme 
süreci h zl  bir ekilde ilerledi. Avukat olmasayd  
veya ilgilenmeseydi, yok normal sürece b rak rsan z 
bir ey ç km yor.” (Kad n, 2007, Do u Anadolu) 

Ayr ca, kanunun uygulanmas nda rol alan adli ve inzibati 
görevliler (savc , aile mahkemesi hâkimi, infaz savc s  ve kolluk 
kuvvetleri gibi) aras nda koordinasyon olmad  ve bu durumun 
ba ar y  azaltt  ifade edilmi tir. öyle ki, savc  kendini postac  
gibi görüp konuyu sadece mahkemeye intikal ettirdi ini ifade 
etmekte; hâkim dosya üzerinde bir kere karar verip daha fazla ne 
olup bitti inden haberdar olmad n  belirtmektedir. Süreçte rol 
alan aktör say s  çok olmas na ra men sürecin genel anlamda geri 
beslemesini ve sonuçlar  alarak de erlendirme yapabilecek bir 
mekanizma yoktur. Bu nedenle süreçte rol almas  gereken di er 
kurumlar ancak ki isel ili kilerle devreye girmekte ve genelde 
sonuç al namamaktad r. 

 

Yine, belki de i  yo unlu undan veya yetersiz hizmet içi 
e itimden dolay , 2007 y l  içerisinde yap lan de i iklikler adli ve 
inzibati görevliler taraf ndan çok iyi bilinmemektedir. öyle ki, son 
de i ikliklerle kanun, iddet uygulayanlara yönelik tedaviyi 
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öngörmesine ra men, küçük say da da olsa kimi görevliler 
taraf ndan de i ikliklerin tam olarak bilinmedi i gözlenmi tir. 

“Mevcut kanun çal yor, ancak eksik oldu u 
baz  noktalar var. Kanunda mükerrer olaylarla ilgili 
durumlar net belirtilmemi  ve tedavi edici tedbirler 
hiç belirtilmemi . Bunlarla s kl kla kar la lmaktad r 
Özellikle tedaviye muhtaç e ler konusu eksik.” 
(Hâkim, 2007,  Karadeniz) 

Kanuna yönelik ba vuru yapabilmek için yasal olarak evlilik 
ba  olmas  zorunluluk olarak görülmekte, bu durum resmi nikah 
olmayan ailelerde ya anabilecek aile içi iddete yönelik ba vurular  
engellemektedir.  

“...resmi nikâh yok, yasal olarak ba vuru yapma 
hakk m n olmad n  dü ünerek ba vuruda 
bulunmad m...” (Kad n, 2007, Do u Anadolu) 

4320 say l  Kanun kad na kar  olumsuz davran lar n 
önlenmesine yönelik toplumsal duyarl l n geli tirilmesinde 
hukuki bir zemin olu turmas yla bu konuda çal an STK’lara kamu 
deste i sa lanmas nda önemli bir rol üstlendi i görülmü tür. Kad n 
konusunda çal an STK’lar n 4320 say l  Kanunun hem 
tan t lmas nda hem de uygulamaya geçirilmesinde aktif rol 
üstlendikleri görülmektedir. Kad n konusundaki duyarl l n 
artmas nda, kamu kurum ve kurulu lar  nezdinde kad n 
sorunlar n n dile getirilmesinde, kad nlara yönelik uygulamalar n 
takibinde bireysel taleplerin a rl n n hissedilmesi konular nda 
etkililiklerini zamanla art rd klar  görülmektedir. 

Avrupa Birli i’ne uyum sürecinde yeniden düzenlenen 
Dernekler Kanunu’nun Türkiye’de STK’lara hem siyasal alanda 
hem de bürokraside kolayl klar getirmesi, STK’lar n faaliyetlerine 
Devlet aç s ndan olumlu bir bak  aç s  getirdi i söylenebilir. 
Kamu kurumlar n n sunduklar  hizmetlerin takip edilmesi gibi bir 
i levi de yerine getiren STK’lar 4320 say l  Kanun ile ilgili 
olaylar n Devlet organlar na intikal ettirilmesi, uygulamada 
ba vuruda bulunan kad nlara psikolojik ve hukuki aç dan destek 
sa lanmas ,  kad nlar n kad n haklar  konusunda bilinçlendirilmesi 
konular nda di er birçok kurulu tan daha fazla katk  sa lad klar  
görülmektedir. 

“Kad na Kar  iddete Hay r”, “Haydi K zlar Okula” 
kampanyalar nda oldu u gibi Devlet organlar  ile i birli ine 
gidildi i ve kad n haklar na kar  duyarl l n art r lmas , farkl  
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STK’lar n birle erek platformlar kurdu u ve bu platformlarda 
Anayasa, TCK, Medeni Kanun gibi temel kanun hükümlerinde, 
bugüne kadar getirilmeyen kad na yönelik pozitif ayr mc l k yapan 
hükümlerin getirilmesi, uluslar aras  STK’lar ile bu konularda 
i birli ine gidilmesi gibi çok farkl  alanlarda Türkiye’deki 
STK’lar n etkinli ini art rd klar  gözlenmi tir.   

Bu nedenle de 8 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da 
Gerçekle tirilen "Kad na Yönelik iddet, Töre/Namus Cinayetleri 
Çözüm Önerilerinin Hayata Geçirilmesi" Konulu Toplant n n 
Sonuç Raporu’unda “Devlet Bakanl  sivil hareketi koordine eden 
bir kurul gibi çal mal d r, ayr ca, Bakanl n sivil tepkileri dikkate 
alarak izleyecek bir birim olu turmas  gerekmektedir” denmi tir. 

4320 say l  Kanunda bir aktör olarak say lmamas na ra men 
kad n haklar  konusunda çal an STK’lar kendilerini bu konuda 
gönüllü görevli saym lard r. Uygulamada farkl  STK’lar n aile içi 
iddet ma durlar na, pratik anlamda psikolojik dan manl k, 

hukuki dan manl k, sa l k ve s nma konular nda hizmet 
sunabildikleri görülmü tür.  

Kad n S nma Evleri’nin hem kavram olarak hem de hayata 
geçirilmesi aç s ndan da Türkiye’deki STK’lar n çok büyük olumlu 
katk da bulunduklar  söylenebilir. Kad n S nma Evleri’nin 
kavram olarak Türkiye’ye gelmesi yeni olmakla birlikte, duyulan 
ihtiyaç nedeniyle bu kavram n kamuoyunda belli ba l  tart malara 
ra men genelde hem siyasal iktidarlar hem de bürokrasi taraf ndan 
kabul gördü ü gözlenmektedir.  

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun metni içerisinde 
Kad n S nma Evlerinin yer almamas na ra men, kad na yönelik 
iddetin önlenmesinde ve buna yönelik çözüm aray lar n n 

geli tirilmesinde duyarl l  art rd  görülmektedir. Ba lang çtaki 
kad n s nma evleriyle ilgili toplumda gösterilen olumsuz 
tutumlar n de i mesinde 4320 say l  Kanunla getirilen aile içi 
ili kilere kamusal müdahale anlay n n etkili oldu u, aile 
ortam nda sa lanamayan can güvenli i problemine kar  al nacak 
önlemler aras nda art k kad n s nma evlerinin bir seçenek olarak 
yer ald  gözlenmi tir. 

4320 say l  Kanunun metninde Kad n S nma Evleri/ 
Konukevleri yer almam ken, kimi ceza davalar nda ma durlar n 
can güvenliklerinin sa lanmas  aç s ndan hâkimlerin iddet gören 
ya da iddet görme ihtimali olan ki ileri buralara yerle tirdikleri 
görülmü tür. 
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Aile Mahkemelerinin 4320 say l  Kanunun uygulamas nda 
kanunda yer almamas  nedeniyle böyle bir tedbire ba vurmad klar  
yaln zca kanun metninde yer alan tedbir kararlar n  verdikleri 
görülmektedir. Bu nedenle aile içinde ya anan iddetin boyutlar na 
göre iddet gören veya iddet görme ihtimali olanlar n Kad n 
S nma Evi/Konukevi imkânlar ndan yararland r lmas  
seçene inin de 4320 say l  Kanunun kapsam na al nmas n n önemli 
bir husus oldu u dü ünülmektedir. 

Özellikle aile içi iddet olaylar nda iddet uygulayan bireyin 
evin geçimini sa layan ki i olmas  halinde, 4320 say l  Kanunun 
öngördü ü tedbirlerin uygulanmas  s ras nda ma durlar n tedbir 
nafakas  hükmedilmesine ra men bu nafakay  alabilmelerinin fiilen 
imkâns z oldu u ya da gecikme ya and  durumlarda acil bir 
çözüm yolu olarak Kad n S nma Evi / Konukevi imkânlar n n 
kullan labilmesinin iddet gören bireylerin daha fazla güven içinde 
hareket etmelerini sa layaca , her hangi bir iddet kar s nda 4320 
say l  Kanun taraf ndan kendilerine sa lanan tedbir ve güvenceleri 
kullanmalar  konusunda tereddüde dü melerinin önlenece i 
dü ünülmektedir.  

iddet uygulayan bireyin evin geçimini sa layan ki i olmas  
halinde, üstelik 4320 say l  kanuna muhalefetten hapse girmesi 
durumunda ailenin her türlü maddi destekten yoksun b rak lmas  
sonucuyla kar  kar ya kal nmaktad r. Bu durumda iddet gören 
birey ve aile fertleri ekonomik yönden de olumsuz durum ve 
felaketlere sürüklenmemek için 4320 say l  kanunun uygulamas  
s ras nda iddet uygulayan bireyi tedbir kararlar na muhalefet 
etmekten dolay  ikâyet etmeme yoluna gitmektedirler. Bu 
durumda kanun eklen uygulanm  gözükmekte ancak pratikte pek 
fazla etkili olamamaktad r. Aile içi iddetin dayan lmaz oldu u 
durumlarda zaten taraflar bo anma yoluna gitmekte ve ailenin 
da lmas  sonucuna ula lmaktad r. 

Bu nedenle 4320 say l  Kanunun öngördü ü tedbirler aras na 
Kad n S nma Evleri / Konukevleri seçene inin de eklenmesi 
yerinde olacakt r. 

Türkiye’de 1995’te Mor Çat  taraf ndan ilk defa aç lan “kad n 
s nma evi”nden bu yana gelinen süreçte Avrupa Birli i’ne uyum 
nedeniyle 2005 y l nda ç kar lan uyum yasalar na göre nüfusu 
50.000’i geçen tüm belediyelerde en az bir kad n s nma evi 
bulunmas  zorunlulu u getirilmi tir. 
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Kad n s nma evleri kad na yönelik ve aile içi iddeti önleyici 
nitelikten daha çok, bu türden olaylara maruz kalm  ki ilere bir 
s nak, bir kurtulu  yeri olmay  amaçlamas  bak m ndan 4320 
say l  kanunun ve di er kanunlar n engel olamad , hatta ölümcül 
sonuçlara ula abilecek iddetten kaç nmak için zorunluluk ta yan, 
vazgeçilmez kurumlar aras na girdi i görü ülen ki iler taraf ndan 
ifade edilmi tir. Bu nedenle çi leri Bakanl  10.01.2007 tarihinde 
Valiliklere gönderdi i genelgede, ‘töre ve namus cinayetleri ile 
kad n ve çocu a yönelik iddetin önlenmesine ili kin tedbirler’ 
kapsam nda ‘s nma evleri bulunmayan belediyeler acilen kad n 
ve çocuk s nma evleri açs n’ talimat n  vermi tir.45  

STK’lara ba l  Kad n S nma Evleri’nin yan nda SHÇEK’e 
ba l  Kad n Konuk Evleri’nin aç lmas , bu türden kurumlar n 
aç lmas n n Belediyelere görev olarak verilmesi, iddet 
ma durlar na destek verme ihtiyac n n sürmekte oldu unun ve 
kad n konukevleri/s naklar n n bu destekler aras nda önemli bir 
yer tuttu unun göstergesidir. 

4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un getirdi i 
sistemde iddet gören bireylerin evden uzakla t r lmas  de il, tam 
tersine iddet uygulayan bireylerin evden uzakla t r lmas  
yöntemini benimsemekte, bu tedbire ayk r  hareket eden iddet 
uygulayan ki iye de hürriyeti ba lay c  (hapis) cezas  öngörmekte 
ve evden uzakla t rma tedbirine ayk r  davranan ki iyi cayd rmay  
amaçlamaktad r. Kad n s nma evleri yöntem olarak iddet 
görenleri bulunduklar  ortamdan kurtarmak amac yla ortaya ç kan 
bir sistemdir.  

Ancak Kad n S nma Evleri’nde verilen hizmetlerden biri 
olarak kad n S nma/Konukevine ba vuran kad nlardan aile içi 
iddete maruz kalm  olanlara, 4320 say l  “Ailenin Korunmas na 

Dair Kanun”un uygulanmas  amac yla Cumhuriyet Ba savc l ’na 
ba vuruda bulunmalar  konusunda rehberlik yap ld  
görülmektedir.  

Kad n s nma/konukevlerinin; iddete u rad  ki ilerden 
kaçan ve izinin bulunmas n  istemeyen kad nlar n can güvenli inin 
sa lanabilmesi aç s ndan önemli bir i levinin bulunmas , iddet 
uygulayan ki iler taraf ndan sebep olunabilecek olumsuz olaylar n 
önlenebilmesi konusunda bir çözüm sunmas  dolay s yla bu 

                                                 
45 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/2007/Ocak2007.htm 
e.t. 12.10.2007 
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kurumlar büyük önem ta maktad r. Ancak kad n s nma evlerine 
olan taleplerin kar lanmas  için bugünkü kapasiteler yetersiz 
kalmaktad r. 

4320 say l  Kanunun uygulamas nda görevli aktörlerin 
anlay lar nda da de i iklikler oldu u anla lm t r. Ara t rmaya 
dahil edilen ki ilerden elde edilen bilgilere göre daha önceleri var 
olan aile içi kavgalar n “ailenin iç meselesi, ba ka kimseyi 
ilgilendirmez” görü ü zamanla de i meye ba lam , en az ndan 
kanunda kendilerine verilen görevi yerine getirmek ad na 
“ilgililerin ikayetlerini ve ifadelerini alarak evraklar  savc l a 
gönderme” yoluna gittikleri gözlemlenmi tir.  

Kamu kurumlar  aç s ndan olumlu bir geli me de konuyla ilgili 
Bakanl klar n (Devlet Bakanl , Adalet Bakanl , çi leri 
Bakanl  gibi) aile içi iddet, kad na yönelik olumsuzluklar ve 
kad na yönelik pozitif ay r mc l k konular nda kendi personelinin 
duyarl klar n  art r c , genelgeler yay mlad , e itim seminerleri 
düzenledi i görülmü tür. Bu türden çal malar n daha da h z 
kazand , kamu kurumlar n n aile içi iddete kar  duyarl l klar n n 
ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gün geçtikçe artt  
gözlemlenmektedir. 

Ancak 4320 say l  Kanunla getirilen düzenlemede farkl  bir 
görü  olarak adliyenin ve kolluk birimlerinin aile kurumu içine 
sokulmas n n faydadan çok zarar getirece i ara t rmada görü ülen 
kimi görevlilerce ifade edilmi tir. Bu kanun kapsam ndaki 
öngörülen tedbirlerin uygulanmas n n takibinin genel kolluk 
marifetiyle savc l k kurumu taraf ndan de il, kamudaki di er 
sosyal hizmet kurumlar n n uzmanlar  eliyle yerine getirilmesinin 
daha uygun olaca  görü ü dile getirilmi tir. 

4320 say l  Kanunun uygulamay  genel kolluk birimlerinin 
takibine b rakmas n n genel kollu a ayr  bir yük getirdi i de 
ortadad r. Suçlar n önlenmesi ve suçlular n yarg ya teslimi gibi as l 
görevlerinin d nda birçok konuda da görevli say lan genel kolluk 
4320 say l  Kanun kapsam ndaki görevini gere i gibi yerine 
getiremeyece i kayg lar  görü ülen ki ilerin ifadelerinde yer 
alm t r.  

Ayr ca 4320 say l  Kanun kapsam ndaki uygulama s ras nda 
görevli aktörler aras nda pratikte ya anan ileti im kopuklu u, 
uygulama sonuçlar nda elde edilen bilgide geri besleme eksikli i, 
uygulamadaki aksakl n bildirilmesi yükümlülü ünün tamamen 
tedbir talep edenlere b rak lmas  gibi konular göz önüne 
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al nd nda ya anan aksakl klar n bu kanunun etkinli ini azaltt n  
gösterdi i söylenebilecektir. 

4320 say l  Kanunun hem kendisinin toplumsal geli melerden 
etkilenerek uygulamada kar la lan sorunlara yönelik çözüm 
aray  içinde görevli aktörlerin kurumlar nda geli meyi te vik 
etti i, hem de kanunun bilinirli inin artt  ölçüde toplumda 
ya ayan aile bireylerinin de kanunda öngörülen tedbirlerden bir 
veya bir kaç n  iddet gösteren aile bireyine uygulatmak için 
taleplerin artmakta oldu unun gözlendi i söylenebilecektir.  

 

2.7.  Genel Bulgular ve Öneriler  

Bu k s mda ara t rma sonucunda toplanan verilerden elde 
edilen bulgular (B) ile bu bulgulara yönelik çözüm önerileri (Ö) 
tek tek s ralanm t r.  

 

B1 4320 Say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun’un 
iddete maruz kalan ki iler taraf ndan bilinirli i çok 

dü ük, hatta ço u ma durun kanunu hiç bilmedi i 
görülmü tür. 

 

Ö1 lkö retim ve lise ders programlar na aile içi iddet, 
iddetin aile üzerindeki olumsuz etkileri ve kanuna 

yönelik müfredatlar eklenebilir; 

Ulusal yaz l  ve özellikle görsel medya kanal yla 
tüm ülke çap nda bilinç art r c  kampanyalar 
düzenlenebilir; 

Sa l k ocaklar  gibi kamu alanlar nda kullan lacak 
bilinç art r c  afi  ve posterler düzenlenip 
da t labilir; 

Sa l k Bakanl  ve Milli E itim Bakanl  ile
i birli i yap larak doktor/hem ire ve ö retmenler
kanal yla, bilinç art r c  faaliyetler ve toplant lar
düzenlenebilir; (buna ilaveten, sa l k sektörü iddetin
tespitinde de rol üstlenebilir) 

Milli Savunma Bakanl  ile i birli i yap larak, 
askerlere aile içi iddetin ve aile üzerindeki 
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etkilerine yönelik e itimler düzenlenebilir; 

SHÇEK uzmanlar  dan manl nda, özellikle küçük 
yerle im bölgelerinde kanaat önderleri (toplum 
liderleri/muhtarlar/imamlar gibi aktörler) kanal yla 
bilgilendirme ve bilinç art r c  faaliyetler ve 
toplant lar düzenlenebilir; 

Kad n ve Kad n haklar na yönelik çal an STK’lar 
ile i birli i yap larak, bilinç art r c  kampanyalar 
düzenlenebilir; 

Türkiye Muhtarlar Derne i gibi kurumlar ile 
i birli i yap larak, bilinç art r c  kampanyalar 
düzenlenebilir; 

Aile Dan ma Merkezleri ve Toplum Merkezleri, 
gerek rehberlik veya dan manl k hizmetlerinde 
gerekse bilinç art c  faaliyetlerde aktif rol alabilir. 

  

B2 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun ile 
kendilerine görev verilen kamu görevlileri 
taraf ndan da bu kanunun gere ince ve yeterince 
bilinmedi i görülmü tür. 

 

Ö2 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanun 
hizmetiçi e itimler, seminer ve konferanslar, tan t m 
bro ürleri, el ve rehber kitapç klar , genel ve yerel 
bas n kurulu lar na yapt r lacak tan t m programlar  
ve benzeri araçlar ile hem uygulay c lara hem de 
kamuoyuna gere ince ve yeterince duyurulmal , 
kanunun bilinmesi sa lanmas  için bilinç art rma 
faaliyetleri yayg n olarak yap lmal d r. 

  

B3 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
aktörlerinin görev ve sorumluluklar  ile yetkilerinin 
aç kça kanun metninde yer almad , bu nedenle 
kanunun uygulanmas nda aktif rol üstlenen 
kurumlar n kendilerini pek sorumlu hissetmedikleri 
görülmü tür. 



160

 

  

Ö3 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
aktörlerinin görev ve sorumluluklar  ile yetkilerinin 
aç kça kanun metninde yer almas  ve böylece 
kanunun uygulanmas nda aktif rol üstlenen 
kurumlar n kendilerini sorumlu hissetmelerini 
sa layacak tedbirlerin al nmas  gerekmektedir. 

  

B4 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 
uygulanabilmesi için hakk nda tedbir istenen ki inin 
kanunda öngörülen iddeti en az ndan bir kez 
uygulamas  gerekmekte, aksi takdirde kanunun 
uygulanma imkan  bulunmamaktad r. Kanun 
iddetin gerçekle mesinden sonra devreye girmekte 

ve ilk kez uygulanacak olan muhtemel bir iddeti 
önlemekte aciz kalmaktad r. 

 

Ö4 4320 say l  Ailenin Korunmas na Dair Kanunun ilk 
kez uygulanacak olan muhtemel bir iddeti 
önlemesine olanak tan yacak ekilde tedbirler 
içermeli, bu konuda hakime takdir yetkisi 
tan nmal d r. 

  

B5 4320 say l  Kanunda aile içi iddet seviyeleri 
düzenlenmedi i, müessir fiil ile ölümcül olaylara 
varabilecek iddet türleri  aras nda fark görülmedi i, 
bütün durumlarda say lan ayn  tedbirlerin 
uygulanmas  yoluna gidildi i görülmü tür. iddet 
sonucu rapor al nan bir olayla sadece tan k ifadesi 
üzerine verilen tedbir kararlar n n birbirine benzer 
olmas  durumlar  ile kar la lm t r. 

Ö5 4320 say l  Kanunda aile içi iddet seviyeleri 
düzenlenmesi, müessir fiil ile ölümcül olaylara 
varabilecek iddet türleri  aras ndaki fark n  
gözetilerek tedbirlerin de bu seviyelere uygun bir 
ekilde öngörülmesi gerekti i dü ünülmektedir. 
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B6 4320 say l  Kanunda “bildirim” üzerine hakimin 
re’sen tedbir karar  verebilece i öngörüldü ü halde 
aile içi iddet gören ki ilerin bunu bir raporla ispat 
etmeleri istenmektedir. Rapor almak için yeterli 
maddi ve manevi gücü kendinde bulamayan ki ilerin 
bu a amada ikâyetlerinden vazgeçme e ilimi 
ta d klar  gözlemlenmi tir.  

 

Ö6 4320 say l  Kanun kapsam nda yap lan ba vuruda 
doktor raporu al nmas  gerekli ise bu raporun 
ald r lmas nda kolluk ya da savc l n do rudan 
görevli ve sorumlu tutulmas , ikayet eden bireylerin 
kendi ba lar na b rak larak, doktor raporu 
getirmelerinin bir zorluk ve zorunluluk olarak bir 
engelleme yoluna gidilmemesini sa lay c  tedbirlere 
kanunda yer verilmesi gerekti i dü ünülmektedir.  

  

B7 4320 say l  Kanun kapsam nda ba vuru sürecinden 
ilgili ki iye Hâkim Karar  tebli  edilinceye kadar 
uzun bir süreçten geçilmekte ve bu süreç zaman 
ald  için iddet uygulayan ki i eylemlerine devam 
edebilmekte ve ma dur/lar  bu durumdan zarar 
görmekten koruyamamakta oldu u görülmü tür. 

Ö7 Aile içi iddetin varl n n ö renilmesi ve acil tedbir 
al nmas  gerekti i hallerde tedbir karar  vermekte 
Cumhuriyet savc lar  da yetkili k l nabilir. 

  

B8 4320 say l  Kanun kapsam ndaki bir uygulamada 
Aile Mahkemesi’nin karar , Cumhuriyet 
Ba savc l na, oradan  infaz savc l na, oradan 
kolluk birimlerine, kolluk birimleri de ilgili ki iye 
tebli  etmektedir. Örne in 3 ayl k bir tedbir karar  
verildi inde bu tebli in gerçekle mesine kadar 
geçen süre bir ya da bir aydan fazla sürmesi halinde 
tedbir karar n n cayd r c l n n ba lamas  
ertelenmekte ve karar amac na ula makta aciz 
kalmaktad r.  
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Ö8 Aile Mahkemesi’nin karar n n Cumhuriyet 
Ba savc l  yerine, do rudan kolluk birimlerine 
yaz lmas  ve kolluk birimlerinin de ilgili ki iye 
karar  tebli  etmesiyle sürecin h zland r labilece i 
dü ünülmektedir. 

  

B9 4320 say l  Kanun kapsam nda kendisine tedbir 
uygulanan ki i için yasaklanan davran lar, kimi 
zaman tedbir uygulanan ki i yak nlar  ve çevresi 
taraf ndan da ma durlara uygulanabildi i görülmü , 
bu tür davran larda bulunan ki ilerce  tedbirlere 
ayk r  davran lar n gerçekle mesi halinde herhangi 
bir önlem öngörülmedi i bulgusuna var lm t r. 
leti im araçlar  veya yüz yüze fiziki ya da sözel 
iddetin yasaklanmas na ra men üçüncü ki ilerin bu 

tür davran larda arac l k etmesini engelleyecek 
tedbirler öngörülmemi  olmas  ciddi bir eksiklik 
olarak de erlendirilmektedir. 

Ö9 4320 say l  Kanun kapsam nda kendisine tedbir 
uygulanan ki i için yasaklanan davran lar, bu ki iye 
yard m eden yak nlar  ve çevresi taraf ndan 
ma durlara uygulanmas  halinde de tedbir karar na 
muhalefet suçu i leyece i ihtar nda bulunulmas  
tedbir olarak yer almas  gerekti i dü ünülmektedir. 

  

B10 Kanunda öngörülen tedbirlerden 1. maddenin (d)  
bendinde "Varsa" ibaresi kullan ld ndan tedbir 
karar n n verilmesi s ras nda olmayan ve daha sonra 
temin edilen ve ta nmas  ve bulundurulmas  suç 
te kil eden silahlar n bulundurulmas  veya ta nmas  
halinde Ailenin Korunmas na Dair Kanunda 
öngörülen bu suç tipi ihlal edilmi  olunmayaca  
gibi bir izlenim vermektedir.  

 

Ö10 Kanunda öngörülen tedbirlerden 1. maddenin (d)  
bendinin “varsa silah ve benzeri araçlar n  genel 



163

 

  

kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, [tedbir süresinde 
de silah ve benzeri araçlar ta maktan men 
edildi inin bildirilmesi,]”  eklinde bir 
düzenlemenin daha yerinde olaca  önerilmektedir.  

  

B11 Ayr ca polis, asker, ve di er benzeri ki ilerden 
görevleri gere i silah ta yanlar hakk nda kanunda 
bo luk bulunmaktad r. Bu ki iler hakk nda al nan 
tedbir karar  nas l uygulanaca  belli de ildir. 

 

Ö11 Polis, asker, ve di er benzeri ki ilerden görevleri 
gere i silah ta yanlar hakk nda 4320 say l  
Kanunda gerekli düzenleme getirilmeli ve bu hüküm 
ilgililerin kendi kanunlar yla ili kilendirilmelidir. 

  

B12 4320 say l  Kanun öngördü ü tedbirleri tektek 
saymakta ancak “..Aile Mahkemesi Hakimi 
meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak 
re’sen a a da say lan tedbirlerden bir ya da 
birkaç na birlikte veya uygun görece i benzeri 
tedbirleri de hükmedebilir” demektedir. Bu durumda 
4320 say l  Kanun “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” 
ilkesine ayk r  tedbirler öngörmekte ve bu nedenle 
Aile Mahkemesi Hakimleri kanunda öngörülen 
tedbirler d nda “benzer” tedbirleri uygulamaktan 
kaç nmakta olduklar  görülmü tür.  

Ö12 Aile Mahkemesi Hakimleri kanunda öngörülen 
tedbirler d nda “benzer” tedbirleri uygulamaktan 
kaç nmakta olduklar  “kanunsuz suç ve ceza olmaz” 
ilkesine ayk r  tedbir yerine di er kanunlarda 
öngörülen tedbirlere at fta bulunularak ya da 
tedbirlerin say s  ve çe idi art r larak bu durumu bir 
çözüme kavu turmak mümkün görünmektedir.  

  

B13 4320 say l  Kanun kapsam nda evrak  haz rlanan bir 
dosyada ikayetten vazgeçilmesi durumunda talep 
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edilen tedbirler Aile Mahkemesi Hakimi taraf ndan 
reddedilmektedir. Bu durumda Kanunun öngördü ü 
ma dur veya ma durlar n aile içi iddetten 
korunmalar n  sa layacak sistemin t kanmas na 
neden olmaktad r.   

 

Ö13 4320 say l  Kanun kapsam nda yap lan ikâyeti 
otomatik kamu davas na dönü türmenin de çe itli 
sak ncalar  olaca  göz önünde tutularak, Savc l k 
makam n n bu konudaki görü ünün de al nacak 
ekilde bir düzenlemenin getirilmesi gerekti i 

dü ünülmektedir. 

  

B14 4320 say l  Kanun kapsam nda öngörülen tedbirler 
bo anm  çiftleri kapsamad  ve bo anman n 
ard ndan gerçekle en iddet türlerini önlemede 
ma durlar  çaresiz durumda b rakt  görülmü tür. 

 

Ö14 4320 say l  Kanun kapsam nda öngörülen tedbirler 
bo anm  çiftleri de kapsayacak ve bo anman n 
ard ndan gerçekle en iddet türlerini önleyecek 
hükümlerin kanunda yer almas nda yarar 
görülmektedir. 

  

B15 Adli sicil istatistiklerinin “4320 say l  Kanun”  ile 
“Bo anma” kapsam nda aç lan davalar n 
ili kilendirilmedi i için bo anan çiftlerin daha 
önceden 4320 say l  Kanundan yararlan p 
yararlanmad klar  bilinememektedir. Bu durum 
kanunun aile üzerindeki etkisini ölçmek için 
kullan labilecek bilgi eksikli ine neden olmaktad r.  

 

Ö15 Bo anan e lerin bo anma a amas na gelmeden önce 
bu ailelerde 4320 say l  kanun ile ilgili tedbir 
uygulan p uygulanmad n n takibinin yap lmas  bu 
kanunun aileler ve toplum üzerindeki etkinsi daha 
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fazla ortaya koyabilecektir. Bu nedenle adli sicil 
istatistiklerinin bu durumu göz önünde tutularak 
haz rlanmas  daha yararl  olacakt r. 

  

B16 Kanun resmi nikâhs z birlikte ya ayanlar n durumu 
konusunda herhangi bir düzenleme getirmedi i için 
bu durumda birlikte ya ayanlar n 4320 say l  Kanun 
kapsam ndaki tedbir talepleri mahkemelerce 
reddedilmekte oldu u görülmü tür. 

 

Ö16 Resmi nikahs z birlikte ya ama durumu toplumsal 
ya amda var olan gerçek bir olgu olarak kar m za 
ç kmaktad r. Bu türden birlikteliklerde de kad n ve 
çocuklar iddete maruz kalabilmektedirler. Bu 
nedenle resmi nikahs z birlikte ya ayan bireylerin 
Türk Hukuk sistemi içinde 4320 say l  Kanunla 
getirilen sistemde öngörülen “haklar”dan 
yararlanamasalar bile “zararlar”dan korunmas n  
sa layacak düzenlemelere kanunda yer verilmelidir. 

  

B17 4320 say l  Kanun kapsam nda Aile Mahkemesi 
Hakimi taraf ndan verilen kararlar n  takip 
edilmedi i, hatta bunun mümkün olmad  
görülmü tür. 

 

Ö17 Etkili ve oto kontrole aç k raporlama/tutanak sistemi 
geli tirilebilir. 

Mahkeme karar n n takibinde e lerin güvendi i veya 
hakimin atad  aileye yak n kimselere görev 
verilebilir. Al nan tedbir karar n n GBT ye i lenmesi 
bu kararlar n takibini kolayla t rabilecektir. 

  

B18 4320 say l  Kanun kapsam nda nafaka tedbiri 
genellikle reddedilmekte, kabul edilse bile nafakan n 
al nabilmesi pek mümkün olmamakta oldu u 
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görülmü tür. Nafaka tedbiri uygulamas  oldukça güç 
bir karar olarak kar m za ç kmakta ve ayr  bir 
hukuki sürecin ba lamas na neden olmaktad r. 

 

Ö18 Maa l  ya da düzenli gelire sahip ki ilerden nafaka 
al nmas n n kolay olmas na ra men, geliri maa  ya 
da düzenli ödemelere ba l  kimselerden nafaka 
tahsil edilmesi oldukça güç oldu undan nafaka 
ödeme tedbirine uyulmamas  kar s nda ilgilinin 
hapis cezas  ile ihtar edilebilece i hükmü 
getirilmelidir.  

  

B19 4320 say l  Kanun bir bak ma “çal an” erkek ve  
“ev han m ” kad ndan ya da çal an erkek ve çal an 
kad ndan olu an bir aile için dü ünülmü  gibi 
görünmekte, erke in i siz ve maddi s k nt  çekti i 
durumlar, kad n n geliri olup erke in i siz oldu u 
durumlar öngörülmedi i anla lmaktad r. 

 

Ö19 4320 say l  Kanun kapsam nda, çal an erkek ve ev 
han m  kad n durumlar  d nda kalan, çal an kad n 
ve i siz erkek, ev han m  kad n ve i siz erkek, 
çal an kad n ve i siz erke in olu turdu u ailede 
meydana gelebilecek aile içi iddet hallerinde 
tedbirlerin nas l uygulanabilece i ve ekonomik 
s k nt  ve yoksulluk çeken ailelere ne türden 
yard mlar yap labilece i ve bu yard mlar n 
s n rlar n n neler olaca n n belirtilmesinde yarar 
görülmektedir.    

  

B20 4320 say l  Kanun kapsam nda uygulanan 
tedbirlerden, erke in evden uzakla t r lmas  veya 
di er bireylerden birinin evden uzakla t r lmas  
durumunun yeni sorunlara neden olaca  
durumlarda al nabilecek önlemlerin öngörülmedi i 
görülmü tür. 
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Ö20 4320 say l  Kanun kapsam nda uygulanan 
tedbirlerden, erke in evden uzakla t r lmas  veya 
di er bireylerden birinin evden uzakla t r lmas  
durumunda yeni sorunlara yol açmamas  için 
uzakla t r lan ki inin nerede nas l kalaca , çocuk 
varsa nas l görü ece i, aile birli inin sars lmamas  
için ne türden önlemler al nabilece i ile ilgili 
hükümlerin kanunda öngörülmesi gerekti i 
dü ünülmektedir. 

  

B21 4320 say l  Kanun kapsam nda al nan kararlar n her 
iki taraf n dinlenmeden al nmas , kimi durumlarda 
sorunlara yol açt  görülmü tür. Kötü niyetli 
taraflardan birinin di erini evden uzakla t rmas yla 
sonuçlanabilecek bir karar  Aile Mahkemesinden 
almas  sonucu evlilik birli inin da lmas na yol 
açabilecek bir durumla kar  kar ya kal nabilece i 
görülmü tür. 

 

Ö21 4320 say l  Kanun kapsam nda karar veren Aile 
Mahkemesi Hakiminin her iki taraf  da dinleyerek 
karar vermesi, taraflardan iddet uygulayan ki inin 
mahkemeye gelmekten kaç nmas  durumunda 
g yab nda karar vermesini sa layacak düzenlemenin 
kanun metnine girmesi gerekti i dü ünülmektedir. 

  

B22 4320 say l Kanun kapsam nda verilen Mahkeme 
kararlar n n ço unda gerekçe yaz lmad , kararlar n 
gerekçesiz yaz ld  görülmü tür. 

Ö22 4320 say l Kanun kapsam nda verilen Mahkeme 
kararlar n n  gerekçeli yaz lmas  gerekti i 
dü ünülmektedir. 

  

B23 Aile içi iddet ma durlar n n genelde ekonomik 
nedenlerden dolay  hukuki yard m almad klar  
görülmü tür. 
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Ö23 Ekonomik gücü olmayan davac ya ücretsiz hukuki 
yard m sa lanabilir. 

  

B24 4320 say l  Kanunda bu konudaki önemli 
aktörlerden Kad n S nma Evlerine yer verilmedi i 
görülmektedir. S nma evlerinin say lar n n yetersiz 
oldu u belirtilmektedir. 

 

Ö24 4320 say l  Kanunda bu konudaki önemli 
aktörlerden biri Kad n S nma Evlerine yer 
verilmesi gerekti i dü ünülmektedir.  

SHÇEK ve özellikle yerel yönetimlerin daha fazla 
s nma evleri açmalar  konusunda kulis 
faaliyetlerinde bulunulabilir. 

  

B25 4320 say l  Kanunda bu konudaki önemli 
aktörlerden biri olan Sivil Toplum Kurulu lar na yer 
verilmedi i görülmektedir. 

Ö25 4320 say l  Kanunda bu konudaki önemli 
aktörlerden biri olan Sivil Toplum Kurulu lar na yer 
vermesi, STK’lar ile gerçekle tirilebilecek bir tak m 
uygulamalarda kamu makamlar  ile STK’lar n 
i birli inin yasal zemine oturtulmas  gerekti i 
dü ünülmektedir. 

  

B26 4320 say l  Kanun ile kamu kurumlar na iddetin 
nedenleri ve iddetin etkenleri konular nda önleyici 
görevler yüklemedi i, genelde olay ya and ktan 
sonra tedbir öngördü ü görülmü tür.  

 

Ö26 4320 say l  Kanun ile kamu kurumlar na iddetin 
nedenleri ve iddetin etkenleri konular nda önleyici 
görevler yüklenmesi ve bu konuda koordinasyon 
görevinin Ba bakanl k Aile ve Sosyal Ara t rmalar 
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Genel Müdürlü üne verilmesi gerekti i 
dü ünülmektedir. 

  

B27 4320 say l  Kanunda do rudan aile kurumunu te vik 
eden, sa l kl  bir aile kurumunun özendiren, aile 
birli inin korunmas n  sa layan hükümlerden daha 
çok aile içi iddet sonras nda bir k s m tedbirler ve 
bu tedbirlere ayk r  hareket ederse tutuklan p hapse 
at laca n  belirten hükümler yer ald  görülmü tür.  

 

Ö27 4320 say l  Kanunda aile içi iddet sonras nda bir 
k s m tedbirler ve bu tedbirlere ayk r  hareket ederse 
tutuklan p hapse at laca n  belirten hükümler ile 
do rudan aile kurumunu te vik eden, sa l kl  bir aile 
kurumunun özendiren, aile birli inin korunmas n  
sa layan hükümlere de yer verilmesi gerekti i 
dü ünülmektedir. 

 -  

 



170

 

  

SONUÇ VE DE ERLEND RME 

 

Bilindi i gibi 4320 say l  Kanunun temel amac , aile içinde 
iddet uygulayan bireyi, kanunda öngörülen birtak m tedbirlerin 

uygulamaya koyulmas yla ve bu tedbirlere ayk r  hareket edilmesi 
halinde ilgilinin hapis cezas  ile ihtar ederek bu hükmün 
cayd r c l k etkisi ile hakk nda tedbir karar  al nan ki iyi iddet 
uygulamas ndan men etmektir. 4320 say l  Kanunda de i iklik 
yapan 5636 say l  kanunun gerekçesinde de belirtildi i gibi, 
bugüne kadar yap lan çal malara ra men ülkemizde aile içinde, 
e ler aras nda veya ayn  çat  alt nda ya ayan di er aile bireyleri 
aras nda da iddetin varl  bilinen bir gerçek olarak varl n  
devam ettirmektedir.  

Türkiye’de aile içi iddetin sebeplerini ara t ran birçok çal ma 
yap lm t r. Bu çal malar, ailenin korunmas na ve aile içi iddetin 
önlenmesine dönük çözüm aray lar  ile ça da  ülkelerde var olan 
düzenlemeler do rultusunda 1998 y l nda 4320 say l  kanun 
yasala m  ve Ailenin Korunmas na Dair Kanun, ilk kez Türk 
Hukuk Sistemine kazand r lm t r. Daha sonra yap lan çal malar 
sonucunda belirlenen eksiklikleri gidermek üzere yeniden 
düzenlenmi  ve de i iklik  4 May s 2007 tarihinde yürürlü e 
girmi tir.  

Bu ara t rman n konusunu “4320 Say l  Ailenin Korunmas na 
Dair Kanunun Ve Kanunun Uygulanmas n n Aileler Ve Toplumsal 
Yap  Üzerindeki Etkilerinin De erlendirilmesi” olu turdu undan, 
genel anlamda 4320 say l  Kanunun, amaçlanan hedeflere ula ma 
do rultusunda ne ölçüde ba ar l  oldu u, uygulamada hangi türden 
sorunlar n ya and , Kanunun do rudan veya dolayl  olarak hem 
aileye hem de toplumsal yap  üzerindeki etkisi üzerinde 
durulmu tur. 

Bu a amada dikkat çekilmesi gereken önemli bir konu ise, bu 
çal man n niteliksel bir ara t rma oldu unun gözden 
kaç r lmamas  gerekti idir. Bundan dolay , elde edilen bulgular n 
bütün evreni temsil etme niteli inin olmad  ve genelleneme 
yap lamayaca n n belirtilmesi gereken en önemli hususlardan 
biridir. Bulgular yaln zca, görü me yap lan ki iler ve kurumlarla 
ilgili farkl  görü ler, e ilimler ve edinilen izlenimler olarak 
alg lanmal d r. Bu ara t rmada elde edilen bulgular, varl  tespit 
edilen görü ler ve e ilimlerin toplumda güçlü veya zay f biçimde 
var oldu unu ve varolu  ekillerini göstermesi aç s ndan kayda 
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de er sonuçlar  içermektedir. Bu nedenle bu ara t rmada, 
istatistiksel analiz yapmaya ve genellemeye uygun veri elde 
edilebilen, sistematik olarak seçilmi  rastlant sal bir örneklem ve 
tam yap land r lm  bir soru ka d  kullan lmam t r. Ancak 
kullan lan niteliksel ara t rma yöntemiyle seçilen alt  bölgede ( ç 
Anadolu, Marmara, Ege, Güney Do u Anadolu, Do u Anadolu ve 
Karadeniz’de) yap lan görü melerde elde edilen verilerin 
zenginli i, uygulamada rastlanan olumlu ve olumsuz örnekleri 
içermesi, sürecin aksak ve eksik yanlar n n ifade edilmesi, görevli 
aktörler ile uygulamaya konu olan ki ilerin kar la t klar  
durumlar n belirlenmesi gibi derinlemesine bir inceleme ve 
ara t rma yapmaya olanak tan d  unutulmamal d r.  

Ara t rmada görü ülen ki iler ve Kanunun uygulamas nda 
görevli aktörlerin ço unlu unun ifade etti i gibi 4320 say l  
Ailenin Korunmas na Dair dört maddeden olu mas na ra men 
yeterince ve kapsaml  bir ekilde bilinmemektedir.  

Ara t rmada görü ülenlerce verilen bilgiler nda ba vuru 
sürecinde, aile içi iddet ma durlar n n ikayetleri 
de erlendirilirken genel kolluk birimleri (Polis ve Jandarma) 
konuyu  TCK ve CMK hükümleri çerçevesinde ele almakta 
olduklar , savc l k talimat , ma dur ya da ma dur vekili talebi veya 
4320 say l  Kanun hakk nda bilgisi olan kolluk görevlisi varsa ayn  
zamanda ya da sadece 4320 say l  Kanun kapsam nda da i lem 
ba lat ld  belirtilmi tir. Her ne kadar aile içi iddet konusunda 
karakolda bar t r p gönderme giri im ve çabalar  k smen ya ansa 
da genel kolluk birimlerinin konuya duyarl l ktan ziyade sadece 
görevleri gere i gelen ikayet sonucu i lem ba latt klar , evrak 
düzenleyip savc l a sevk ettikleri yap lan görü meler sonucunda 
ö renilmi tir.  

4320 say l  Kanundaki düzenlemeye göre aile içi iddet 
olay n n kendisine bildirilmesi üzerine Aile Mahkemesi Hakimi 
taraf ndan kanunda say lan tedbirlerden bir veya birkaç na birden 
re’sen karar verilebilece i belirtilirken, kimi mahkemelerin iddet 
olay n n delillendirilmesini istedi i, rapor, ahit ve benzeri delil 
bulunmad nda tedbir karar  vermekten kaç nd , bu durumda 
sa l k raporu al nmas  ile ilgili problemlerin do mas na yol aç ld  
görü ülen ma dur ve ma dur vekili taraf ndan belirtilmi , bu 
durumla kar la ld nda bir çok doktorun rapor vermede isteksiz 
oldu u, savc l ktan sevk istedi i ve raporun sorumlulu unu 
ta maktan çekindikleri ifade edilmi tir. 
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Yap lan görü melerde elde edilen ortak de erlendirmelerden 
biri de sürecin bir bütün olarak zaman ald , ma dur ikayetini 
4320 say l  Kanun kapsam nda yapsa bile, genel kolluk taraf ndan 
evraklar n tanzim edilip, savc l a iletilmesi, savc l a iletilen 
dosyan n Aile Mahkemesine gönderilip tedbir karar  ç kar lmas , 
ç kar lan tedbir karar n n Cumhuriyet Ba savc l na gönderilerek 
oradan da infaz savc l na iletilmesi, infaz savc l n n hakk nda 
tedbir karar   al nan ahs n tebli at adresinin bulundu u semt 
karakoluna karar  göndermesi, genel kollu un infaz savc l ndan 
gelen bu karar  ilgili ahsa tebli  ederek, tedbir karar n n 
uygulamaya geçirilmesi süreci do al olarak uzun bir sürenin 
geçmesine neden olmaktad r. Daha da fazlas  hakk nda tedbir 
karar  verilen ki inin tebli at adresinde bulunmamas  durumuyla 
kar la ld nda sürecin ahs n tebli at adresinin ya da kendisinin 
bulunup, karar n tebli  edilmesine kadar geçen sürenin kimi zaman 
dü ünüldü ünden de daha fazla sürmesi sonucunda al nan tedbir 
karar n n uygulanabilirli ini yitirmesi gibi bir durumla kar  
kar ya kal nd  ifade edilmektedir.  

Tebli at ile ilgili sorunlar do rudan 4320 say l  Kanunun 
yap s ndan  kaynaklanmamakla birlikte kanunun 
uygulanabilirli ini zedeledi i ve sürecin tamam n  etkiledi i için  
tebli at problemi önemli bir sorun kayna  olarak kar m za 
ç kmaktad r.  

Al nan karar n ilgiliye tebli inde sorun ç kmad  ve sürecin 
normal i ledi i durumlarda 4320 say l  Kanun kapsam nda 
öngörülen tedbirlerden hangilerinin uygulanmas na karar verildi i 
ve kanunda say lan tedbirlerden hangilerinin dahil edildi i ve bu 
tedbirlerin uygulanabilirli i konusunun sorun kayna  olabildi i 
ara t rmada görü ülen taraflarca belirtilmi tir.  4320 say l  
Kanunun 1. maddesinde say lan tedbir örnekleri a a da 
verilmi tir.  

a) Aile bireylerine kar  iddete veya korkuya yönelik söz ve 
davran larda bulunmamas , 

b) Mü terek evden uzakla t r larak bu evin di er aile bireylerine 
tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayr  oturmakta oldu u 
eve veya i yerlerine yakla mamas , 

c) Aile bireylerinin e yalar na zarar vermemesi, 

d) Aile bireylerini ileti im araçlar  ile rahats z etmemesi, 

e) Varsa silah veya benzeri araçlar n  genel kolluk kuvvetlerine 
teslim etmesi, 
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f) Alkollü veya uyu turucu herhangi bir madde kullan lm  
olarak iddet ma durunun ya amakta oldu u konuta veya 
i yerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri 
kullanmamas , 

g) Bir sa l k kurulu una muayene veya tedavi için ba vurmas . 

 

Aile içi iddet gören bireyler, 4320 say l  Kanun kapsam nda 1. 
maddenin b bendi d nda al nan tedbir karar n n uygulanmas  
s ras nda hakk nda tedbir karar  al nan birey ile birlikte ya amaya 
devam etmektedir. Bu durumda yaln zca bu tedbirlere muhalefet 
edildi inde ilgili ki inin tutuklan p hapis cezas  ile 
cezaland r laca  ihtar edilmektedir. 

Bu durumda tedbir talebinde bulunan ki inin kararl l  ya da 
iddet uygulayan ki iye kar  koyabilecek kadar hem ekonomik 

hem de psikolojik yönden kendine güveni ve ba ms zl  karar n 
uygulat lmas  ve kanunun öngördü ü cayd r c  niteli inin etkisiz 
hale dü ürüldü ü, tedbir karar n n al nmas na ra men uygulamada 
karar n etkisiz kald   ara t rmaya kat lanlar n bir k sm  taraf ndan 
dikkat çekilmi tir.   

Ancak 4320 say l  Kanunun 1. maddesinin b bendi uyar nca da 
tedbir öngörülmü  ise yani hakk nda tedbir karar  al nan bireyin ev 
ve i yerinden uzakla mas  veya buralara yakla mamas  karar  
verilmi  ve  tedbir karar n n uygulanmas  s ras nda taciz ve di er 
sözlü ve davran larla iddete devam ettirilmi  ise bu durumda  
tedbir karar n n ihlal edilmesinin delillendirilmesi sorunuyla kar  
kar ya kal nd n  belirten kanunun uygulamas na konu olan 
bireyler, bu a amada genel kolluk birimleri ile sorun ya ad klar n  
ifade etmi lerdir. 

4320 say l  Kanun kapsam nda verilen tedbir kararlar  ile 
birlikte tedbir nafakas na hükmetme konusundaki uygulamalar n 
azl  ve verilen tedbir nafakas n n tahsilinin güçlü ü durumu ile 
kar la lmaktad r. Her ne kadar kanun verilen karar n infaz  için 
harç al nmas n  önlemi  ise de tedbir nafakas n n tahsili ayr  bir 
hak arama konusunu ortaya ç karmaktad r. Kararda hükmedilen 
nafakan n genel hükümler çerçevesinde tahsil edilmeye çal ld , 
nafakan n maa l  bireylerden tahsilinde sorun çok ya anmamas na 
ra men gelirleri ve mal varl  belirlenemeyen bireylerin nafakan n 
tahsil edilmemesi için gereken her türlü yola ba vurduklar n , bu 
durumun ayr  bir hak arama çabas n  göze almak gerektirdi i ve 
ekonomik özgürlü e sahip olman n önemli oldu u, paras  olmayan 
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ma dur veya ma durlar n avukat deste i alamad klar , il 
barolar nca sa lanan hizmetin dan manl ktan öteye geçmedi i 
ara t rmaya kat lanlar n bir k sm  taraf ndan ifade edilmi tir. 

4320 say l  Kanunun uygulamas nda görevli aktörlerin 
birbirleri ile sorun ya amad klar n  ifade etmelerine ra men sürecin 
i lemesinde kopukluk ya anmas na neden olduklar , sürecin 
tamam ndan haberdar olamad klar , olay n kendilerini ilgilendirdi i 
kadar yla i lem yap p ellerine ula an dosyay  bir sonraki basama a 
ileterek görevlerini gere i gibi yerine getirdikleri inanc nda 
olduklar  görülmü tür. Ancak burada her bir birimin eline gelen 
dosyada gerekli i lemi yapt ktan sonra sürecin bir sonraki 
basama nda yap lan i lemin sonucundan haberdar olmama gibi bir 
sorunla kar la ld  gözlemlenmi tir. 

Ailenin Korunmas na Dair Kanunun uygulamas  sürecinde 
i letilmesi gereken sistemin genellikle genel kollu un gözetim ve 
denetimine b rak lm  olmas n n getirdi i sorunlar kanunun 
i leyi indeki aksakl klar n nedenlerinden biri olarak görülmekte, 
bunu ifade eden uygulamada görevli aktörlerden bir k sm  bu 
durumun nedeninin genel kollu un adli konulardaki yetersizli i 
olarak görürken di er bir k sm  da genel kollu un bir çok i in 
yan nda bu kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirirken, bu 
konuyu as l i lerinden biri olarak görmemesi ve di er i lerle daha 
yo un u ra mas  nedeniyle söz konusu süreçte aksakl klar 
ya and  belirtmektedir. 

4320 say l  Kanunun uygulamas nda görevli aktörlerin görev 
ve sorumluluklar  aç kça düzenlenmedi i için, kimi kurumlar 
kendilerini bu kanunun uygulanmas ndan sorumlu hissetmedikleri 
ve bu nedenle de gere i ve önemini yeteri kadar alg layamad klar  
gözlemlenmi tir. 2007 de i ikli i ile 4320 say l  Kanuna eklenen 
kanunun uygulamas na ili kin hususlar n yönetmelikle 
düzenlenece i belirtilmektedir. Uygulamaya ili kin hususlar n 
düzenlenmesi, görevli aktörlerin görev, yetki ve sorumluluklar n n 
aç kça dile getirilmesi aç s ndan ç kar lacak yönetmeli in önemli 
oldu u dü ünülmektedir. 

Kanunun uygulanmas  s ras nda Kanun koyucunun hedefledi i 
do rultuda kanun metninde say larak görev verilen aktörlerden 
daha çok aile içi iddetin önlenmesine yönelik çal malar  Sivil 
Toplum Kurulu lar n n gerçekle tirmekte oldu una tan k 
olunmu tur. Ara t rma s ras nda irtibata geçilen STK’lardan elde 
edilen bilgilere göre, 4320 say l  Kanun her ne kadar STK’lara 
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görev vermese de bu kurumlar n en az ndan ma durlara psikolojik 
ve hukuki dan manl k hizmeti sunduklar , ayr ca kanunun 
tan t lmas nda küçümsenmeyecek çal malar yap ld na tan k 
olunmu tur.  

4320 say l  Kanun kapsam nda ele al nan aile içi iddetin 
gerçekle ti i aile yap s n n kanun metninde çok net bir ekilde 
ortaya konamad , “e lerden birinin veya çocuklar n veya ayn  
çat  alt nda ya ayan di er aile bireylerinden birinin veya 
mahkemece ayr l k karar  verilen veya yasal olarak ayr  ya ama 
hakk  olan veya evli olmalar na ra men fiilen ayr  ya ayan aile 
bireylerinden birinin” ifadesiyle daha çok çekirdek aile ça r m  
yapt , ancak Türkiye’deki aile yap lar n n çok farkl l klar 
gösterdi i, ayn  zamanda ailelerin yan nda, uzaktan veya yak ndan 
akraba ba lar  olanlarla birlikte yard ma ve bak ma muhtaç 
bireylerinde bar nabildi i dü ünüldü ünde 4320 say l  Kanunun 
uygulanmas nda sorunlar ya and  dü ünülmektedir. Bütün 
bunlar n d nda resmi bir nikah olmadan birlikte ya ayan 
bireylerin de kanun kapsam  d nda tutuldu u, kanunun sa lad  
güvencelerden yararland r lmad  görülmü tür. Mevzuat m zda 
birlikte sahip olduklar  çocuklar  tan nm  iken, resmi nikahs z 
birlikteli in tan nmamas ndan dolay  4320 say l  Kanunda 
öngörülen tedbir taleplerinin Aile Mahkemelerince reddedildi i, 
ancak birkaç örnek kararda kad n yönünden talebin reddine karar 
verirken çocuk yönünden talebin kabulüne karar verilmi  oldu u 
gözlenmi tir. Bu tür birliktelik ya ayan bireylerin 4320 say l  
Kanun kapsam nda öngörülen bireysel faydalardan yararlanmalar  
öngörülmese dahi en az ndan uygulanan iddetin zararlar ndan 
korunmas n  sa layacak düzenlemelere gidilmesi gerekti i 
de erlendirilmektedir. 

4320 say l  Kanun metninde Kad n S nma Evlerinin de yer 
almamas na ra men uygulamada ma dur veya ma durlar n can 
güvenli inden endi e duyuldu unda kimi hakimlerin kad n s nma 
evlerini bir çözüm arac  olarak kulland klar na tan k olunmu tur. 
Özellikle ekonomik anlamda zor durumda olan bireylerin, kendi 
ailesi taraf ndan da tehdit edilen ma durlar n, sahipsiz ve çaresiz 
bireylerin acil çözüm ihtiyaçlar  kar s nda bir seçenek olarak 
s nma evlerinin de göz önünde bulundurulmas  gerekti i 
görülmü tür. 

Adli sicil istatistiklerinden anla ld  üzere 4320 say l  Kanun 
kapsam nda aç lan davalar n gün geçtikçe artmas , aile içi iddetin 
devam etti inin göstergesi olmas  yan nda ayn  zamanda 4320 
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say l  Kanun hakk nda daha fazla bilgi sahibi olan bireylerin 
artt n n göstergesi ve bunun sonucunda kanundan yararlanmak 
isteyenlerin say s nda art  oldu unun belirtisi oldu u söylenebilir. 

4320 say l  Kanunun “Ailenin Korunmas na Dair Kanun” 
olarak isimlendirilmesiyle birlikte temel amac n n aile içi iddeti 
önlemek olmas , kanun metninde aile kurumunu te vik edecek, 
sosyal politikalara esas olu turan bir çok sorunun çözümünde, 
sa l k, e itim, beslenme, bar nma gibi temel ihtiyaçlar n 
kar lanmas nda aile ortam n  temel alacak, bu yönde te vik edici 
uygulamalara h z kazand racak, dezavantajl  ve ba ml  bireylerin 
ya am kalitesini yükseltemeye dönük çabalar  destekleyecek 
hükümlerden yoksun olmas na yol açt  görülmektedir. 

Anayasan n 5. maddesinde Devlete, vatanda n refah, huzur ve 
mutlulu unu sa lamak, ki inin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile ba da mayacak surette s n rla-
yan ekonomik engelleri kald rmak görevi verilmi tir. Anayasan n 
bu hükmü gere ince, güçlü aile yap s  kurulmas na olanak 
sa layacak, ailenin bütün fertlerini ayn  ölçüde ku atacak ve sahip 
olunan refah  adil bir ekilde payla acak de erleri bar nd ran 
düzenlemelerin de 4320 say l  Kanun kapsam nda yer almas n n 
sa lanmas  gerekti i dü ünülmektedir. 

Güçlü aile de erlerinin önemi ortadad r. Modernle me 
süreçlerindeki h zl  ilerlemeye ra men Türkiye’de aile de erlerine 
olan ba l l k devam etti i görülmektedir. Çocuk ailelerde ba l l  
art rmakta, çocuk/lar için bir çok s k nt ya gö üs gerilmektedir. 
Çocuk sahibi olmak dolay s yla olan ba l l k belki de aile içi 
ya anan iddete katlanmaya varacak derecede bir ba l l k olarak 
görülebildi i, aile içi ili kilere kamuyu dahil etmenin, aileyi 
kamunun kar mas na neden olman n kötü bir olay oldu u 
kanaatiyle aile bireylerinin aile içi iddet olgusunun üzerinde 
gere i kadar çok durmad  söylenebilir.  
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4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ HUKUKMAHKEMELERİNDEN ÇIKAN DAVALAR

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

1998 692 718 724
1996 1
1997 32
1998 659

1999 1856 1877 1933
1997 1
1998 253
1999 1602
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ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

2000 2473 2583 2994

1996 ve öncesi 1
1997 1
1998 38
1999 231
2000 2202

2001 3166 3212 3403
1997 ve öncesi 2

1998 1
1999 10

2000 316
2001 2837
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ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

2002 4248 4461 4595
1998 ve öncesi 1

1999 3
2000 31
2001 388
2002 3825

2003 6375 6709 6807
1999 ve öncesi 2

2000 3
2001 54
2002 597
2003 5719
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ÇIKAN DAVALARIN
Yıllar Açılış Yılları Dava Sayıları Toplam Çıkan Davacı Sayısı Davalı Sayısı

2004 8221 8738 8643
2000 ve öncesi 1

2001 1
2004 8
2003 623
2004 7588
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Kaynak:
http://www.ad
li-
sicil.gov.tr/ist
atistikler/1996
/hukukpdf.htm

12.10.2007

CEZA MAHKEMELERİNDE 4320 SAYILI KANUNLA İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR

1999 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
1999 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

- - - - MAHKUM - - - - - - - - 52
BERAAT - - - - - - - - 15
DÜŞME - - - - - - - - 1
DİĞER K - - - - - - - - 12
TOPLAM - - - - - - - - 80

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007

2005 9132 9648 9617
2001 ve öncesi 0

2002 5
2003 35
2004 882
2005 8210
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2000 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2000 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

- - - - MAHKUM - - - - - - - - 52
BERAAT - - - - - - - - 31
DÜŞME - - - - - - - - 4
DİĞER K - - - - - - - - 19
TOPLAM - - - - - - - - 106

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007

2001 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2001 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

- - - - MAHKUM - - - - - - - - 71
BERAAT - - - - - - - - 25
DÜŞME - - - - - - - - 4
DİĞER K - - - - - - - - 28
TOPLAM - - - - - - - - 106

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007

2002 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2002 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM
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151 28 66 94 MAHKUM 2 0 0 0 95 1 97 1 98
BERAAT 0 0 0 0 37 0 37 0 37
DÜŞME 0 0 0 0 2 0 2 0 2
DİĞER K 0 0 2 0 33 1 35 1 36
TOPLAM 2 0 2 0 167 2 171 2 173

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007

2003 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2003 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

182 32 45 77 MAHKUM 129 2 131
BERAAT 52 0 52
DÜŞME 4 0 4
DİĞER K 26 0 26
TOPLAM 211 2 213

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007

2004 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2004 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

280 43 176 219 MAHKUM 0 0 2 0 196 6 198 6 204
BERAAT 0 0 0 0 97 3 97 3 100
DÜŞME 0 0 0 0 6 1 6 1 7
DİĞER K 0 0 1 0 29 2 30 2 32
TOPLAM 0 0 3 0 328 12 331 12 343

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007
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2005 Yılı Ceza Mahkemelerinde 4320 Sayılı Kanunla İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklarına Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı
YIL MAĞDUR 12-15 YAŞ 16-18 YAŞ 19+ YAŞ TOPLAM SANIK
2005 DAVA E K TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM

323 46 141 187 MAHKUM 0 0 0 0 198 4 198 4 202
BERAAT 0 0 0 0 92 3 92 3 95
DÜŞME 0 0 0 0 7 0 7 0 7
DİĞER K 0 0 0 0 84 1 84 1 85
TOPLAM 0 0 0 0 381 8 381 8 389

Kaynak: http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistikler/1996/ac_cik.htm e.t. 12.10.2007



KISALTMALAR 

AAK     : Aile Araştırma Kurumu 

AKDK  : Ailenin Korunmasına Dair Kanun 

CMK  : Ceza Muhakemeleri Kanunu 

CMUK  : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

DPT      : Devlet Planlama Teşkilatı

GBT  : Genel Bilgi Toplama 

KHK     : Kanun Hükmünde Kararname 

M.K.  : Medeni Kanun 

R.G.      : Resmi Gazete 

SHÇEK  : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

STK  : Sivil Toplum Örgütü 

TCK   : Türk Ceza Kanunu 
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