
Opuz İzleme Raporuna Ek: 15 Mayıs 2015 tarihli Eylem Raporu 

Türkiye hükümeti, Opuz kararının uygulanmasına ilişkin üçüncü eylem planını 15 Mayıs 2015 

tarihinde Bakanlar Komitesi’ne sunmuştur. Bu eylem planı aynı zamanda, Türkiye aleyhine Opuz 

kararından sonra verilmiş diğer bir kadına yönelik şiddet davası olan Durmaz
1
 kararının 

uygulanmasına ilişkin sunulan eylem planını da oluşturmaktadır. 

Eylem planında Opuz ve Durmaz kararlarıyla ilgili olarak alınan bireysel önlemlerin ardından 

kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirilen genel önlemler sıralanmıştır. Opuz 

davasına ilişkin olarak bireysel önlemler başlığı altında verilen bilgiler herhangi bir yenilik 

içermemektedir. Genel önlemler başlığı altında ise 2003’ten itibaren gerçekleştirilen yasal ve idari 

değişiklikler, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere sıralanmıştır. Bunun yanı sıra, gerçekleştirilen 

eğitim faaliyetleri, araştırmalar ve projeler, bilinç yükseltme etkinlikleri ile yapılan değişikliklerden sonra 

verilen yargı kararlarına ilişkin bazı tespitler ve AİHM ihlallerinin önlenmesi eylem planına ilişkin bilgiler 

de eylem planında yer almaktadır. 

Eylem planında sıralanan genel önlemlerin bir kısmı bir önceki eylem planında da yer alan
2
; 

2003 yılında Aile Mahkemelerinin kurulması, 2005 yılında TCK’da yapılan değişiklikler gibi Opuz 

kararının verilmesinden çok daha önceki tarihlerde gerçekleştirilmiş ve Opuz davasına konu olayların 

gerçekleşmesini engelleyemediği gibi AİHM’nin ihlal kararının da önüne geçememiş değişikliklerdir. 

Opuz kararından sonra alınan genel önlemlere bakıldığında, eylem planında ilk olarak kararın Türkçe 

çevirisinin HUDOC’ta yayınlanmış ve Anayasa Mahkemesi, HSYK ve davaya bakmış olan yerel 

mahkemeler gibi ilgili yerlere dağıtılmış olmasına yer verilmiştir.  

Kararın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından kararın çevirisinin ilgili yerlere iletilmesi 

yeterli olmayıp Opuz kararında getirilen standartların yargı kararlarına nasıl yansıdığına, yerel 

mahkemelerde ve yüksek mahkemelerde verilen benzer kararlarda Opuz davasına atıf yapılıp 

yapılmadığına ilişkin eylem planında hiçbir bilgi yer almamaktadır. Opuz kararına ilişkin hazırladığımız 

raporda görüldüğü üzere, hâkim ve savcılar, kolluk görevlileri ve diğer ilgili personel Opuz kararını ve 

gereklerini bilmemekte; talep edilmesine rağmen uygulamamaktadır.
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15 Mayıs 2015 tarihli bu eylem planını diğer eylem planlarından ayıran en önemli nokta genel 

önlemler arasında 6284 Sayılı Kanunun ve uygulamalarının, 6284 Sayılı Kanunun Uygulama 
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Yönetmeliğinin ve İstanbul Sözleşmesi’nin sayılmış olmasıdır. 6284 Sayılı Kanuna ilişkin 

uygulamaların sıralandığı bölümde, Opuz kararının izleme-değerlendirme raporunda da yer alan, 

ŞÖNİM’lerin kurulması, zorlama hapsinin getirilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin kapsamının ve 

bunları verebilecek mercilerin çoğaltılması, ilk kabul merkezlerinin açılması, 183 yardım hattı, 

hazırlanan ulusal eylem planları, oluşturulmaya çalışılan online veri tabanı ve elektronik takip sistemi 

gibi gelişmelere yer verilmiştir. Ancak yapılan ve yapılması planlanan bütün bu değişikliklerin Opuz 

kararının gerekleriyle olan somut bağlantısı kurulmadığı gibi üç seneyi aşkın bir süredir uygulanan 

6284 Sayılı Kanunun sonuçlarının neler olduğuna da yer verilmemiştir.
4
  

Eylem planındaki diğer bir alt başlık eğitim faaliyetlerine ayrılmıştır. Burada hükümet daha 

önceki eylem planında da sıraladığı, kamunun çeşitli alanlarında görev yapan personel ile zorunlu 

askerlik hizmetini yerine getirenlere yönelik gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik 

şiddet alanındaki eğitim faaliyetlerini sıralamıştır. Raporda ayrıntısıyla ele alındığı gibi bu eğitim 

faaliyetlerinin sonuçları izlenip değerlendirilmemekte, kadınların başvuruları sırasında muhatap 

oldukları personelin bu eğitimleri alan personel arasından seçilmelerini güvence altına alan bir atama 

sistemi bulunmamaktadır. Kaldı ki; içeriklerinin ve eğiticilerinin belirlenmesinde hangi standartların 

kullanıldığı bilinmeyen bu eğitimlerin ne sıklıkla tekrarlandığı bilinmediği gibi eğitim alan personelin 

uygulamada edindiği bilgileri kullanıp kullanmadığını denetleyecek bir sistem de geliştirilmemiştir. 

Eylem raporunda kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yapılan araştırma ve projelerin anlatıldığı 

alt başlığının ilk maddesi 2014 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteğiyle Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan “Türkiye’de Aile İçi Şiddet Araştırması”nı 

içermektedir. Eylem planında bu araştırmanın sonuçlarının kamuyla paylaşıldığı iddia edilmiştir. Oysa 

raporda da belirtildiği gibi, kamuyla yalnızca araştırmanın özeti paylaşılmış; araştırma sonuçları 

basının içeriye alınmadığı bir toplantıda açıklanmıştır. Hatta Hacettepe Üniversitesi Rektörü, 

bakanlıkla ortak bir karar aldıklarını ve gelebilecek soruları yanıtlamamak için araştırma sonuçlarını 

açıklamadıklarını ifade etmiştir. Bunun üzerine CHP’li bir milletvekili araştırmanın sonuçlarının 

yayımlanmamasının gerekçesini sorduğu bir soru önergesi vermiştir.
5
 Bu alt başlıkta sayılan diğer 

projeler henüz sonuçlanmadığı için onların sonuçlarına ve somut olarak bir değişiklik yaratıp 

yaratmayacaklarına ilişkin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak kararın üzerinden geçen 6 yılda 

kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için gereken siyasi irade ve kararlılığın ortaya konulamamış 

olması, sayılan projelerin de esaslı bir değişiklik yaratamayacağını göstermektedir.  

Eylem planının yargı faaliyetlerine ayrılmış bölümünde örneklenen ve eşe karşı şiddet 

olaylarının kovuşturulması sırasında haksız tahrik ya da takdiri indirim nedenlerinin uygulanmadığı 
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iddiasının genellenemeyeceği, davaların çoğunda hala cezaların caydırıcı olmaktan uzak olduğu 

raporun yargı başlığı altında örneklerle gösterilmiştir.
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Eylem planının bir diğer başlığı da farkındalık yükseltme faaliyetlerine ayrılmıştır. Burada 

sayılan faaliyetler de yine sonuçları izlenmeyen, fiili değişiklikler yaratacak nitelikte ve yaygınlıkta 

olmayan etkinliklerdir. Bu başlığın son maddesi olarak her sene 8 Mart Dünya kadınlar gününde ve 25 

Kasım uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğine 

yer verilmiştir. Bu etkinlikler kadınlar tarafından kadına yönelik şiddetle ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle 

ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri etkinlikler olmakla birlikte her sene kolluk 

kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaşılmaktadır. Hal böyleyken burada hükümetin desteklediği bir 

farkındalık yükseltme faaliyetinden değil olsa olsa tam tersine kadınların görünürlüklerine ve 

farkındalık yaratma uğraşlarına köstek olma çabasından söz edilebilir.  

Hükümet tarafından Bakanlar Komitesine sunulan 15 Mayıs 2014 tarihli eylem planı, 

hükümetin Opuz kararının ardından kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

fiilen sağlanması için belirlediği bütünsel stratejileri içermemektedir. Eylem planında kararın verildiği 

tarihin çok daha öncesinden itibaren gerçekleştirilen ve belli bir sistematik içermeyen, birbirinden 

bağımsız, anlık çözümlere dayanan bir takım değişiklikler yer almaktadır. Bu değişiklikler elbette bazı 

iyileştirmelere yol açmıştır. Ancak hükümetin kadınların aile içindeki rollerini öne çıkaran ve onları ev 

içinde kalmaya teşvik eden politikalarıyla birlikte değerlendirildiklerinde bu iyileştirmeler anlamını 

yitimektedir. 

Bu tespitler ışığında Bakanlar Komitesi nitelikli izlemeye aldığı Opuz kararıyla ilgili olarak 

hükümetle daha sıkı bir ilişkiye girmeli ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için iyi planlanmış 

ve gerçekçi bir yol haritasının oluşturulmasına öncülük etmelidir. Ardından gelen süreçte de bu yol 

haritasının kararlılıkla takip edilmesi sağlanmalıdır. Bakanlar Komitesi hükümetten ayrıca, 6284 Sayılı 

Kanunun somut uygulamalarının izlenmesini ve raporlanmasını ve bundan sonraki eylem planlarının 

bu raporlar temel alınarak hazırlanmasını talep etmelidir. 
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