
KADINA ŞİDDET VE CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ ALTINDA TEDBİR KARARI 

 Kadına yönelik şiddet Birleşmiş Milletler tarafından kısaca “Bir kişinin toplumsal 

cinsiyetine ya da cinsiyetine dayalı olarak, o kişiye yönlendirilmiş şiddet” olarak tanımlanıyor. 

Bu tür eylemler ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin; fiziksel, zihinsel ya 

da cinsel zarar veren; tehdit etme, zorlama veya farklı şekillerde özgürlükten mahrum 

bırakma gibi davranışları kapsar. Kadına yönelik şiddet temel olarak; psikolojik, fiziksel, 

cinsel, ekonomik, manevi (psikolojik) şiddet olarak kategorilendirilebilir. Bu kategorilere son 

yıllarda bir de dijital şiddeti eklemek mümkün.  

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında gerçekleştirdiği Türkiye’de Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nda; Türkiye’de 100 kadından 42’si eşinden veya birlikte 

olduğu kişiden fiziksel veya cinsel şiddet görüyor. Bu çok yüksek bir oran ve şiddete karşı 

yasal haklarımızı bilmenin önemini de ortaya koyuyor. 

 

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI? 

•  Şiddetten korunmak için yapabileceğiniz şeylerden biri tedbir kararı çıkartmak. Tedbir 

kararı çıkarmak için polis merkezine, jandarma karakoluna, valiliğe, kaymakamlığa veya Aile 

Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Siz herhangi bir nedenle kendiniz başvuramıyorsanız, bir 

tanıdığınız, komşunuz veya akrabanız da sizin adınıza başvuruyu yapabilir. Başvurunun yüz 

yüze yapılması gerekmez. 

•  Tedbir kararı sizi şiddetten ve şiddet tehlikesinden uzak tutmak içindir ve en kısa zamanda 

alınabilmesi gerekir. Bu nedenle, başvuru aşamasında şiddet gördüğünüzü kanıtlamanız 

gerekmez. Ayrıca sizden başvuru masrafı da istenmez. Sizden ücret istenirse 

reddedebilirsiniz. Tedavi görmeniz gerekiyorsa ve sağlık güvenceniz yoksa tedavi 

masraflarınız Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır. 

•  Tedbir kararları acil durumlarda polis ve jandarma tarafından alınabilir, yalnız takip eden ilk 

işgününde kaymakamlık, valilik ya da aile mahkemesi hâkiminin onayına sunulur. Alınan 

tedbirler hâkim tarafından 24 saat, mülki amirler (kaymakamlık, valilik) tarafından 48 saat 

içinde onaylanmazsa geçersiz olur. Aile Mahkemesi’nde alınan kararlar hem kadına, hem de 

şiddeti uygulayan erkeğe yönelik olabilir. 

•  Şiddet uygulayan kişinin tedbir kararına uyup uymadığı teknik takip yoluyla izlenebilir. 

Teknik takip, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiye yönelik olarak elektronik 

kelepçe veya bileklik, şiddet gören kişi için de ev dışında da kullanılabilen cep telefonu 

görünümlü bir cihazın kullanılmasıyla yapılabilir. Tedbir kararına uymayan kişi 3-10 gün arası 

zorlama hapsi cezası alır.  Örneğin alınan tedbir kararına göre şiddet uyguladığı kadınla 

herhangi bir şekilde iletişime geçmesi yasaklanan erkek, telefonla onu ararsa 3-10 gün 

arasında değişen hapis cezası alabilir. 

Bu cezadan sonra karara yine uymazsa, zorlama hapsi cezası her seferinde 15-30 gün arası 

tekrarlanır. Fakat zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez. 

  

 



Tedbir Kararlarının Kapsamı Mahkeme Tarafından Genişletilebilir mi? 

Aile Mahkemesi, durumun özelliklerine göre yasada yazılanların dışında da tedbir kararı 

verebilir. 

Örneğin evin elektrik, su ve benzeri faturalarının ödenmesi, şiddet uygulayan erkeğin kadının 

ailesi ya da yakınlarına yaklaşmaması gibi tedbir kararları da verilebilir. 

Geçici maddi yardım yapılmasına karar verilirse, aylık asgari ücretin 30’da birine kadar 

günlük ödeme yapılır. İlave her kişi için bu tutarın yüzde 20’si oranında ayrıca ödeme yapılır. 

Yani sizinle birlikte iki çocuğunuz varsa, her biri için ödeme yapılır. Korunan kişiye barınma 

yeri sağlanıyorsa bu tutar yarıya iner. Yapılan ödemeler bir ay sonra şiddet uygulayan 

kişiden geri alınır. 

Tedbir Kararına Uyulup Uyulmadığı Nasıl Takip Edilir? 

Alınacak tedbir kararına göre şiddet uygulayan kişi evden uzaklaştırılabilir, hatta telefon, kısa 

mesaj, e-posta gibi iletişim yöntemleriyle bile şiddet uyguladığı kişiye ulaşması engellenebilir. 

Peki, bu kararların uygulanıp uygulanmadığı nasıl takip edilecek? Yasada “teknik takip” 

olarak geçen uygulama nedir? 

6284 sayılı yeni şiddet yasasına göre, teknik araç ve yöntemlerle izleme anlamına gelen 

teknik takip sistemiyle şiddet uygulayan ya da uygulama tehlikesi olan kişiler izlenebiliyor. Bu 

yöntemle şiddet uygulayan kişinin nerede olduğu elektronik bir kelepçe veya bileklikle tespit 

edilebiliyor. Böylece şiddet uyguladığı kişiye yaklaşıp yaklaşmadığı anlaşılıyor. Ayrıca şiddet 

gören kişiye, ev dışında kullanması için üzerinde panik düğmesi olan kolye ya da telefon 

görünümlü bir cihaz verilebiliyor. Kadın bununla saldırganın ona yaklaştığını güvenlik 

güçlerine haber verebiliyor. Teknik takip, “özel hayatın gizliliği” nedeniyle şiddet uygulayanın 

konuşmalarını dinleme veya görüntülerini kaydetme işlemlerini kapsamıyor. 

 

Müşterek Çocuğun Durumu 

 6284 sayılı yasaya göre, şiddet gören kişinin çocuklarıyla ilgili tedbirler de alınabilir. 

Örneğin şiddet uygulayan kişinin çocukların olduğu yerlere ve okullarına yaklaşması 

yasaklanabilir, çocuklarla iletişim kurması önlenebilir, çocukların okul kayıtları gizli tutulabilir. 

Yasa gereği, kadının çocukları varsa ve çalışmıyorsa, çalışma hayatına katılımını 

desteklemek için 4 ay ücretsiz kreş imkânı sağlanır. Eğer kadın çalışıyorsa bu süre 2 ayla 

sınırlıdır. Kreş ücretleri, asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ayrıca geçici maddi yardım, kadınla birlikte koruma altına 

alınan her çocuk için yüzde 20 oranında artar. Barınma hizmetleri çocukları da kapsayacak 

şekilde verilir. Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler de 

alınabilir; velayet, nafaka ve kişisel ilişki kurulması konuları düzenlenebilir. Çocuklarla ilgili 

daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde 

yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması sağlanabilir. 

 

 

 



EKSİKLİKLER ve ÖNERİLER  

 Cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan 

haklarının teminat altına alınması, şiddet mağduruna yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler 

sağlanması devletin görevidir ve 6284 sayılı Kanunla devlet, bu görevi büyük ölçüde yerine 

getirmektedir. Ancak bu demek değildir ki Kanun kusursuzdur. Kanunda ve uygulamada 

tespit edilen başlıca eksiklikler şu şekilde özetlenebilir: 

• Kanundaki eksikliklerden ilki kapsamının net olmamasıdır. Her ne kadar Kanunda kullanılan 

ifadelerden “herkes” ve “her türlü şiddet” Kanun kapsamındadır gibi bir sonuca ulaşmak 

mümkünse de, Kanunun amacının “bireyleri cinsiyet ayrımcılığı temelli şiddetten 

korumak” olduğuna dikkat edilmelidir. 

 • Şiddet mağduru yabancı, kolluk güçlerine müracaat ettiğinde -ülkeye usulüne uygun giriş 

yapmamış ya da usulüne uygun ikamet etmiyor olsa bile- sınır dışı edileceği endişesi 

taşımamalıdır. Yapılan araştırmalara göre, sınır dışı edilme korkusu, mağdurların yetkili 

mercilerden yardım istemelerini veya kadına karşı şiddet ve ev içi şiddete başvuran 

kişilerden ayrılmalarını engellemekte; şiddet uygulayan kişiler de bu hassasiyeti kötüye 

kullanmaktadır.  

• Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, 

şiddete uğrayan kadının, daha sonra aile üyeleri veya bizzat şiddet uygulayan tarafından 

uzlaşmaya ikna edilmesi ya da şikâyetinden vazgeçmeye veya ifadesini değiştirmeye 

zorlanmasıdır. Hiç kimse kanuni sınırlar çerçevesinde istemediği bir şeyi yapmaya 

zorlanamaz. 

• 6284 sayılı Kanunda, koruyucu ve önleyici tedbirlere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş 

olmasına rağmen, gelişmiş demokrasilerde benimsenmiş zorunlu tutuklama ilkesi 

düzenlenmemiştir. Zorunlu tutuklama, koruma tedbiri ihlal edildiğinde veya şiddet 

mağduru fiziksel olarak yaralandığında ya da silahla tehdit edildiğinde uygulanan bir 

tedbirdir. Yapılan araştırmalara göre, zorunlu tutuklama, şiddet uygulayan kişinin 

tekrar şiddet gösterme eğilimini dikkat çekecek düzeyde azaltmaktadır.  

• Mahkemeler tedbir kararları verirken Kanunda belirtilmiş tüm tedbirlere değil, somut olayın 

özelliğine göre, ihtiyaç duyulan, mâkul, mantıklı ve uygulanabilir tedbirlere 

hükmetmelidirler.   

• Uygulamada, mahkemelerin şiddete uğrama tehlikesi altında olduğunu iddia eden herkese, 

adeta otomatik olarak, tedbir kararı vermesi yerinde olmadığı gibi, koruma ya da önleme 

amacı taşımayan keyfi tedbirlere hükmetmesi de kabul edilemez. Yetkili mercii kararı 

verirken şiddetin seviyesi, sıklığı, türü gibi hususları tespit etmeli ve en uygun tedbire 

hükmetmelidir.  

  

“Unutulmamalıdır ki, dünyanın en iyi kanunları kötü bir 

uygulayıcının elinde adaletsiz sonuçlar doğurabileceği gibi, en kötü 

kanunlar da iyi bir uygulayıcının elinde adil sonuçlar doğurabilir…” 


