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14 Ocak 2016’da kurulan ‘Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
İçin Meclis Araştırması Komisyonu’ hazırladığı rapor ile kadınların 
boşanmasını zorlaştırma, tecavüzcü ve çocuk istismarcılarını 
ödüllendirmeyi görev edinmiş. Raporda yer alan birçok öneri 
“muhafazakâr Türk tipi ailenin içinde konumlanan kadın” yaratma 
gayesiyle kadın haklarının gasp edilmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin 
imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeleri yok sayan rapor, kadını yine 
aile içinde tanımlamayarak artan kadına yönelik şiddeti engellemeyi 
değil, boşanmaları dert edinmiş durumda.



Raporda,
• Çocuk İstismarı Suçuna Dair Öneri;
Çocuk istismarında “istismarın rızaya dayalı olabileceğini” ve eğer 

istismarcı, istismar ettiği çocukla beş sene boyunca “başarılı” bir evlilik 
yürütebilirse ceza almaması öneriliyor. İstismarcıları ödüllendirilecek 
olan bu öneri ile çocuk istismarı teşvik edilecek. İstismardan sağ 
kalmış çocuk, istismarcısı ile evlendirilmesinden itibaren yasal olarak 
sistematik biçimde istismar edilmesinin yolu açılıyor.

İstismara uğrayan ve istismarı gerçekleştirenin 15 yaşından küçük 
olması halinde ise istismar suç sayılmayacak ve 18 olan evlilik yaşı hiçe 
sayılarak çocuklar ‘fiilen evli’ kabul edilecek. 

• Şiddet Başvurularında ve Boşanma Davalarında Arabuluculuk / 
Uzlaşma Uygulanması;

Rapor, şiddet gören veya boşanmak isteyen kadını şiddet görmeye ve 
mutsuz evliliğinin devam etmesi için ikna edecek uygulamalar öneriyor. 
Karakola şiddet başvurusu için giden kadınların zorla uzlaştırılan 
eşleri tarafından katledildiği bir ortamda bu öneri, kadın katliamlarını 
artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

Ayrıca, ‘’ASPB ile Adalet Bakanlığı arasında yapılacak protokelle; 
boşanma davası açmak isteyen çiftlere boşanma öncesi danışmanlık 
hizmeti zorunlu hale getirilmeli, belirli sayıda görüşme seansı yapıldıktan 
sonra boşanma davasının açılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.’’ 
önerisi ile boşanmak istemeyen tarafın seansa gitmemesi, boşanmak 
isteyen kadının dava açmasını engelleyecektir.



•  Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mesai Saatlerinde Karakollara 
Başvurmasının Önünün Kesilmesi;

6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nda 
“gecikmesinde sakınca bulunan haller”de kolluk güçlerinin koruma 
tedbiri alabileceği yazıyor. Rapor ise “gecikmesinde sakınca bulunan 
hal” tanımını daraltıyor. “En azından mesai saatleri içinde mülki amir ve 
hakimin görevli olması, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde 
kolluk amirinin görevli olması” önkoşulu getiriliyor. Yani, karakolların 
kapıları mesai saatleri içerisinde şiddete maruz kalan kadınlara 
kapatılıyor. Karakollardan kovulan ya da kollukta bir kez daha şiddete 
uğrayan kadınların, artık can güvenlikleri tehlikede olduğunda karakola 
gitseler dahi işlem yapılmamasının önü açılıyor.

• Şiddete Karşı Koruma Kararları İçin Delil veya Belge Aranması;
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun şiddet gören kadınlar hakkında verilecek koruma tedbirleri 
için “delil ve belge” aranmaması kuralının değiştirilmesini öneriyor. 
Komisyon raporuna göre,  delil ve belge olmaksızın tedbir kararının 15 
gün ile sınırlanması önerilmektedir. Hâlbuki İstanbul Sözleşmesi devletin 
temel görevlerinden birini de henüz şiddet olayı gerçekleşmeden 

önleyici tedbirler almak 
olarak belirliyor. Bu 
çelişkiyle komisyon 
şiddeti önlemeyi değil, 
şiddetin yaşanır olanını 
fiilende  görmek istiyor. 



• Tedbir Süresinin Erkeği Mağdur Ettiği Gerekçesi 
  İle 15 Gün Kısaltılması;
Kadına yönelik şiddette kadın lehine söz söylemesi gereken 

komisyon, ‘tedbir kararının erkeği mağdur ettiği’ iddiası ile erkeği 15 
günlük evden uzaklaştırma ile ödüllendiriyor. Kadına yönelik şiddet 
davalarında tedbir kararının uygulanması için, şiddetin gerçekleştiğine 
dair “delil ve belge” zorunluluğu istemek, belgelenemeyen şiddeti suç 
olmaktan çıkarıyor. 

• Aile Hukukuyla İlgili Tüm Duruşmaların Gizli Yapılması;
Kadın katliamları, taciz, tecavüz, şiddet, çocuk istismarı ve boşanma 

ile ilgili her dava ‘aile hukuku’ kapsamında değerlendirilip gizli yapılması 
öneriliyor. Bu da son dönemlerde kadın dayanışması ile birçok davada 
uygulanamayan tahrik, iyi hal, kravat taktı gibi indirimleri uygulamanın 
önünü açmış olacak. Ayrıca çocuk istismarı başta olmak üzere toplumun 
bütününü ilgilendiren davalar kapalı kapılar ardında kamuoyu 
baskısından uzak ve kamu denetiminden yoksun görülebilecek.

• Boşanma Davalarında 3 Yıllık Red Süresinden Faydalanan 
Kadınların Süresi 1 Yıla Düşecek;

Medeni Kanun’da, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış 
bulunan davanın reddine karar verilmesinden itibaren üç yıl geçmesine 
rağmen, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliğinin temelden 
sarsılmış sayılacağı ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya 
karar verileceği belirtilmiştir. Komisyon, bu üç yıllık sürenin bir yıla 
indirilmesini önermektedir. Uygulamada bu 3 yıllık süreyi genellikle 
boşanmak istemeyen kadınlar kullanmaktadır. 



• Kadının Nafaka Hakkının 5-10 Yıllık Süreye Bağlanması; 
Mal Paylaşımında Dava Açma Süresinin Kısaltılması -  Eşin 
Ölümünde, Kadına Mal Rejiminden Kaynaklı %50 Payının 
Verilmemesi;

Nafaka ödemenin ‘erkeğin hayatını ipotek ettiğini’ savunan 
komisyon, kadınlara verilen nafakanın evlilik süresi ile sınırlandırması 
önerisi yapmaktadır. Bu durum kadını ekonomik olarak zayıf bırakarak 
evliliğe muhtaç kılmanın sağlanması anlamına gelmektedir. Evliliklerde 
geleneksel rol dağılımı gereği kayıtlı her türlü malın erkeğin üzerinde 
olduğu toplumsal bir gerçektir. Kadınların boşanmanın ardından mal 
paylaşımı davası açmasını ilk 1-3 yıl ile sınırlandırarak evlilik süresince 
edinilmiş malları erkeğin mülkiyetine vermek amaçlanıyor.  

“Evliliğin ölümle sona ermesinde mal rejiminin tasviyesi davası 
açılamayacağı yönünde mevzuatta düzenleme yapılması” önerisi 
sunulmuştur. Bu da kadının evdeki ücretlendirilmeyen emeği ile 
edinilmiş mal varlığının, paylaşımında, kadının payını erkek lehine gasp 
etmek anlamına gelmektedir. Kadınların boşanmanın ardından mal 
paylaşımı davasını açmasını ilk 1-2 yıl ile sınırlandırarak evlilik süresince 
edinilmiş malları erkeğin mülkiyetine vermeyi amaçlıyor.



• Aileye Yönelik Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetinin 
Dini Temele Oturtulması;

Bu madde ile aileye yönelik psikolojik rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin diyanet aracılığı ile verilmesi ve ilahiyat mezunlarının 
‘Aile danışmanı’ olarak istihdam edilmesi öneriliyor. Dini, her türlü suçu 
örtmek için kullananlar, kadınlara dini referanslarla şiddete, tecavüze, 
aldatılmaya ve her türlü baskıya şükretmeyi öneriyor. ‘Aileyi koruyan 
ve ayakta tutan değerlerin yaşatılması amacıyla bir taraftan vaaz ve 
hutbelerle devam eden cami içi din hizmetlerinde aile değerlerine 
yönelik vurgu yapılırken, diğer taraftan cami dışı din hizmetlerinde de bu 
vurgu sürdürülmelidir.’ diyerek ilahiyat mezunlarının aile danışmanlığı 
yapmasını fiilen öneriyor. 

Sonuç Olarak; 
‘İstismar edersen ceza, delilin yoksa tedbir, boşanırsan nafaka 

yok ‘diyen komisyonun raporunu Eğitim Sen olarak kabul etmiyoruz. 
Kadınların yasal haklarını gasp eden, kadınları zoraki ve mutsuz 
evliliklere hapsetmek isteyen zihniyete karşı mücadelemizi büyüterek 
sürdürmeye devam edeceğiz. 
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