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HAKKINDA RAPOR 

Adliyelere giden toplam öğrenci sayısı:  

56 öğrenci dönüşümlü olarak Sincan ve Ankara Adliyesi’ne gitmiştir. 

Öğrencilerin adliyeye gidiş zaman aralığı: 

Öğrenciler 2 Ekim 2015 tarihinden başlayıp 25 Aralık 2015 tarihine dek adliyelere gitmiştir. 

Öğrencilerin görüştüğü kişi sayısı: 

Öğrenciler belirtilen dönemde toplam 125 kişiyle görüşmüştür. 

Öğrencilerin faaliyetleri: 

-Standa başvuran ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun hakkında bilgi almak isteyen 25 kişiye (mağdurlara veya haklarında haksız olarak 

tedbir kararı alındığını bildiren kişilere) kanun hakkında öğrenciler tarafından genel olarak  

bilgi verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda kanunun kimleri kapsadığı ve koruduğu, kanun 

kapsamında nerelere başvurulabileceği ve bu kapsamda ne gibi tedbirlerin uygulanabileceği 

genel olarak açıklanmıştır. Bilhassa kanunun sadece kadınlara mı yönelik olduğu konusunda 

öğrencilere birkaç soru yöneltildiği görülmektedir. Öğrenciler kanunun cinsiyet farkına 

dayanmadan aile içi şiddete maruz kalan tüm kadın ve erkekleri korumaya yöneldiğini, 

sanılanın aksine erkeklerin de aile içi şiddete maruz kalabileceğini kişilere aktarmıştır. 

-Standa başvuran mağdurlara, broşür isteyen avukatlara veya standa başvurmasa da mağdur 

olduğu bilgisine ulaşılan 21 kişiye öğrenciler tarafından broşür verilmiştir. Bunun dışında 

öğrenciler sayısı tespit edilemeyecek kadar kişiye adliyelerde broşür dağıtmış ve dağıtmak için 

broşür isteyen iki kişiye fazladan broşür vermiştir. Dolayısıyla broşürlerin ulaştığı insan 

sayısının kayda geçen 21 kişiden daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

-Standa danışan 38 mağdura öğrenciler tarafından 6284 Sayılı Kanun gereği talep 

edebilecekleri tedbir kararları hakkında bilgi verilmiştir. Öğrenciler çoğunlukla kanundaki 

koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vermiş olup durumun özelliğine göre mağdurları 

talep edebilecekleri belli tedbirler hakkında özellikle bilgilendirmiştir. Öğrencilerin mağdurları 

yönlendirdiği tedbir talepleri arasında 1 işyerinin değiştirilmesi talebi, 2 müşterek yerleşim 



yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi talebi, 1 tapu kütüğüne şerh konulması talebi, 5 kimlik 

ve ilgili diğer belge ve bilgilerin değiştirilmesi talebi, 2 barınma yeri sağlanması talebi, 5 geçici 

maddi yardım talebi, 2 rehberlik ve danışmanlık hizmeti talebi, 5 geçici koruma altına alınma 

talebi, 1 kreş imkanının sağlanması talebi, 5 şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, 

hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamaya karar 

verilmesi talebi, 10 müşterek konuttan ve bulunduğu yerden uzaklaştırma tedbirine karar 

verilmesi talebi, 3 mağdura ve çocuğuna yaklaşmama tedbirine karar verilmesi talebi, 1 çocukla 

kişisel ilişkinin sınırlandırılması veya kaldırılması talebi, 2 korunanın yakınlarına, tanıklarına 

ve çocuklarına yaklaşmama kararı alınması talebi, 2 korunan kişinin eşyalarına zarar vermeme 

kararının alınması talebi, 3 korunan kişiyi iletişim araçları ve sair surette rahatsız etmeme 

kararının alınması talebi, 3 kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim edilmesine karar 

verilmesi talebi, 1 görev nedeniyle kişinin zimmetinde bulunan silahların kurumuna teslimi 

yönünde karar verilmesi talebi, 3 korunanın bulunduğu yerde alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde 

kullanmamasına karar verilmesi talebi, 2 bağımlılığın muayene ve tedavisinin sağlanmasına 

karar verilmesi talebi, 2 tedbir nafakası talebi yer almaktadır.  

-15 mağdur öğrenciler tarafından başvurabilecekleri kurumlara (Savcılık, Aile Mahkemeleri, 

ŞÖNİM vb.) yönlendirilmiştir. 

-Avukat tutmak isteyen, ancak mali durumu iyi olmayan 13 mağdur öğrenciler tarafından  Adli 

Yardım müessesesine veya Gelincik Merkezi’ne yönlendirilmiştir. 

-İhtiyaç duyduğu düşünülen 4 mağdura öğrenciler tarafından psikolojik destek tavsiye 

edilmiştir. 

-Talep eden 13 kişiye öğrenciler tarafından dilekçe yazılmıştır. Bu dilekçelerin 1’i koruyucu 

tedbir kararının yenilenmesi talebini, 1’i geçici koruma tedbiri talebini, 1’i adres gizliliği 

talebini, 1’i çocukla kişisel ilişki kurulması talebini, 1’i tedbir nafakası talebini, 1’i koruyucu 

tedbir kararının kaldırılması talebini ve 7’si koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması talebini 

içermektedir. 

-Bunların dışında öğrenciler aile hukuku kapsamında kendilerine danışan 27 kişiyi çoğunlukla 

boşanma, velayet, çocukla kişisel ilişki kurma gibi konularda hukuki olarak bilgilendirmiştir. 

 

Öğrencilere iletilen talep ve şikayetler: 



Öğrencilere, 

-adliyelerde yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık tanınmasına yönelik bir talep, 

-bilhassa Ulus ve Kızılay’daki sığınmaevleri hakkında sağlanan yaşam koşullarının ve 

psikolojik desteğin yetersizliği hakkında bir şikayet, 

-ŞÖNİM’deki görevlilerin tutumları hakkında bir şikayet iletilmiştir. Öğrenciler bu şikayeti 

raporlarında şu şekilde ifade etmiştir:  

 

 

 

 

 


