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II. GİRİŞ 

Şiddet olgusu insanın dünyaya gelmesinden günümüze kadar farklı şekillerde farklı 

uygulanış biçimleriyle her zaman var olmuştur. Günümüzde bu durumun engellenmesi için 

uluslararası sözleşmeler ve bildirgeler gibi çeşitli metinlerde evrensel ilkeler yazıya geçirilmiş 

ve birçok devlet ve kuruluş tarafından bu ilkeler teyit edilmiştir. Bu metinlerin başında İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar 

Bildirgesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi (diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi), Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin Ek İhtiyari Protokolü gelmektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 7 hükmüne göre, herkes yasa önünde eşittir ve ayrım 

gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. İlaveten herkes, İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi’ne aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit 

korunma hakkına sahiptir. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi m. 21 hükmüne göre; 

cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya 

başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, hususiyet, doğum, maluliyet, yaş veya 

cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması yasaktır. 

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacı devletlerinden biridir. 24 Kasım 2011'de 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 247 milletvekilinin, 246’sının kabul oyu ile parlamentodan 

geçen İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının ve aile içi şiddetin 

önlenmesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak imzacı devletlere önemli 

yükümlülükler yüklemektedir. İstanbul Sözleşmesi m. 4 hükmü gereğince diğer imzacı 

devletler gibi Türkiye Cumhuriyeti de, herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse 

özel alanda şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli 

olan yasal ve diğer tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme’nin bir 

gereği olarak, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere 

özellikle ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil 

edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edecek; yerine göre, yaptırımların 

uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayacaktır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nde tanınan yükümlülüklerini yerine getirmek için iç 

hukukta hayata geçirdiği en önemli adımlardan birisi, hiç şüphesiz ki 6284 sayılı Ailenin 
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Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un hazırlanıp yütülüğe 

konulması ve uygulanmasıdır. 6284 sayılı Kanun’da, ister içinde ve aile bireyleri arasında olsun 

isterse de aile dışında ve aile bireyi sayılmayan kişiler arasında olsun şiddet veya şiddete maruz 

kalma tehlikesinin bulunması halinde tedbir kararına hükmedilebileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

Tedbir kararlarına hükmedilebilmesi için çeşitli mercilere başvurulabileceği kanunda 

düzenlenmiştir. Bu tedbirlerin neler olduğu ve bu mercilere başvuru durumunda hangi tedbir 

türlerine karar verilebileceği kanunda açıkça ifade edilmiştir. 

Çalışmamızda tedbir kararlarının hukuki niteliği, bu tedbir kararlarının neler olduğu, 

hangi mercilerin hangi tedbir türüne hükmedebileceği, başvuruların nasıl yapıldığı, bu kadar 

ayrıntılı ve net bir kanun düzenlemesine rağmen uygulamada karşılaşılan sorunların neler 

olduğu ve bu sorunlar çerçevesinde mahkemeye başvuruda tedbir kararı dilekçesinde hangi 

hususlara dikkat edilmesi gerektiği konuları incelenmeye çalışılacaktır. 

 

III. 6284 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENEN TEDBİRLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

  Doktrinde, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde hakim tarafından alınan tedbir kararlarının 

hukuki niteliğinin ihtiyati tedbire benzeyen geçici hukuki himaye türlerinden biri olduğu kabul 

edilmektedir1. Ancak 6284 sayılı Kanun’da öngörülen, aile mahkemesi hakimi tarafından 

alınan tedbir kararlarının, özü itibariyle 6100 sayılı Kanun m. 389 vd. hükümlerinde düzenlenen 

bir geçici hukuki himaye tedbiri olan ’ihtiyati tedbir’ olarak nitelendirilmesi mümkün değildir2.  

Yargı organlarınca verilmeleri, yaklaşık ispatın yeterli olması, belirli bir süre sınırına tabi 

olmaları, mahkeme kararına itiraz edebilme imkanının bulunması, durum ve koşullar 

gerektiriyorsa bu sürenin uzatılması, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırması, kararın gerekirse 

zor kullanılarak uygulanma imkanının bulunması gibi ortak özelliklerin bulunması, 6284 sayılı 

Kanun kapsamında aile mahkemesi tarafından alınan tedbirlerin bir ihtiyati tedbir türü olarak 

 
1 KAHVECİ, Nalan,”6284 sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararları”, Güleç Uçakhan, Sema(ed.), Yeni 
Anayasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi 4-5-6 Nisan 2013, 
Ankara, 2013, s. 460 (http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/bedensel-zararlarin-
tazmini-esaslari-usulu.pdf). 
2 TANRIVER, Süha, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018, s. 176. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/bedensel-zararlarin-tazmini-esaslari-usulu.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/bedensel-zararlarin-tazmini-esaslari-usulu.pdf
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nitelendirilmesine olanak vermemektedir3. Zira, aile mahkemesi hakimi tarafından alınabilen 

tedbirlerin, mahkeme tarafından asıl hukuki korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye 

kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana 

gelebilecek zararları önleme amacına hizmet etme gibi bir amacı ve işlevi yoktur4. 

  6284 sayılı Kanun’da düzenlenen aile mahkemesi hakimi tarafından alınabilecek  tedbir 

kararlarının hukuki niteliği itibariyle birer çekişmesiz yargı kararı olduğu da söylenmektedir. 

Keza, 6284 sayılı Kanun m. 23/II hükmüne göre, mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıfların 

6284 sayılı Kanuna yapılmış sayılmaktadır. 6100 sayılı Kanun m. 382/II-b.17 hükmünde 4320 

sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a atıf yapılarak bu kanun kapsamında alınacak tedbir 

kararlarının birer çekişmesiz yargı işi olduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak, belirtilen 

gerekçelerle 6284 sayılı Kanun çerçevesinde alınan tedbir karalarının birer çekişmesiz yargı işi 

oldukları kabul edilmektedir5.  

 

IV. 6284 SAYILI KANUN’DA YER ALAN TEDBİRLER VE ÖZELLİKLERİ  

  6284 sayılı Kanun’da düzenlenen tedbirler, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 

tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru 

olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınmaktadır. Bu 

tedbirler, kanunda koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler olmak üzere ikili bir sınıflandırma 

yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Verilebilecek tedbir halleri sınırlı sayıda değildir, 

örneklendirme amacıyla sayılmıştır.6 

 

A. Koruyucu tedbirler ve özellikleri 

Koruyucu tedbir kararları hakim tarafından, mülki amirler tarafından ve gecikmesinde 

sakınca bulunan bazı istisnai hallerde de kolluk amirleri tarafından korunan kişi hakkında olayın 

 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. KAHVECİ, s. 460 vd. 
4 ATALI, Murat/ ERMENEK, İbrahim/ ERDOĞAN, Ersin, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018, s. 691. 
5 TANRIVER, s.177. 
6 GÜNAY, Mehmet, ”6284 sayılı Kanuna göre Koruyucu ve Önleyici Tedbirler”, TAAD, C.1, S.10, Temmuz 
2012, s. 656 (http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934874.pdf). 

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934874.pdf
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niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı ifade etmektedir. Ancak kolluk 

amirleri tarafından alınan koruyucu tedbir kararlarının mülki amir tarafından kırk sekiz saat 

içinde onaylanma zorunluluğu bulunmaktadır, aksi takdirde alınan tedbirler kendiliğinden 

kalkar. 

 

a. Mülki amir ve kolluk amirleri tarafından verilen koruyucu tedbir kararları 

6284 sayılı Kanun m. 3 ve UY m. 6 hükümlerine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında 

korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birinin veya ihtiyaç duyulması halinde 

birkaçının alınmasına mülki amir tarafından karar verilebilir. Bu tedbirler; 

- kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir 

yerde uygun barınma yeri sağlanması (6284 S. K. m. 3/I-a), 

- diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi 

yardım yapılması (6284 S. K. m. 3/I-b, UY m. 8), 

- psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

verilmesi (6284 S. K. m. 3/I-c, UY m. 9), 

- hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 

altına alınması (6284 S. K. m. 3/I-ç, UY m. 10) ve 

- gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışanını desteklemek üzere 

dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on 

altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 

yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık (Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı) bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının 

sağlanmasıdır (6284 S. K. m. 3/I-d, UY m. 11). 

6284 S. K. m. 3/II hükmü gereğince, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yukarıdaki 

tedbirlerden barınma tedbiri ve UY m. 10 hükmünde yer alan hayati tehlikenin olması 

durumunda sağlanan koruma tedbiri ilgili kolluk amirlerince de alınabilir.  
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b. Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 

6284 sayılı Kanun m. 4 ve UY m. 12 hükümlerine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında 

korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine veya birkaçına münhasıran hakim 

tarafından karar verilebilir. Bu tedbirler; 

- iş yerinin değiştirilmesi (6284 S. K. m. 4/I-a, UY m. 13), 

- işinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi 

(6284 S. K. m. 4/I-b, UY m. 14), 

- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve 

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması (6284 S. K. 

m. 4/I-c, UY m. 15), 

- korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için 

diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin 

aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma 

Kanununa göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesidir. (6284 S. K. 

m. 4/I-ç, UY m. 16). 

 

B. Önleyici tedbirler ve özellikleri 

 Önleyici tedbir kararı alma yetkisi “ilke” olarak aile mahkemesi hakimine verilmiştir. 

Önleyici tedbir kararı, aile mahkemesi hakimi tarafından, şiddet uygulayan veya şiddet 

uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek 

tedbirlere ilişkin verilen kararı ifade etmektedir (UY m. 3/1). 

 

a. Hakim tarafından verilebilecek koruyucu tedbir kararları  

6284 sayılı Kanun m. 5 ve UY m. 17 hükümlerine göre hakim tarafından 6284 sayılı 

Kanun kapsamında şiddet uygulayanlar hakkında aşağıdaki tedbirlerden birine veya birkaçına 

karar verilebilir. Bu tedbirler; 

- şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 

düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması (6284 S. K. m. 5/I-a, UY m. 18), 
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- müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi (6284 S. K. m. 5/I-b, UY m. 19), 

- korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması 

(6284 S. K. m. 5/I-c, UY m.20), 

- çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması 

(6284 S. K. m. 5/I-ç, UY m. 21), 

- hakim tarafından gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa 

bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller 

saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması (6284 S. K. m. 5/I-d, UY m. 22), 

- korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi (6284 S. K. m. 5/I-e, 

UY m. 23), 

- korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi (6284 S. K. m. 

5/I-f, UY m. 24), 

- bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi 

(6284 S. K. m. 5/I-g, UY m. 25), 

- silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 

bulunan silahı kurumuna teslim etmesi (6284 S. K. m. 5/I-ğ, UY m. 26), 

- korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların 

bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak 

dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması (6284 S. K. m. 5/I-h, UY m. 27), 

- bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasıdır 

(6284 S. K. m. 5/I-ı, UY m. 28).  

 

b. Kolluk amirleri tarafından alınabilecek önleyici tedbir kararları  

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde : 

- şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 

düşürmeyi içeren söz veya davranışlarda bulunmaması, 
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- müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesi, 

- korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşamaması, 

- gerekli görünmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 

tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına 

yaklaşmaması, 

- önleyici tedbir türlerini alabilir .(6284 sayılı Kanun m. 5/2)  Ancak kolluk amirlerince 

alınan tedbir kararları kararın alınmasını takip eden ilk iş gününde hakime sunulma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Hakim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan 

tedbir kararları kendiliğinden kalkar7. 

 

 

V. 6284 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENEN TEDBİRLERE BAŞVURMA 

YOLLARI 

6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı; ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya 

kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine aile mahkemesi hakimi, 

mülki amir ve istisnai hallerde de kolluk amirleri tarafından verilir. (UY m. 30/1) 

Şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlığı üzerine herkes bu durumu ilgili makam 

ve mercilere ihbar veya şikayet edebilir. İhbar veya şikayetin bildirileceği merci; kolluk, mülki 

amir, Cumhuriyet başsavcılığı, aile hakimi ve bakanlığın ilgili birimi olan Müdürlük ve 

ŞÖNİM’dir. Müdürlük ve ŞÖNİM’E yapılan ihbar ve itirazlar, bunlar tarafından olayın 

özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavcılığına veya hakime gecikmeksizin 

bildirilir. (UY m. 4/4) Şikayeti veya ihbarı alan mülki amir, kolluk, Cumhuriyet başsavcılığı 

veya aile hakimi koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için gerekli işlemleri yapmakla 

yükümlüdür8. 

 

 
7 GÜNAY, s.672. 
8 GÜNAY, s.673. 
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A. Mülki amir ve kolluk amirlerine başvuru yapılması 

Mülki amir veya kolluk amiri talep veya ihbar üzerine ya da resen kanunda öngörülen 

tedbir kararlarını alır. Ancak kolluk amirleri tarafından alınan tedbir kararlarının onaylanma 

zorunluluğu bulunmaktadır: Kolluk amirlerince alınan önleyici tedbir kararlarının hakim 

tarafından yirmi dört saat içinde, koruyucu tedbir kararlarının ise mülki amir tarafından kırk 

sekiz saat içinde onaylanmaması durumunda kendiliğinden etkisiz hale gelmektedir. 

Kolluk amirlerine yapılan şikayet ve talepler sonrasında kolluk tarafından “Aile İçi ve 

Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt Formu” somut olaya uygun olarak düzenlenmektedir. Bu form 

ile birlikte verilecek tedbir kararlarının şekli ve  türü  şekillenmektedir9. 

Mülki amire ve kolluk amirlerine başvuru için dilekçe gerekmemektedir, durum yazılı 

veya sözlü olarak ihbar edilir10. 

B. Mahkemeye başvuru yapılması 

    Mahkemeye başvuru dilekçe ile yapılır. Hukuki güvenlik ve belirliliğe hizmet eden  

dilekçenin hangi unsurları ihtiva etmesi gerektiği HMK m. 119/1’de düzenlenmiştir. Bu 

unsurların neler olduğu belirtildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususların ve uygulamada 

karşılaşılan sorunlara karşılık dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulup 

açıklanmaya çalışılacaktır. Dilekçede bulunması gereken unsurlar şu şekildedir: 

- Mahkemenin adı: Aile mahkemesi, Cumhuriyet başsavcılığı veya kişini bulunduğu 

şehirde aile mahkemesinin bulunmaması durumunda asliye hukuk mahkemesidir bu 

başvurunun yapılacağı mahkeme.  

- İstemde bulunan ve aleyhine istemde bulunan kişinin adı, soyadı ve adresleri 

- İstemde bulunanın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 

- Tarafların varsa kanuni temsilcilerinin ve istemde bulunanın vekilinin adı, soyadı ve 

adresleri 

- Hukuki deliller 

 
9 T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 17.12.2019 tarihli Sayı: 19120602-010-06-02-0482-2014-
E.2002/99425 No:154/1 Genelgesi (https://www.adalet.gov.tr/Genelgeler/genelge_pdf/154-1.pdf). 
10 KIDIK ÖRÜCÜ, Tülay, Kadın Hakları El Kitabı, Ankara, 2013, s. 35 
(http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/kadin-haklari-el-kitabi-2013.pdf). 

https://www.adalet.gov.tr/Genelgeler/genelge_pdf/154-1.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/kadin-haklari-el-kitabi-2013.pdf
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- Davanın konusu: Açık ve kesin bir dille mahkemeden talep edilecek olan tedbir 

kararlarına genel çerçevede işaret edilir.  

- İstemde bulunanın iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık 

özetleri 

- Dayanılan hukuki sebepler  

- Açık bir şekilde talep sonucu  

- İstemde bulunanın, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası 

İstemde bulunan taraf dilekçesinde talep sonucunu haklı gösterecek vakıalara sıra 

numarası altında yer verir. Vakıaları anlatırken anlaşılır ve net  bir şekilde ifade etmek, kanun 

kapsamında hükmedilecek tedbir  kararları için ayrı bir öneme haizdir. 6284 sayılı Kanun 

kapsamında öngörülen tedbir kararlarının verilebilmesi için delil ve belge aranmayacağının 

hüküm altına alınması vakıaların açık bir şekilde ifade edilmesinin önemini artırmış ve gerekli 

tedbir kararlarının verilebilmesi için delil aranmaması hakimin istemde bulunan tarafından 

doğrudan anlatılan vakıaların açık özeti üzerinden kararlara hükmedilmesini sağlamıştır. 

Kanunumuzda koruyucu tedbir karalarının verilebilmesi için delil ve belge aramayacağı 

açıkça hüküm altına alınmışken önleyici tedbir kararları için böyle bir durum söz konusu 

değildir. Bu durum doktrinde tartışmaya11 neden olmakla birlikte kabul edilen bir görüş 

önleyici tedbirler için de delil aranmakla birlikte hakimin bu durumu sıkı bir şekilde 

uygulamayıp somut olayın niteliği de göz önünde bulundurularak emarelerin yeterli görüleceği 

yönündedir. Ancak Yargıtay’ın da bir kararında belirttiği12 gibi mahkemenin tedbir kararı 

alırken yaklaşık ispat kuralı gereğince bir delil gösterilmesine gerek olmadığı, görüşü 

çoğunluklu kabul edilen görüştür. Yargıtay’ın da aynı sayılı kararında belirttiği gibi başvuru 

sırasında delil eklenebilmesi mümkündür. Her ne kadar tedbir kararı verilirken delil ve belge 

aranmasa da vakıaların delillerinin eklenmesi, tedbir kararına hükmedildikten sonra aleyhine 

 
11 YAĞCIOĞLU, Ali Haydar, ”6284 sayılı Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar’’, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, İzmir, 
2017, s. 948 (https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/24-ALI-HAYRDAR-YAGCIOGLU.pdf). 
12 Yarg. 2. HD T. 15.3.2013 E. 2012/5972 K. 2013/7023 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2hd-
2012-5972.htm&kw=15.03.2013#fm). 

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/24-ALI-HAYRDAR-YAGCIOGLU.pdf
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2hd-2012-5972.htm&kw=15.03.2013#fm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2hd-2012-5972.htm&kw=15.03.2013#fm
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karar verilen kişi tarafından bu karara itiraz edilmesi üzerine itirazın kararı veren mahkeme 

tarafından inceleme zorunluluğu bulunmaması 13 sebebiyle önem taşımaktadır.  

6284 sayılı  Kanun’un kamu düzenine ilişkin olması hakimin talep olmasa dahi tedbir 

kararı alabileceği sonucunu doğurmaktadır14.Ancak hem bu durum hem de hakimin Türk 

hukukunu resen uygulama zorunluluğu ilkesinin (HMK m. 33) bulunması, istemde bulunanın 

dayanılan hukuki sebepleri belirtmeyeceği anlamına gelmez15. 

Hakim, hakim hukuku resen uygular ilkesine göre tarafların yaptığı hukuksal 

nitelendirmelerle bağlı olmamakla birlikte karara bağlamada işlerlik kazanacak  olan hukuk 

kurallarını bulup somut olaya uygulamak hakimin varlık nedenini teşkil eder16.Ancak hakime 

böyle bir ödevin yükletilmiş olması tarafın uygulanacak hukuk kuralını mahkemeye bildirme 

kapsamında bir ödevinin bulunmadığı anlamına gelmemektedir .Özellikle bu durum avukat 

marifetiyle takip edilen dava ve işlerde ayrı bir öneme haiz bulunmaktadır. Çünkü vekil hukuk 

kurallarının tam olarak uygulanmasını her derece yargı organları nezdinde gerçekleştirmekle 

yükümlü kılınmıştır (AvK m. 2). 

Uygulamada genellikle karşılaşılan sorunlar, hakimlerin tedbir kararlarını verirken 

çoğunlukla tek bir noktaya odaklanıp istemde bulunanın çok yönlü ihtiyaçlarını göz ardı 

etmelerinden mütevellit şablon karar vermelerinden kaynaklanmaktadır17. Oysa kanunumuzun 

getirdiği tedbirlerin çevresi bir hayli  kapsamlı ve hakime tanınan takdir yetkisi oldukça geniştir.  

Uygulamada karşılaşılan bu sorunlar dilekçede talep sonucunun açık, net ve ayrıntılı 

olarak uygulanması istenilen tedbir kararlarını içermesinin gerekliliği sonucunu doğurmaktadır. 

Eğer vekil ile istemde bulunulma durumu söz konusuysa vekil tarafından bu tedbir kararlarına 

dilekçede yer verilmesi gerekmektedir, aksi takdirde vekilin özen sorumluluğu 

doğacaktır.(AvK m. 34) 

 
13 YAĞCIOĞLU, s.952. 
14 YAĞCIOĞLU, s.960. 
15 TANRIVER, s.384. 
16 TANRIVER, s.382. 
17 YAĞCIOĞLU, s.960. 
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Dilekçenin tüm  bu sayılan unsurlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir. Aksi 

durum uygulamada mevcut bulunan sorunları tekrarlamaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

Çünkü bu alanda çalışan kanun uygulayıcıları kadına yönelik şiddet alanında çalışmanın 

gerektirdiği yeterli donanıma sahip olmamalarından dolayı18 dilekçeyi özenle hazırlamanın 

önemini artırmaktadır. 

  

 
18“6284 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Raporu”, s.13 
(https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf). 

https://www.morcati.org.tr/attachments/article/255/6284_Kanun_Uygulamalari_Raporu.pdf
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VI. 6284 SAYILI KANUN BAĞLAMINDA TEDBİR KARARI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ                              

  

…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

İSTEM SAHİBİ   : 

T.C. KİMLİK NUMARASI  :  

ADRES    :  

VEKİLİ    :  

ADRES    :  

DAVALI    :  

ADRESİ    :  

KONU : 6284 sayılı Kanun gereğince, gerekli tedbirlerin    alınması 

istemimizi içerir.                                                                                           

AÇIKLAMALAR  :  

1- OLAYLARIN NASIL GELİŞTİĞİ BU KISIMDA AYRINTILARIYLA VE DELİLLERE 

DAYANDIRILARAK AÇIKLANMALIDIR. 

2- Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca müvekkilimiz adına gerekli tedbirlerin alınması için bu 

başvurunun yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

HUKUKİ NEDENLER :  6284 S. K. m. 4, 5, 8. UY m. 18, 20, 24, 27,28. 

HUKUKİ DELİLLER    :    

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …. ….’nın; Şiddet tehdit ve hakaretlerde 

bulunmasının önlenmesi, …. ….. …../….. adresinde yer alan müvekkilimize ait evden ve bulunduğu yerlerden, 

…. …. …./ …… adresinde yer alan müvekkilimize ait işyerine yaklaşmamasının sağlanması, müvekkilimizi 

iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca 

gerekli tüm tedbirlerin verilmesini müvekkilimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. .../.../… 

                    

                                                                                                          Koruma Talep Eden Vekili 

   Av. 
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VII. SONUÇ 

 

6284 sayılı Kanun’un öngördüğü tedbirler ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin 

önlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak her ne kadar kanunumuzda şiddetin önlenmesi, 

ailenin korunması için tedbirler öngörse de tek başına bu hükümlerin bulunması bir anlam ifade 

etmemektedir. Bunun en somut kanıtı da uygulamada mevcut olan sorunlardır. Mor Çatı Kadın 

Sığınma Vakfı’nın kanun uygulama raporunda19 bu durum açıkça ifade edilmiştir. Mor Çatı 

Kadın Sığınma Vakfı’nın faaliyet izleme raporunda kadınların kurumlardan destek almak 

konusunda sorun yaşadığı ifade edilmiştir20.Özellikle kolluk kuvvetlerini yanlış ve eksik 

uygulamalarda bulunmaları ve UY m. 35/3’te açıkça hüküm altına alınmasına rağmen 

arabuluculuğa teşvik etmeleri kadına karşı şiddeti önlemede en önemli mekanizma olan 6284 

sayılı Kanunun işlevsiz hale gelmesine neden olup bu durum kadınların şiddetten uzaklaşmaları 

için en büyük engel olduğu belirtilmiştir21. BM Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan 

Kaldırılmasına Dair Bildirgesi m. 4 hükmüne göre de, devletlerin, kadınlara yönelik şiddeti 

önleyecek, soruşturacak ve cezalandıracak politikaları uygulamaktan sorumlu kamu 

yetkililerinin ve kolluk ve yargı görevlilerinin, kadınların ihtiyaçlarına duyarlı olmaları için 

eğitim almalarının sağlanması için önlemler almaları gerekmektedir. AY m. 36’da belirtilen 

hak arama özgürlüğü çerçevesinde bizim hakkımızı arayabilmemiz için bunu usulüne uygun 

olarak mahkeme önüne taşımamız gerekmektedir. Bu da usulüne uygun olarak net bir şekilde 

düzenlenmiş tedbir kararı dilekçesi ile mümkün hale gelmektedir.   

 

  

 
19 İzleme Raporu, s.13 vd. 
20 “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 2019 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporu”, s.11vd. 
(https://www.morcati.org.tr/attachments/article/531/mor-cati-2019-6-aylik-faaliyet-raporu.pdf). 
21 “Mor Çatı Faaliyet Raporu”, s.11. 

https://www.morcati.org.tr/attachments/article/531/mor-cati-2019-6-aylik-faaliyet-raporu.pdf
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