ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI AİLE MAHKEMESİ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN FAALİYETLERİ
HAKKINDA RAPOR
Adliyelere giden toplam öğrenci sayısı:
107 öğrenci dönüşümlü olarak Ankara Adliyesi’ne ve Batı Adliyesi’nde standlarda görev
almıştır.
Öğrencilerin adliyeye gidiş zaman aralığı:
Öğrenciler 17/10/2016 tarihinden 16/12/2016 tarihine kadar yukarıda anılan adliyelere
gitmiştir.
Öğrencilerin görüştüğü kişi sayısı:
Öğrenciler belirtilen dönemde toplam 111 kişiyle görüşmüştür.
Öğrencilerin faaliyetleri:
-Standa başvuran ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun hakkında bilgi almak isteyen (çevresinde şiddet mağduru olanlar da dahil olmak
üzere) 16 kişiye kanun hakkında öğrenciler tarafından genel olarak bilgi verilmiştir.
Öğrenciler, başvuranlara kanunun kimleri kapsadığı ve koruduğu, kanun kapsamında nerelere
başvurulabileceği ve bu kapsamda ne gibi tedbirlerin uygulanabileceği genel olarak
açıklamıştır. Bilhassa kanunun sadece kadınlara mı yönelik olduğu konusunda öğrencilere
birkaç soru yöneltildiği görülmüştür. 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. Bunun dışında kanunun sadece
resmi evlilik yoluyla kurulan ailelerin bireylerini korumaya yönelik olduğu yanılgısına sahip
başvuranlar da kanunun aile tanımının kapsayıcılığı hakkında aydınlatılmıştır.
-Standa başvuran 3 şiddet uygulayana talepleri üzerine kanun kapsamında kendileri aleyhine
alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verilmiştir. Şiddet uygulayan 2 kişi öfke kontrolü alması
tavsiyesinde bulunulmuştur.
-Standa başvuran ve aleyhine tedbir kararı alınmış 3 kişiye talepleri üzerine kanun hakkında
bilgi verilmiştir.

-Standa başvuran 19 mağdura kanun hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Kanun
kapsamında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler anlatılmıştır.
-Standa başvuran 6 mağdura broşür verilmiştir.
-Standa danışan 92 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 2 müşterek
yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi talebi,

1 kimlik ve diğer bilgilerin

değiştirilmesi talebi, 9 barınma yeri sağlanması talebi, 1 geçici maddi yardım talebi, 4
rehberlik ve danışmanlık hizmeti talebi, 5 geçici koruma altına alınma talebi, 3 şiddet
mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz
ve davranışlarda bulunmamaya karar verilmesi talebi, 16 müşterek konuttan ve bulunduğu
yerden uzaklaştırma tedbirine karar verilmesi talebi, 12 korunan kişiye, bulunduğu yere,
konutuna, işyerine ve çocuğuna yaklaşmama tedbirine karar verilmesi talebi, 4 çocukla kişisel
ilişkinin sınırlandırılması, refakatçi eşliğinde gerçekleştirilmesi veya tamamen kaldırılması
talebi, 8 korunan kişiyi iletişim araçları ve sair surette rahatsız etmeme kararının alınması
talebi, 4 kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim edilmesine karar verilmesi talebi, 12
bağımlılığın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesi talebi, 1 korunan kişinin
bulunduğu yerde alkol veya uyarıcı madde kullanmama ve bu maddelerin etkisindeyken
korunan kişiye yaklaşmama talebi ve 12 tedbir nafakası talebi yer almaktadır.
-Öğrenciler 4 mağduru kanun kapsamında çocuklarına sağlanabilecek kreş imkanı hakkında
bilgilendirmiştir.
-Öğrenciler lehlerine alınan tedbir kararları ihlal edilen 4 mağduru zorlama hapsi uygulaması
hakkında bilgilendirmiştir.
-Öğrenciler 3 mağdura daha önce lehlerine alınmış tedbir kararlarının uzatılması hakkında
bilgi vermiştir.
-Öğrenciler 10 mağduru başvurabilecekleri kurumlara (Savcılık, Aile Mahkemeleri, ŞÖNİM,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın İlgili Birimleri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vb.)
yönlendirilmiştir.

-Öğrenciler, maddi imkanları kendini avukatla temsil ettirmeye yeterli olmayan 4 mağduru
adli yardım müessesesine, 33 mağduru Gelincik Merkezi’ne yönlendirmiştir.
-Öğrenciler 28 mağdura tedbir kararı isteminde bulunan dilekçelerinin yazımında yardımcı
olmuştur. Bunun dışında kendilerine yönelik suç teşkil eden şiddet eylemleri dolayısıyla
savcılığa suç duyusunda bulunmak isteyen 4 mağdura dilekçe yazımında yardımcı
olunmuştur.
-Öğrenciler ayrıca aile hukuku kapsamında kendilerine danışan 5 kişiyi çoğunlukla boşanma
ve nafaka gibi konularda hukuki olarak bilgilendirmiştir.
-Öğrenciler adliyelerde bilgi talep eden vatandaşları öncelikle eğitim materyali olarak
hazırladıkları broşürler kapsamında sözlü bilgilendirmiş ve isteyen vatandaşlara broşürlerden
vermiştir.

