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ÇALIŞTAY RAPORU 

 

GİRİŞ 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev İçi Adalet Birimi tarafından organize edilen 

çalıştay, 8 Mart 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 

Çalıştaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Tıp Fakülteleri 

öğretim üye ve elemanları, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu avukatları ve Aile 

Mahkemesi hâkimleri katıldı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri de 

çalıştaya katılıp, sunumlar yaptılar. 

Çalıştaydaki başlıca konular, “hukuk eğitiminde ev içi şiddeti önlemeye yönelik neler 

yapılabilir?” sorusunu sormaya götüren nedenlerden başlayıp, teoride ve pratikte neler 

yapılabileceğine dair tartışmaları , İngiltere ve ABD üniversitelerinin hukuk fakültelerinde bu 

konuyla ilgili yapılan program ve derslerden örnekleri, bunlar üzerine tartışmaları ve önerileri 

içermektedir. Çalıştayda tartışılacak her bir konuyla ilgili önce konu hakkında kısa 

bilgilendirme ve ardından tartışmaya geçme şeklinde gerçekleşmiştir. 

Amaç ve gündemine uygun olarak tamamlanan çalıştayın, süreçlerin ve kat edilen 

yolun değerlendirilmesi amacıyla her yıl uygun görülen bir fakültede yapılması önerisi 

katılımcıların tamamınca benimsenmiş ve  yine bu amaçla bir iletişim ağı kurulması önerisi de 

kabul edilmiştir. Çalışta boyunca kabul edilen hususlar şunlardır: 

 

I. SORUNUN TESPİTİ 

Ev-İçi şiddete Karşı Hukuk Eğitiminde Neler Yapılabilir? sorusu, ev-içi şiddettin 

sürmesinde hukuk uygulayıcılarının rolünün görülmesiyle sorulmaya başlanmıştır. Bu soru 

şiddetin farkında olmayan hukukçuların mağdurların güvenliği için, yani şiddete uğrayanların 

güvenliği için risk oluşturduğu ve hukukçuların geleneksel olarak ev içi şiddeti hukukun 

görmemesi yaklaşımını sürdürmektedirler. Diğer bir ifadeyle her ne kadar ev-içi şiddeti 

önlemek CEDAW, 2006/17 Başbakanlık Genelgesi gibi hukuki metinlerle devletin pozitif 

sorumluluğu olduğu kabul edilmiş olsa ve hukuk mevzuatında da ev-içi şiddeti önlemekle ilgili 

kurallar yer alsa da, hukuk uygulayıcıları ev-içi şiddeti özel alan konusu olarak görmeye 



devam etmekte ve bu nedenle de ev-içi alana müdahele edilmemesi yaklaşımını 

sürdürmektedirler. Son dönemde yaşanan hak ihlalleri ve kadın cinayetleri ile ilgili hukuki 

süreç de, hukuk uygulayıcılarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeterli farkındalığa ve 

bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu durum ev içi şiddet mağdurlarını daha da 

mağdur hale getirmektedir. 

Bu nedenle hukuk eğitiminde ev-içi şiddete karşı hukukun rolünün değiştiğini ortaya 

koyan ve bu farkındalığı örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilgisini öğrencilere veren, 

bunlarla ilgili gerek uluslar arası mevzuat ve gerek ulusal mevzuatla ilgili hükümlerin ve yargı 

kararlarının bilgisinin öğrencilere verilmesi gerekliliği bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda hukuk uygulayıcılarının hukuku tam ve doğru olarak uygulamaları 

için, ev-içi şiddetle ilgili hukuk bilgisine de sahip olmaları zorunludur. Öyle ki uygulamada bu 

konuyla ilgili henüz hukuki mevzuatı dahi bilmeyen hukukçulara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Ayrıca, hukuk fakülteleri ders müfredatında ev-içi şiddete yer verilmesini CEDAW, 2006/17 

Başbakanlık Genelgesi ve yapılan Ulusal Eylem Planları çerçevesinde hukuki dayanağa 

dayandırmak mümkündür. 

II. EV-İÇİ ŞİDDETE HUKUK EĞİTİMİNDE YER VERİLME NEDENLERİ 

1. Ev-içi şiddetle mücadelede hukuk fakülteleri üzerlerine düşen ödevi yerine getirmek 

için ev içi şiddet hukukuna yer vermelidirler. Zira bu yer vermeme, ev-içi şiddet 

mağdurlarını daha mağdur hale getirmenin başlıca nedenidir. En başta uygulayıcıların 

ev-içi şiddet mağdurlarının diğer şiddet mağdurlarından farkını bilmeleri gerekir.  

2. Hukuk fakültelerindeki akademisyenler de uygulamayla ilgili bu sorunların farkında 

olmaları gerekir. Bu tür hukuki düzenleme alanını öğretmek sorumluluğu onlara aittir. 

3. Hukuk fakültelerine yöneltilen temel eleştirilerden biri teoriye yer vermeleri ve pratiği 

görmemeleridir. Ev-içi şiddet özelliği gereği pratikten ayrı düşünülemeyeceği için, 

hukuk fakültelerinin pratikle bağlanma yolunu da açar. 

4. Hukuk fakültelerinde ev-içi şiddete yer vermek ayrıca kamusal bir meselede hukuk 

fakültelerinin oynayacağı rolü göstermek bakımından önemlidir. Bu şekilde hukuk 

fakülteleri toplumdaki diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak, kamusal 

bir yararın gerçekleşmesine doğrudan doğruya hizmet edeceklerdir. 

III. HUKUK FAKÜLTELERİNDEKİ MEVCUT DURUM 

1.Toplumsal cinsiyetle ilgili olarak henüz hukuk fakültelerinde sadece üç fakültenin 

ders müfredatında ders olduğu görülmektedir. Bu dersler dışında hukuk 

fakültelerinde ev-içi şiddeti içeren bir ders görünmemektedir.  

2.Esasen ev-içi şiddet hukuk alanında anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, 

hukuk felsefesi ve sosyolojisi, kriminoloji gibi hukuk alanlarıyla doğrudan doğruya 



ilgilidir. Dolayısıyla bu konunun ilgili derslerde işlenmesi mümkündür. Ancak ev-içi 

şiddeti görmeme ve dokunmama yaklaşımını hukuk fakültelerindeki öğretim 

üyelerinin sürdürdükleri de görülmektedir. Bu nedenle ev-içi şiddete yer verilmesine 

karşı çıkmaktadırlar. Çıkmayanlarda ders müfredatlarının yoğunluğu ve ders 

saatlerinin azlığı gibi nedenlerle konuya derslerinde yer veremediklerini 

belirtmektedirler.  

3.Hukuk fakültelerindeki öğrenci sayısının fazlalığının da ders müfredatında ev-içi 

şiddet gibi uygulamaya dayanan derslere yer vermeyi mümkün kılmadığı 

belirtilmektedir. 

4.Kimi hukuk fakültelerinde konuyla ilgili diğer derslere yer verilmemesinin de, 

örneğin Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi gibi, konunun derslerde işlenmesi imkanını 

ortadan kaldırdığı belirtilmektedir. 

 

 

ÖNERİLER 

 

1. Ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi çok boyutlu bir 

meseledir. Meselenin Medeni Hukukla, İdare Hukukuyla, Ceza Hukukuyla, 

İnsan Hakları Hukukuyla, İş Hukukuyla, Hukuk Felsefesi ile Hukuk 

Sosyolojisi ile bağlantısı vardır. Bu konuda ayrı ayrı bütün derslerin 

müfredatlarında konuya yer verilebilir. Ayrıca konuyla ilgili temel 

kavramların bilgisini içeren örneği toplumsal cinsiyet ve hukuk gibi bir 

dersin verilmesi de faydalı olacaktır. 

 

2. Ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi bir insan hakları 

meselesidir. Ders müfredatına Uluslararası İnsan Hakları dersi eklenmeli ve 

bu ders içerisinde kadının insan hakları uluslararası normlar da gözetilerek 

ayrı bir ünite olarak incelenmeli ve öğretilmelidir. Diğer bir seçenek 

müfredattaki uluslar arası hukuk bağlamında başta CEDAW olmak üzere 

uluslar arası sözleşmelere yer verilmeli ve insan hakları dersinde de 

kadının insan haklarına yer verilmelidir. 

 

3. Anayasa Hukuku dersi bağlamında başta eşitlik konusu olmak üzere haklar 

ve özgürlüklerle ilgili olarak ev-içi şiddet konusuna yer verilmelidir. 

 



4. Ev-içi şiddet Aile Hukuku ile doğrudan bağlantılı bir konudur. Ayrı bir ders 

konulsa dahi Medeni Hukuk derslerinin Aile Hukuku bölümünde bu konuya 

mutlaka yer verilmelidir. 

 

5. Ceza hukuku dersi içerisine Mağdur Bilimi konusunun yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Nefret suçları, nefret söylemi ve ayrımcılık konularının 

ceza hukuku dersinde işlenmesi gerekmektedir. Yine ceza hukukunda 

cinsel taciz ve saldırı konusuna gelindiğinde çocukların istismarı ve ensest 

konusuna özellikle değinilmesi gerekmektedir. Tecavüz ve tacizle ilgili 

olarak rıza kavramı tartışılmalı ve meşru müdafa şiddete uğrayan kadın 

bakımından tartışılmalıdır. 

 

6. Hukuk programında mutlaka şiddet ve şiddet kontrolü ile ilgili bir ders 

olmalıdır. Psikoloji gibi dersler bağlamında bu konular işlenmelidir. Ayrıca 

Kriminoloji dersinde de bu konuların işlenmesi mümkündür. Bu derste 

özellikle, şiddete uğrayan kadınla ilgili öğrenilmiş çaresizlik gibi temel 

kavramların anlamı verilmelidir. 

 

7. Hukuk Fakültesinin eğitim süresi beş yıla çıkarılmalıdır. İlk yıl, felsefe, 

sosyolojisi, psikoloji, siyasal düşünceler tarihi gibi dersler okutulmalıdır. 

Hukuk fakültesinden mezun olan öğrenci eleştirel bakabilme için gerekli 

bilgisel donanıma ve yetiye sahip olmalıdır. Bu nedenle de bu dersler 

büyük önem taşımaktadır.  Ayrıca öğrenciler kültürel normlar ve hukuk 

normları ayrımının farkında olarak yetiştirilmelidirler. Bu nedenle hukuk 

eğitiminde kültürel normlar ve hukuk normları arasındaki fark Hukuk 

Başlangıcı başta olmak üzere ilgili derslerde konmalıdır. 

 

8. Mevzuata ilişkin hukuk derslerinde okutulan kitaplarda ve verilen 

örneklerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretecek ifadelerden 

kaçınılmalı, akademisyenler bu konuya titizlikle yaklaşmalıdır. 

 

 

9. Müfredatta yorum ve metot derslerine yer verilmelidir. Ayrı ders olmazsa 

bile her derste yorum ve hakimlerin takdir yetkisini nasıl kullanacağı 

üzerinde durulmalıdır. Bu konularla ilgili olarak toplumsal cinsiyete dikkat 

çekilmeli ve hakimin ayrımcılığı yansıtan şekilde toplumsal cinsiyete 

dayanması ve dayanmaması arasındaki fark ortaya konmalıdır. 

 



10. Öğrencinin sahaya adım atabileceği, çeşitli sosyal kuruluşlarla, sivil toplum 

örgütleriyle, belediyelerle ve çeşitli kurumlarla iletişime geçebileceği, 

öğrenirken öğretebileceği bir alan yaratılmalıdır. Bu alanı yaratacak olan 

da hukuk kliniği dersleridir. Öğrencileri hukukun pratik yönüne aşina 

kılacak hukuk kliniği derslerinin programa konulması gerekmektedir Ayrıca 

konuyla ilgili sertifika programları, seminerler ve konferanslar 

düzenlenebilir. Bu tür çalışmalarla da öğrencinin dışarıya çıkarak 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 

11.  Diğer yandan bu dersler konulmadığı durumda da ilgili dersler bağlamında 

öğrencilere grup çalışmaları yaptırmak ve farklı klinik programlarını bu 

derslerde uygulamak da mümkündür. Öğrencilerle yapılacak grup 

çalışmalarında mahkeme çalışmaları yapılabilir. Bununla ilgili aile 

mahkemeleri hakimleriyle işbirliğinde öğrencilerin yargılama sürecini 

izleyip, kararları hakimle tartışmaları gibi eğitim süreci düzenlenebilir. 

 

12. Öğrencilerle yapılacak grup çalışmalarında, öğrencilerin baroların kadın 

hakları ve adli yardım bürolarında yer almaları sağlanabilir.  

 

13. Öğrencilerle yapılacak grup çalışmalarında ev-içi eğitiminde aktif rol 

almaları sağlanıp, örneğin ortaöğretim kurumlarına veya hapishanelere 

eğitim vermeleri sağlanabilir. 

 

14.Özellikle klinik derslerinde ve genel olarak tüm hukuk fakültesi derslerinde 

mutlaka görsel, deneyimsel öğeler ve dramatik unsur bulunmalı; öğrenciler 

teoriyi alırken gerçekle bağlarını koparmamalıdır. Görsel, deneyimsel öğeler 

öğrencinin bakış açısını zenginleştirmesi bakımından da çok önemlidir. 

 

15.Son olarak, müfredatın düzenlenmesinin yanı sıra, üniversitelerde kadın 

sorunu ile ilgilenen ve çözümler üreten eğitim ve araştırma birimleriyle hukuk 

fakülteleri işbirliği yapılması gerekmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde hukuk 

fakülteleri çözüm üreten birimler oluşturmalı ve bunlar da hukuk kliniği gibi 

derslerle ilişkilendirilmelidir. 

 

 

 


