ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI AİLE MAHKEMESİ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN FAALİYETLERİ
HAKKINDA AYLIK RAPOR
Adliyelere giden toplam öğrenci sayısı:
53 öğrenci dönüşümlü olarak Ankara Adliyesi ve Batı Adliyesi’ni ziyaret etmiştir.
Öğrencilerin adliyeye gidiş zaman aralığı:
Öğrenciler 20/02/2017-15/03/2017 tarihleri arasında Ankara Adliyesi’ne, 20/02/201703/03/2017 tarihleri arasında ise Batı Adliyesi’ne gitmişlerdir.
Öğrencilerin görüştüğü kişi sayısı:
Öğrenciler belirtilen dönemde toplam 20 kişiyle görüşmüştür.
Öğrencilerin faaliyetleri:
-Standa başvuran ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun hakkında bilgi almak isteyen 6 şiddet mağduruna Kanun hakkında öğrenciler
tarafından genel olarak bilgi verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Kanun kapsamında nerelere
başvurulabileceği ve bu kapsamda ne gibi tedbirlerin uygulanabileceği genel olarak
açıklanmıştır.
-Standa başvuran şiddet uyguladığını belirten bir kişiye talebi üzerine Kanun kapsamında
kendileri aleyhine alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verilmiştir.
-Standa danışan 18 mağdura öğrenciler tarafından 6284 Sayılı Kanun gereği şiddet öyküleri
bağlamında talep edebilecekleri tedbir kararları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Öğrenciler
durumun özelliğine göre mağdurları talep edebilecekleri belli tedbirler hakkında özellikle
bilgilendirmiştir. Öğrencilerin mağdurları yönlendirdiği tedbir talepleri arasında;
•

1 kimlik ve diğer bilgilerin değiştirilmesi talebi,

•

2 barınma yeri sağlanması talebi,

•

1 rehberlik ve danışmanlık hizmeti talebi,

•

1 geçici koruma altına alınma talebi,

•

1 şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamaya karar verilmesi talebi,

•

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

•

2 korunan kişiye, bulunduğu okula, konutuna, işyerine yaklaşmama tedbirine karar
verilmesi talebi,

•

1 korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama tedbiri talebi,

•

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

•

2 şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan davranışlarını önlemek amacıyla, sağlık
kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanması talebi ve

•

1 tedbir nafakası talebi yer almaktadır.

-Öğrenciler lehlerine alınan tedbir kararları ihlal edilen mağdurları zorlama hapsi uygulaması
hakkında bilgilendirmiştir.
-Öğrenciler 1 mağdura daha önce lehine alınmış tedbir kararlarının uzatılması hakkında bilgi
vermiştir.
-Öğrenciler, maddi durumu avukat edinmeye elverişli olmayan 3 mağduru Adli Yardım’a, 7
mağduru ise Gelincik Merkezi’ne yönlendirmiştir.
-Öğrenciler 3 mağdura tedbir kararı isteminde bulunan dilekçelerinin yazımında yardımcı
olmuştur. Bunun dışında kendilerine yönelik suç teşkil eden şiddet eylemleri dolayısıyla
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak isteyen 2 mağdura dilekçe yazımında
yardımcı olunmuştur. 1 mağdura ise yoksulluk nafakası talepli dilekçesinin yazımında yardımcı
olunmuştur.
-Öğrenciler adliyelerde broşür dağıtarak insanların kanun hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlamaya çalışıp insanlara varsa şiddet gören yakınlarına Kanundan yararlanmaları için
yardımcı olabileceklerini iletmişlerdir.

