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6 Haziran 2009 tarihli Nahide OPUZ/Türkiye (33401/02) ve 

13 Kasım 2014 tarihli Ümran DURMAZ/Türkiye (3621/07) , 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararının Uygulanması 

 

EYLEM PLANI 

 

 

A.BAŞVURU KONUSU OLAY:  

1. Başvuru sahibi Nahide Opuz, Türk otoritelerinin Bayan Opuz’un eşi tarafından öldürülen 

annesinin yaşama hakkını koruma konusunda; başarısız ve tekrar edilen şiddet, ölüm 

tehditleri ve onun tarafından kendisinin maruz kaldığı yaralanma olaylarına rağmen ihmalkâr 

olduklarını iddia etmiştir. Mukavelenin 2. (yaşama hakkı), 3. (işkence ve insanlık dışı ya da 

aşağılayıcı muamelenin yasaklanması) ve 13. (etkili çözüm hakkı) maddelerine 

güvenmektedir. Mukavelenin 14. Maddesinin ihlal edilmesi ile birlikte (ayrımcılığın 

önlenmesi) Türk kanunları altında iç şiddete karşı kadınların koruma eksikliğinden şikâyetçi 

olmuştur.  



2. Durmaz’ın yargısında, Madde ‘ye güvenerek (yaşama hakkı), müracaat eden kişi, Bayan 

Durmaz, kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın etkisiz olduğundan şikâyetçi olmuştur. 

Özellikle, uzman raporları gerekmektedir ve savcı, Gülperi Ovalıoglu’nun ölüm nedeninin eşi 

tarafından uygulanan darbenin neden olduğu iç kanamadan olup olmadığını araştırmalıdır.  

B. KARARIN İÇERİĞİ  

 3. Opuz’un yargısı ile ilişkili olarak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Mukavelenin 2. ve 3. 

Maddelerinin ve aynı zamanda 2. ve 3. Madde ile bağlantılı olan 14. Maddenin ihlal edildiğini 

bulmuştur. Mahkeme Türkiye’nin geri dönülmez zarar açısından müracaat eden kişiye 30.000 

Euro ve masraflar ve ücretler için 5.006 Euro ödemesi gerektiğini belirtmiştir.  

4. Durmaz’ın yargısına ilişkin mahkeme, müracaat eden kişinin kızının ölümüne ilişkin etkili 

bir soruşturma gerçekleştirme konusunda ulusal otoritelerin başarısız olmasına ilişkin 

yargılama yöntemi altında Mukavelenin 2. Maddesinin ihlalinin olduğunu ileri sürmüştür ve 

müracaat eden kişiyi geri dönülmez zarar için 20.000 Euro ve masraf ve ücretler için de 2.000 

Euro ile ödüllendirmiştir.  

C. BİREYSEL ÖNLEMLER  

Nahide Opuz Davasında Kararlar  

5. Mahkeme tarafından belirlenen bedel başvuru sahibine ödenmiştir.  

6. 26 Mart 2008’de Nahide Akgun’ün (Opuz) annesini öldürmekten yükümlü Hüseyin Opuz 

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi 2. Komisyonu tarafından 15 yıl 10 aylık hapis cezasına 

çarptırılmıştır. Bu karar 19 Ocak 2010’da son halini almıştır. 2 Ekim 2010’da Hüseyin Opuz 

şartı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Kanuna göre serbest bırakılma tarihi 29 Mart 2010’dur.  

7. Ayrıca, koruma talepleri, Nahide Opuz ile ilgili olarak 2009’dan beri farklı illerimizde 

dosyalanmaktadır. 2009’dan beri Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan müracaat eden 

kişinin 15 Haziran 2009’daki talebi üzerine, Manisa Koruma Komisyonu 19 Haziran 2009’da 

koruma emrini yürürlüğe koymuştur.  

8. Buna ek olarak, koruma emrinin süresi 2009’dan beri her yıl uzatılmaktadır. Müracaat 

eden kişi 15:30 civarında 21 Ağustos 2013’te Diyarbakır’a varmıştır. Oysaki Diyarbakır’da 

olumsuz bir durumla karşılaşmamıştır. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen önlemler olumlu 

sonuçları ortaya koymuştur ve müracaat eden kişi 2009’dan beri olumsuz durumlarla 

karşılaşmamaktadır.  

9. Başvuru sahibi Nahide Akgün (Opuz) danışma ve koruma hizmetleri istemediğini 

belirtmiştir ve böyle hizmetler ona verilmemiştir.  

Durmaz davasındaki Kararlar (3621/07) 



10. 6 Nisan 2015’te başvuru sahibi verilen telafi bedelinin ödemesine ilişkin bilgilendirilmiştir. 

Ödemeyi ilgilendiren bilgi başvuru sahibi tarafından verildiğinde, ödeme gecikmeden 

yapılacaktır.  

11. 2013’te alt bölüm numara 3 eklemesinden sonra, Türk Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 172. Maddesi aşağıdakileri ileri sürmektedir:  

Bölüm 172 – (1) Soruşturmanın sonunda, suç uygulamasını teşvik eden yeterli bir 

neden ortaya koyan kanıt bulunmadığında ya da suçu teşvik etmek mümkün 

değilse, savcı soruşturma yapmama kararını geri çevirmelidir. Bu karar suç 

kurbanına ve ifadesi alınan ya da soruşturmanın akışında sorgulanan şüpheliye 

aktarılmalıdır. İtirazın bulunulacağı otorite ile birlikte itiraz etme hakkı ve itirazda 

bulunma süresi zaman limiti kararda belirtilmelidir.  

(2) Soruşturmama kararı alındıktan sonra yeni bir kanıt bulunmadıkça söz konusu 

kanun açısından hiçbir yasal takibat yapılmayacaktır.  

(3) (Kanun No: 5459’un bölüm 19’una istinaden 11.04.2013’te eklenmiştir) 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin son kararında soruşturmama kararı 

gerçekleştirilmiş olan etkili soruşturma olmadan alınırsa ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin kararının son haline almaya başladığı son üç ay içerisinde bu 

konuya ilişkin talep gerçekleştirilirse, yeni soruşturma açılabilir.  

12. Yukarıda bahsi geçen madde ışığında, etkili bir soruşturma gerçekleştirmenin başarısız 

olması açısından Mukavelenin ihlal edilmesi durumlarında başvuru sahipleri akrabalarının 

ölümlerine ilişkin soruşturmanın yeniden açılması amacıyla ulusal otoritelere başvuru yapma 

fırsatını elde edeceklerdir. Bu sebeple, mevcut davada başvuru sahibi kızının ölümüne ilişkin 

soruşturmanın yeniden açılması ve önceki soruşturmada mahkeme tarafından belirlenen 

eksiklikleri dikkate alarak etkili ve yeni bir soruşturma gerçekleştirilmesi için soruşturmacı 

otoritelerine başvuru yapabileceklerdir.  

13. Kural ihlalini bulan Mahkeme kararı son halini aldıktan sonra İzmir Baş Savcılık Ofisi’ne 

iletilmiştir. İzmir Baş Savcılık Ofisi 2014/105990 araştırma numarası ile soruşturmayı yeniden 

açmıştır. Soruşturma hala karara bağlanmamıştır ve sonuçla ilgili bilgi sağlanacaktır.  

 

 

D. GENEL ÖNLEMLER  

Kararın Tercümesi ve Yayınlanması  

14. İlgili kararlar Türkçeye tercüme edilmiştir ve HUDOC’ta yayınlanmıştır.  

15. http://hudoc.echr.coe.int/sites adresinde mevcuttur.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites


Kararın İlgili Kurumlara İletilmesi  

16. Kararın tercüme metni Anayasa mahkemesi, davayı yöneten yerel mahkeme ile birlikte 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi ilgili yasal organlara iletilmiştir.  

Yasal Değişiklikler  

17. Türk Hükümeti eylem planı kapsamında genel önlemleri almaktadır. Aşağıdaki tarihe 

ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sağlamaktadır:  

18. Uzman mahkemeler gibi Aile Mahkemeleri, 4787 tarihli kanun numarası ile 9 Ocak 

2003’te kurulmuştur.  

19. 1 Haziran 2005’te Türk Ceza Kanunu (Kanun no: 5237) yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 

kadınlara karşı şiddete karşı önemli yaptırımları ortaya koymuştur. Bu bağlamda:  

20. Kanun no: 5237’nin 3. Maddesi Ceza Kanununun uygulanmasında cinsiyet açısından 

insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini belirtmektedir.  

21. Ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren kasıtlı cinayet suçunun çeşitli şekillerini 

düzenleyen kanun no: 5237’nin 82/k maddesine “gelenek saiki ile” ifadesi eklenmiştir. 

Önceden cezanın azalması için bir neden olarak görülen bu konu şimdi suçun nitelikli şekli 

olarak ifade edilmektedir.  

22. Cinsel saldırı, çocuk istismarı, zorlu hamilelik, zorlu fuhuş suçları, ağırlaştırılmış müebbet 

hapsin uygulandığı kanun no: 5237’nin 77. Maddesi altında insanlığa karşı suçlarda 

içerilmektedir.  

23. Kasıtlı zarar verme kanun no: 5237’nin 86. Maddesi altında düzenlenmektedir. Kişilere ya 

da eşe karşı bu suçun işlenmesi durumunda suçun nitelikli şekli olarak görülecek ve bir 

şikâyete tabi olmayacaktır.  

24. 7 Mayıs 2004’te yapılan anayasal düzeltme ile ilk kez Türk Anayasasının 10/2 maddesinde 

pozitif ayrımcılığa ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu önergeye göre, “kadın ve erkeklerin 

eşit hakları bulunmaktadır. Devlet bu eşitliğin uygulamada olduğundan emin olmak 

zorundadır”. 7 Mayıs 2010 tarihli düzenlemeye şu cümleler eklenmiştir: “Bu amaç için alınan 

önlemler eşitlik ilkesi ile çelişkili olarak yorumlanmamalıdır “ ve “Emeklilerle birlikte şehit 

çocukları, dullar, engelli insanlar, yaşlılar ve çocuklar için alınan önlemler eşitlik ilkesinin ihlal 

edilmesi olarak görülmemelidir”. Bu bağlamda, pozitif ayrımcılık anayasal seviyede temel bir 

ilke olarak görülmüştür ve devlet bu ilkeyi uygulamaya koymakla yükümlüdür.  

25. 25 Aralık 2009 tarihli kanun no: 5840 ile, Türkiye Büyük Milletler Meclisinde Kadın ve 

Erkekler arasında Eşit Fırsatlar Komisyonu oluşturulmuştur.  

26. 3 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı kararname Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev 

ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu kararname ile, Kadınların Yasal Durumu Genel 



Müdürlüğü, kadınlar için koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve danışma sağlayan sosyal 

hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması açısından oluşturulmuştur.  

27. 8 Mart 2012’de kabul edilen ve 20 Mart 2012’de uygulamaya konulan Kadınlara Karşı 

Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması, yönetici ve yasal otoriteler tarafından kadınlara 

karşı şiddet suçları açısından koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması amacıyla etkili bir hale 

gelmiştir. Buna ek olarak, bu önlemlerin alındığı otoritelere detay verilmiştir.  

28. 8 Mart 2012’de imzalanan ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren Kadınlara ve İç Şiddete 

Karşı Şiddetle Savaşma ve Şiddeti Önleme Avrupa Mukavelesi, konseyde belirtildiği gibi 

yürürlüğe konulmuştur.  

29. 25 Kasım 2014 tarihli ve 1077 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile, kadınlara 

karşı şiddetin nedenlerinin araştırılması ve ilgili önlemlerin alınması açısından Araştırma 

Komisyonu kurulmuştur. 2 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulu’nun kararı ile etki süresi 13 Nisan 2015’ten itibaren bir ay uzatılmıştır.  

30. 28 Ocak 2013 tarihinde, “Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması 

üzerine 6284 sayılı düzenleme” Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.  

6284 Sayılı Kararın Uygulanması  

31. 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen ve 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara 

Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına ilişkin 6284 sayılı kararın uygulanmasına 

ilişkin bilgiyi hükümet sağlayacaktır.  

32. Yukarıda bahsi geçen yasa ile, halk otoriteleri ve gecikmenin riskli olarak düşünülebileceği 

durumlarda kanun uygulama görevlileri gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirilecektir. 

Korunan kişilerin kalacak yer, maddi yer ve psikolojik, mesleki, yasal ve sosyal destek gibi 

hizmetleri alması kararlaştırılmıştır. Buna ek olarak, gerekli durumlarda korunan kişilere 

ilişkin adres ve kişisel bilgiler ve diğer aile üyelerinin kimlikleri tüm resmi kayıtlarda gizli 

tutulacaktır. Şiddet kullanımını gösteren kanıt ya da belge korumacı önlemler için 

gerekmemektedir ve önlemler gecikme olmadan alınacaktır.  

33. Kararın etkinliğini arttırmak için alınan önlemin ihlalinde şiddete başvuran kişinin olduğu 

durumda kişi 3 ile 10 gün arasında hapis cezasına çarptırılacaktır. Alınan önlemin gereklilikler 

ile ters düşen her faaliyete ilişkin hapis cezası 15 ile 30 gün arasında değişecektir. Şiddetin 

önlenmesi ve önlemlerin uygulanması için destek ve gözlem hizmetlerinin sağlandığı “Şiddet 

Önleme Ve İzleme Merkezleri” kurulacaktır.  

34. “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri” 18 Ocak 2013 düzenlemesi ile kurulmuştur. 

Türkiye’de 14 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi vardır ve geri kalan 67 ilde bu 

merkezlerin açılması için çalışmalar devam etmektedir. 1 Ocak 2013 ve 9 Şubat 2015 tarihleri 

arasında 27.255 kadın, 7.308 çocuk ve 955 erkek bu merkezlerden hizmet almıştır.  



35. Kadın Konukevleri İşlemesi ve Kurulmasına ilişkin 5 Ocak 2013 tarihli düzenleme ile Kadın 

Konukevleri kurulmuştur ve şiddet gören kadınların bu yerlerde kalması sağlanmıştır. Kadın 

konukevleri kadınların fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözel tacize maruz kaldığı ve bu 

sebeple kadınların şiddete karşı korunması ve psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının 

çözülmesi ve bu kadınların güçlendirilmesi için kaldıkları sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Aynı 

zamanda çocukları ile birlikte bu kuruluşlarda kalabileceklerdir ve ihtiyaçları karşılanacaktır.  

36. Kadın Konukevlerinin hizmeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğunda 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Nisan 2015’ten beri toplam 

130 kadın konukevinde, 3.354 kişi için hizmet sağlanmaktadır.  

- Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı sorumluluğuna 95 kadın konukevinin kapasitesi 

2.585 kişiliktir.  

- Belediyelerin sorumluluğu altında 32 kadın konukevinin kapasitesi 733 kişiliktir. 

- Hükümete bağlı olmayan kuruluşlar arasında 3 kadın konukevinin kapasitesi 36 

kişiliktir. 

37. 1991’den 24 Mart 2015 tarihine kadar, toplam 78.846 kadın ve çocuk (53.338 kadın ve 

25.458 çocuk) konukevleri tarafından verilen hizmetleri almıştır. Buna ek olarak, 

konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınlar arasında 2013’te 652 kadına; 2014’te 

1.076 kadına iş imkânları sağlanmıştır.  

38. 2014’te toplam 19.865 kişi (14.123 kadın ve 5.742 çocuk) Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı sorumluluğunda kadın konukevlerinden hizmet almıştır. 24 Mart 2015’ten itibaren 

toplam 6.441 kişi (4.960 kadın ve 1.751 çocuk) kadın konukevleri tarafından sağlanan 

hizmetlerden faydalanmıştır.  

39. Buna ek olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğunda 25 kabul ünitesi 

bulunmaktadır. Şiddet gören kadınların ilk gözlemleri gerçekleştirilmiştir ve psiko-sosyal ve 

ekonomik koşullar incelenmiştir. Geçici kabulleri bu üniteler ile sağlanmaktadır. Buna ek 

olarak, ALO 183 hattı şiddete maruz kalan kadınları, yaşlıları ve çocukları ilgilendiren 

bildirimleri değerlendirmek ve ilgili kurumlara acil durumlarını raporlamak amacıyla 24 saat 

destek ve danışma sağlamaktadır.  

40. 2006 yılında yayınlanan Çocuk ve Kadın ve Töre Cinayetlerine Karşı Şiddet Faaliyetlerinin 

Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler üzerine Başbakanlığın düzenlemesine ilişkin bu 

kapsamdaki faaliyetler, Başbakan tarafından gözlemlenmektedir. Bu kapsamdaki düzenleme, 

Kadına Karşı Şiddeti İzleme Komitesi üniversitelerin, resmi olmayan kurumların ve hükümet 

yetkililerinin katılımı ile kurulmuştur ve bu komite faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam 

etmektedir.  

41. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012’de yürürlüğe girmiştir. 

Haziran 2013, Şubat 2014 ve Ekim 2014’te, gözlemleme ve değerlendirme toplantıları bu 



eylem planı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir. 2016 ve 2019 arasında uygulanması 

planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planına ilişkin araştırma ve 

çalışmalar devam etmektedir.  

42. Yasanın uygulanmasının etkinliğini arttırmak amacıyla 6284 sayılı kanun açısında web 

tabanlı yazılım geliştirilmiştir ve Ulusal Yasal Bilgi Sistemi ile bütünleştirme çalışmaları devam 

etmektedir.  

43. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında elektronik destek teknolojilerinin 

kullanılmasına ilişkin pilot uygulama 2012 yılında başlatılmıştır ve 215 güvenlik aracı Ocak 

2015’ten beri tedarik edilmektedir.  

44. 8 Mart 2015’te, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Teknik Yöntemlerin ve 

Takip Sistemlerinin Kullanılmasına ilişkin pilot uygulama Birliktelik Protokolü, İç İşleri, Adalet 

ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katılımı ile dünya çapında kullanılan en etkili 

yöntemlerden birisi olan Ankara ve İzmir’de elektronik gözlem sisteminin uygulanması için 

imzalanmıştır.  

45. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında, gelişmeleri takiben bu konular üzerinde 

kurumsal düzenlemeler kurarak kadın ve çocukları ilgilendiren faaliyetleri bir otorite altında 

toplamak için ulusal ve uluslararası gelişmeler ve yasal uygulamalarla bağlantılı olarak bir dizi 

ünite kurulmuştur. 16 Nisan 2012 Jandarma Genel Komutanlığı ve 26 İl Jandarma 

Komutanlığında kurulan bu üniteler Şiddet ve Gençlik Suçları ile savaşmaktadır. Bu 

bölümlerin diğer Jandarma Komutanlıklarında kurulmasına ilişkin çalışmalar devam 

etmektedir. Bu personeller İlçe ve İl Jandarma Komutanlıklarına “Kadın ve Çocuk Suçlarından 

Sorumlu Amir” olarak atanmışlardır.  

46. 6284 sayılı kanunun etkili uygulanması için, gerçekleştirilen yıllık il ve ilçe gözlemleri 

açısından, Halk Gözlem Komitesi gözlemcilerden özel bir bölüm açmasını ve bu kanunun 

uygulanmasına ilişkin araştırmaları gözlemlemek ve konuya ilgili kişilerin dikkatini çekmek 

amacıyla 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 20 Mart 2012’den sonra valiliklerin, il ve ilçe 

güvenlik müdürlüklerinin, il ve ilçe jandarma komutanlıklarının gözlemlenmesi hususundaki 

konuyu içermesini istemiştir. Bu bağlamda, sivil gözetmenler yasanın uygulanmasını 

incelemişlerdir ve ilgili uyarılar ve öneriler yetkili birimlere iletilmiştir.  

47. Söz konusu yasanın uygulanmasından beri alınan koruyucu önlemler şu şekildedir:  

48. Şubat 2015’ten beri Türkiye çapında alınan önlemlerin sayısı toplamda 37.008’dir 

(Detaylar: kalacak yer ayarlama: 2.889, koruma: 27.009, geçici maddi yardım: 495, 

yönlendirme ve danışma hizmetleri: 536, okul öncesi yardım: 165, iş yeri değişimi: 86, eşten 

ayrı olarak yerleşim yerinin belirlenmesi: 146, tapu sicilinde aile evinin gösterilmesi: 67, 

tanıkların korunması: 220 ve diğer önlemler: 5,395).  

49. Söz konusu yasanın uygulanmasından beri alınan önlemler aşağıdaki şekildedir: 



50. Şubat 2015’ten beri Türkiye çapında alınan toplam önlem sayısı 762.147’dir (Detaylar: 

korunan kişilere karşı şiddet ifadelerinin ve faaliyetlerinin önlenmesi: 221.400, evden 

uzaklaştırma: 77.951, eve ve iş yerine yaklaşmanın önlenmesi: 150.657, çocukla ilişkinin 

düzenlenmesi: 6.125, akraba ve çocuklara yaklaşılmasının önlenmesi: 71.157, kişisel ve ev 

eşyalarına zarar vermenin önlenmesi: 70.837, iletişim araçları ile rahatsızlığın önlenmesi: 

98.644, alkol, ilaçlar ya da uyarıcıların kullanımın önlenmesi: 46.096, psikolojik tedavinin 

sağlanması: 7.750, geçici hapis: 3.888 ve diğer önlemler: 7.642).  

51. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin mahkemelerinde iş şiddet için farklı büroları etkili 

araştırmanın sağlanması için kurulmuştur. Aynı zamanda sosyal uzmanlar bu bürolarda 

çalışmaktadır.  

Eğitim Faaliyetleri  

52. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmaların kapsamında İç İşleri, Sağlık ve Diyanet 

İşleri Bakanlığı gibi yönetim ünitelerindeki 183.566 memura eğitim verilmiştir. Bu alandaki 

uzmanlar olan 326 aile mahkemesi yargıcı ve savcısı seminerlere katılmıştır.  

53. 6284 sayılı kanunu tanıtmak için düzenlenen seminerlerle şiddet gören kadınlar için 

hizmet veren memurların sayısı 6.500’e ulaşmıştır.  

54. 12 Nisan 2012 tarihli düzenleme ile şiddet gören kadınlar için hizmet sağlayarak, bu 

bağlamda yeterli personelin eğitilmesini sağlayarak Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki 

düzenlemeleri içeren konular ve “cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet” konularında 

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin farkındalığını arttırmak için çalışmalar devam 

etmektedir. Protokolün kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kitabı yayınlanmıştır.  

55. 3 Temmuz 2013’te yürürlüğe giren Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol 

sorumluluğundaki diğer bir düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğundaki askeri 

hizmetleri gerçekleştiren Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin eğitim 

programları düzenlenmektedir ve mevcut eğitim programları kuvvetlendirilmektedir.  

56. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hizmet sağlama eğitimi kapsamında Jandarma Genel 

Komutanlığı Kadın ve Çocukları Koruma ünitesine atanan personel için destek sağlamaktadır.  

57. Jandarma Komutanlıklarında, Kadına Yönelik Şiddet ve Gençlik Suçlarını Önleme kursu 

her yıl 2 hafta boyunca verilmektedir. 15 – 26 Ekim 2014 tarihleri arasında, 62 resmi olmayan 

jandarma çavuşuna eğitim sağlanmıştır. Uygulamada standardizasyonun sağlandığından 

emin olmak için, hizmet içi eğitim kapsamında 81 İl Jandarma Komutanlığında ilgili personele 

Kadına Yönelik Şiddet ve Gençlik Suçlarının Önlenmesi Kursu verilmiştir ve bu kursu almayan 

ve Kadın ve Çocuk Suçlarından Sorumlu olarak atanan İlçe Jandarma Komutanlığı ve 

Jandarma İstasyonları personeline 3 günlük kurs verilmiştir.  

58. Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Eğitim, TöreÖlümlerinin Önlenmesi, 

Evlilik Öncesi Eğitim ve Toplumda Kadının Rolü ve Önemi ve Kadına Yönelik Şiddetin 



Önlenmesi başlıklarında Askerlik Görevi kapsamında askerliklerini yapan askerlere eğitim 

verilmektedir.  

59. Askerlik dışında bilgilendirme ve farkındalık yaratma kapsamında düzenlenen 14 faaliyet 

programı 785 rütbeli personel ve 11.099 asker için konferanslar düzenlenmiştir.  

60. Avrupa Türkiye Birliği Parasal İşbirliği sorumluğunda 2010’da gerçekleştirilen Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 2.000 rütbeli personel ve Jandarma Genel 

Komutanlığına atanan 10.000 asker için eğitim planlanmıştır ve bir haftalık eğitim programı 

için 259 rütbeli personele eğitim verilmiştir.  

61. Planlanan eğitim programlarının personele verilmesine ilişkin çalışmalar devam 

etmektedir. Topluluk Destekli Güvenlik Hizmetinde 81 İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara 

karşı şiddetin önlenmesi amacıyla kasabalar, köyler ve mahallelerde bilgilendirme ve 

farkındalık yaratma kapsamında konferanslar ve toplantılar düzenlemektedir ve (uygulama 

alanlarının ve yasal hakların açıklandığı) konuya ilişkin broşürler dağıtılmaktadır. Bu 

bağlamda, belirtilen süre sırasında 731 vatandaş için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir 

ve 3.963 broşür ve 76 poster, 81 ildeki 52 faaliyet sırasında dağıtılmıştır.  

62. Türk Adalet Akademisinde eğitilen aday hâkim ve savcılar için müfredatta yer alan 

“Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına ilişkin 6284 Sayılı Yasa” 

başlığında ders bulunmaktadır. Söz konusu ders 4-saatlik bir derstir.  

63. 24 Haziran 2014 tarihli ve Uluslararası Normlar ve Kadın Hakları başlıklı konferans İnsan 

Hakları ve İnsan Kanunları Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliği ve ilgili konferansa katılan 

aday hâkim ve savcıların işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.  

64. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına ilişkin 6284 Sayılı Yasa konulu 

hizmet içi eğitim 11 ve 13 Temmuz 2014’te gerçekleştirilmiştir. Programa katılan hâkim ve 

savcılar, 6284 sayılı kanun, iç şiddetin önlenmesi, iş şiddet ve bu konuyu ilgilendiren Anayasa 

Mahkemesinin kararı hakkında temyiz mahkemesinin uygulamalarını ilgilendiren sunumlar 

yapmışlardır.  

65. 7 ve 11 Nisan 2014’te, hizmet içi eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müfettiş 

yardımcıları için verilmiştir. Sunumlar, 5395 sayılı Gençlik Suçlarını Önleme kanunu ve 

uygulaması, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına ilişkin 6284 Sayılı 

kanun ve iç şiddetin failleri açısından gözaltı önlemleri gibi konular üzerinde yapılmıştır.  

Araştırmalar ve Projeler 

66. 2008’de gerçekleştirilen ve resmi istatistik programları altında değerlendirilen Türkiye’de 

Kadına Karşı İç Şiddetin Ulusal Araştırması kapsamında son beş yılda düzenlenen program ve 

politikaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 30 Aralık 2014’te araştırma sonuçları ilgili halk 

kurumlarının temsilcilerinin, üniversitelerin ve resmi olmayan kuruluşların katılımıyla halk ile 

paylaşılmıştır.  



67. 6284 sayılı kanunun uygulanmasının etki analizi araştırması 2014’te başlatılmıştır. Bu 

araştırma kapsamında söz konusu kanunun iş şiddet, kadına karşı şiddet ve şiddet 

mağdurlarının korunmasında etkili olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmak 

amaçlanmıştır. Bu analizden sonra kapsamlı yol haritası 6284 sayılı kanunun uygulanmasına 

problemlerin ortadan kaldırılması için uygulanacaktır ve ilgili kurum ve kuruluşların 

işbirliğindeki engellerin ortadan kaldırılması için araştırmalar devam edecektir.  

68. 6284 sayılı kanunun ilgili önergeleri kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

Kapsamında Elektronik Destek Teknolojilerinin Kullanımı üzerine pilot uygulama Bursa ve 

Adana’da devam etmektedir. Elde edilen tecrübelerle birlikte gözaltı modelinin 

uygulanabilirliği üzerindeki araştırmalar şiddete karşı savaşın daha etkili bir hale gelmesi 

amacıyla devam etmektedir. Daha fazlası, 2012’de başlatılan pilot uygulamanın 

değerlendirilmesi üzerine Türkiye’deki Pilot Elektronik Gözetleme Sisteminin Geliştirilmesi ve 

Değerlendirilmesi üzerine Teknik Destek Projesi sürdürülmektedir. Sonuçlar elde edildikten 

sonra, şiddet mağduru kişilerin daha etkili korunması elektronik destek sistemlerinin 

kullanılması ile sağlanacaktır.  

69. IPA-2009 (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Finansal Destek Programı) sorumluluğunda maddi 

olarak desteklenen ve 2014 ve 2016 arasında uygulanacak olan İş Şiddet ile Savaşmak için 

Kadın Konukevleri Projesi kapsamında, şiddet gören kadınlar için destek hizmetlerinin 

geliştirilmesi ile 26 ilde kadına karşı şiddet faaliyetleri ile savaşma çalışmalarının arttırılması 

amaçlanmaktadır.  

70. 26 ili ilgilendiren projede, şiddet gören kadınlara verilen hizmet ve kadınlara karşı 

şiddetle savaşma projesinde yer alan merkezi ve yerel idareler ve resmi olmayan kuruluşlar 

arasındaki işbirliğinin arttırılması için destek hizmetlerinde standartların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Proje içerisinde, statüko ve eğitim ihtiyaçları analizleri gerçekleştirilmiştir ve 

Şiddetle Mücadele İl Faaliyet Planları her il için hazırlanacaktır. Projenin eğitim bileşeni 

altında, kadınlara karşı şiddetle savaşma alan eğitim programları ve sağlık personeli için 

cinsiyet eşitliği ve Genel Sağlık Müdürlüğü personel için eğitim programları sağlayarak 35.000 

sağlık personeli ve 140.000 güvenlik personeline ulaşılması amaçlanmaktadır. Aile 

mahkemeleri, adli uzmanlar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri personeli ve kadın 

konukevleri personeli için kadına karşı şiddet ve cinsiyet eşitliği eğitim programlarının medya, 

filmler, toplantılar ve farklı olaylarla gerçekleştirileceği amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerden 

farklı olarak, iş akışı diyagramı ve uygulama standartları, kadın konukevleri, şiddeti önleme ve 

izleme merkezleri ve konukevlerin kabulden önce ve sonraki süreç için destekleme 

mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi ve kurulması amacıyla belirlenecektir. Konukevlerine 

kabulden sonraki süreç için hizmet ve destekleme mekanizmaları için bir model 

geliştirilmektedir. Daha fazlası, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların 

kuvvetlendirilmesi, haklarının korunması ve kadın ve erkek arasındaki eşitliğin desteklenmesi 

gibi konular hakkında resmi olmayan kuruluşlar tarafından hazırlanan 19 proje ortaya 

konulmaktadır.  



71. Daha fazlası, kadın konukevleri tarafından hizmet kapasitesinin ve elektronik destek 

sistemlerinin kullanılması ile şiddet mağdurlarının korunması için 2010 IPA-I programı ile 

maddi olarak desteklenen “Şiddet Gören Kadınların Kuvvetlendirilme Projesi: Elektronik 

Takip ve Satın Alma Ürünleri” şiddet gören kadınların etkili bir şekilde korunması ve risk 

altında olan kadınlar için gerçekleştirilmektedir. Teknik destek ve satın alma ürünleri isimli 

temel iki bileşenden oluşan projenin satın alma ürünü kapsamında, 135 (14+1) araç Şiddet 

Önleme ve Gözlemleme Merkezileri için satın alınmıştır ve satın alınan araçların teslimat 

süreci tamamlanmıştır. Teknik destek bileşeni kapsamında, araştırmalar ve çalışmalar 

elektronik takip sistemi için gerekli olan altyapı ve araçların satın alınmasının belirlenmesi 

üzerinde gerçekleştirilmektedir.  

72. 19 Eylül 2014 ve 19 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın 

Haklarını destekleme projesi Türk İnsan Hakları Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 

projenin özel amaçlarından birisi iç şiddet ve töre ölümlerini önlemek için gerekli önlemlerin 

etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında, bilgilendirme 

toplantıları, eğitim, seminer, konferans ve yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması 

sağlanmaktadır. Kadınlar projenin temel hedef grubudur.  

Yasal Karar Örnekleri  

73. Hükümet, eşe karşı şiddet hakkında değişen yasa ile birlikte önemli değişikliklerin yasal 

uygulamalarda meydana geldiğini belirtmek istemektedir. Eşe karşı şiddet ve eşin 

öldürülmesini içeren durumlarda takdiri indirim ve haksız tahrik içeren mahkeme kararlarını 

kabul etmesi beklenmektedir.  

74. Onlara karşı şiddet faaliyetlerinden dolayı kadınlar tarafından işlenen suçlar açısından 

Temyiz Mahkemesi Kararları eklenmektedir. Bu kararlar öz savunma limitlerinin ani bir 

heyecan, panik ya da korku nedeniyle ve gelenek amacı ile işlenen suçlar ile ilgili haksız 

tahrikin uygulanmadığı nedeniyle suçlunun cezalandırılmadığı örnekleri göstermektedir.  

75. Hükümet, 23 Eylül 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel uygulama hakkı, İnsan 

Hakları ve protokolleri üzerinde Avrupa Mukavelesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin 

ihlal edildiğini iddia edenler için ortaya konulduğunu belirtmek istemektedir. Bu bağlamda, 

kişi 23 Eylül 2012’den sonra son halini alan kararlar hususunda bireysel uygulamayı arz 

etmektedir. Hükümet, komitenin dikkatini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kullanılması 

gereken bir hak olarak bireysel uygulama hakkını kabul ettiği gerçeğine dikkat çekmektedir.  

Farkındalık Yaratma Faaliyetleri  

76. Cinsiyet Eşitliği konusundaki Ulusal Eylem Planını içeren araştırma ve çalışmalar devam 

etmektedir.  

77. Kadın ve erkek arasındaki eşitlik eğitim programları ile yaklaşık 3.300 memura 

ulaşılmıştır.  



78. 434 öğrenci, Cinsiyet ve Medya Seminerlerine katılmıştır ve 198 medya çalışanı Bölgesel 

Medya Seminerlerine katılmıştır.  

79. 3 Temmuz 2013’te, İş birlikteliğini ve Koordinasyonu Arttırma, Cinsiyet Eşitliği ve Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele programında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Protokolü 

Ulusal Savunma Bakanlığı ile imzalanmıştır ve yürürlüğe girmiştir.  

80. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Anne-Çocuk Eğitim Kurumu arasında imzalanan İş 

Birlikteliği Protokolü kapsamında, “cinsiyet eşitliği, iş şiddetin önlenmesi ve Türkiye’de baba 

olmak: cinsiyet eşitliğine ilişkin sorumluluklar, haklar ve çözümler” konulu panel ve 

seminerler düzenlenmiştir.  

81. Her yıl 8 Mart “Dünya Kadınlar Gününde”, 25 Kasım “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin 

Ortadan Kaldırılması Günü” ve 5 Aralık “Türk Kadınının Oy Kullanma Hakkı Yıl Dönümünde” 

birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.  

AİHM İhlallerinin Önlenmesi İçin Faaliyet Planı  

82. İhlali bulan mahkeme kararı, AİHM, Avrupa Konseyi ve Avrupa’da ilgili kurumlarda çalışan 

uzmanlar tarafından katılım gösterilen ve Adalet Bakanlığı tarafından 15 ve 17 Kasım 2011’de 

gerçekleştirilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” konulu yüksek düzeyli Konferans ve Çalıştayın ana konusu olmuştur. Çözümler için 

öneriler ve insan haklarının ihlal edilmesine neden olan sistematik problemler seminer 

sırasında belirtilmiştir. Seminer sırasında belirlenen çözümler için öneriler ve problemlerle 

bağlantılı olarak hazırlanan Taslak Eylem Planı ilgili bakanlıklara ve diğer kurumlara 

iletilmiştir. Bakanlık ve kurumlardan alınan gözlem ve önerilerle Taslak Eylem Planı son halini 

almıştır.  

83. AİHM İhlallerini Önleme Eylem Planı başlığıyla 24 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar 

Kurulunun kararı ile benimsenen Taslak Eylem Planı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş 

ve Resmi Gazete 28928 sayısı ile yayınlanmıştır. Anayasanın 90. Maddesi altındaki iç yasal 

sistemin bir kısmı ile uymayan düzenleme ve uygulamaların incelenmesi ve onların Mukavele 

ve AİHM kararları ile tutarlı hale getirilmesi yüksek seviyede hükümet zorunluluğu olarak 

kabul edilmiştir.  

84. Söz konusu faaliyet programı 14 amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçların başarılabilmesi için 

46 hedef bulunmaktadır ve bu hedeflerin başarılması için düzenlenen faaliyetler (128 

faaliyet) her hedefin altında ayrı olarak açıklanmaktadır. Buna ek olarak, bu amaçların 

somutlaşması için belirtilen hedefleri başarmak için kısa, orta ve kalıcı terimleri kullanılmıştır. 

0-1 yılları için kısa süre, 1-3 yılları için orta süre ve 3-5 yılları için de kalıcı süre terimleri 

kullanılmıştır.  

85. Eylem Planında, yaşama hakkının korunmasına ilişkin 1. Amacın 4. Hedefi “devletin pozitif 

bir zorunluluğu olarak kadına yönelik cinayetler ve şiddetin, iç şiddetin önlenmesi için gerekli 



önlemleri almaktır”. Bu amaç altında, şu faaliyetler gösterilmiştir: “kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi ve ailenin korunması üzerine 6284 sayılı kanunun etkili uygulanması için gerekli 

önlemleri almak”, “tehlikenin şiddetini detaylı bir şekilde belirterek yaşamlarının tehdit 

altında olduğunu ileri süren kadınlar için gerekli koruyucu önlemlerin etkili bir şekilde 

alınması”, “iç şiddetten kaynaklanan suçların etkili bir şekilde araştırılması amacıyla belirli bir 

miktarın üzerinde popülasyonu olan illerde Baş Savcı Ofislerinde özel büroların kurulması”, 

“hâkimler, savcılar, memurlar ve uzmanlar için kadına karşı şiddet ve iç şiddet üzerinde 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin devam ettirilmesi”.  

86. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkim ve 

Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi sorumlu kurumlar olarak atanmıştır. 

Eylem Planının uygulanmasını gözetleme görevi Adalet Bakanlığının İnsan Hakları Dairesi 

Başkanlığı’na verilmiştir.  

87. Eylem planının bir yıllık süreç raporlaması devam etmektedir ve komite tarafından gerekli 

görüldüğünde bilgi sağlanacaktır.  

Uluslararası İlişkiler  

88. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan bir kurul, AB KADIN tarafından 

düzenlenen ve her yıl Mart ayında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına 

düzenli olarak katılmaktadır.  

89. Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılık Şekillerinin Ortadan Kaldırılması üzerine Mukavelenin 

18. Maddesi ile uyumlu olarak, devlet partileri her dört yılda bir periyodik raporlarını CEDOW 

komitesine teslim etmektedir. Türkiye’nin 7. Raporu Ekim 2014’te CEDAW Komitesine 

verilmiştir. Söz konusu rapor aşağıdaki adreste mevcuttur:  

 

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a940b369dc31550b3ac42/CEDAW%207th%20Cou

ntry%20Report%20Turkey.pdf  

 

Kararın Uygulanması  

90. Yukarıda ibrazlar ışığında, devlet Türkiye’nin Nahide OPUZ vs. Türkiye kararının 

uygulanması için gerekli genel ve bireysel önlemleri aldığını düşünmektedir. Bu sebeple 

devlet hürmetle Bakanlar Komitesini soruşturmayı kapatmaya davet etmektedir.  

EK:  

Yasal kararların örnekleri.  

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a940b369dc31550b3ac42/CEDAW%207th%20Country%20Report%20Turkey.pdf
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a940b369dc31550b3ac42/CEDAW%207th%20Country%20Report%20Turkey.pdf

