
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDA  
TÜRKİYE’DEKİ  KADINLARIN ŞİDDET KARŞISINDAKİ  KONUMU 

Avrupa Konseyi üyesi ülkemiz sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil diğer Avrupa Konseyi 

sözleşmelerine de imza atmıştır. Kadına ilişkin en önemli sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye, ilk 

imzacı olarak örnek alınması gereken bir ülke olmasına rağmen “kadına karşı şiddet” konusunda yapılması 

gerekenler vardır. 

Türkiye kadına karşı şiddet ile mücadelede kadına karşı şiddetin ne olduğu konusunda tanımlar 

konusunda netleşme sağlamasının yanısıra kadını şiddetten sadece aile içi değil aile dışında da (işyeri, sokak gibi 

herhangi bir kamusal alan) koruma yükümlülüğü, şiddeti önleme yükümlülüğü, şiddet vuku bulduğunda ise usuli 

yükümlülüklere sahiptir. Sunumda bahsedilecek dört kararda da Türkiye gerek şiddetin önlenmesi gerek 

şiddetten korunma gerekse de şiddetin  soruşturulması aşamasında gerekenleri yerine getirmemesinden dolayı; 

ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı, işkence yasağı, etkin başvuru hakkı gibi ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

maddelerinden ihlal kararı çıkmıştır. Türkiye’de,  halen daha kadına karşı şiddeti “aile içi” kavramıyla sınırlı 

görme gibi bir eğilim olsa da boşanmış bir kadın, hiç evlenmemiş bir kadın da erkekler tarafından şiddeta maruz 

kalmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin iç hukuk normu hükmünde olduğu ve İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğu ülkemizde kadına karşı şiddet konusunda sözleşmenin yaşam 

hakkı, işkence yasağı, özel hayata saygı hakkı, etkin başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı gibi haklar ulusal hukukta 

içselleşmek ve uygulanması gerekmektedir. 

Bu sunumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 yılında Durmaz versus Turkey, 2016 yılında 

verilen Kılıç Versus Turkey, Civek Versus Turkey, M.G. versus Turkey kararları doğrultusunda Türkiye’de aile 

içinde ya da salt kadın olmasından dolayı bir kadının şiddet karşısındaki konumu, eksiklikler ve yapılması 

gerekenler tartışılacaktır. Bildiride tüme varım metodu ile dört karardan yola çıkarak ülkemizin eksiklikleri ve 

yapılması gerekenler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

WOMEN POSITIONS ACCORDING TO EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
DECISIONS ABOUT VIOLENCE AGAINIST WOMEN  
 
 As a member of the Council of Europe, Turkey signed not only the European Convention on Human 

Rights but also other Council of Europe conventions. 

Although Turkey was the first signatory country of Istanbul Convention ; Turkey has a route to settle principles 

of İstanbul Convention. 

 In Turkey  “violence against women”, “to combat violence against women” “domestic violence” 

definitions must be  clarified and also women must be protected in every area of life( public and private). 

“Violence against women “concept mustn’t be accepted only in family, must be accepted in public life( street, 

school, workplace etc).  

This presentation will mention four decision about Turkey from European Court of Human Rights. These 

decisions are about non-discrimination, the right to life, the prohibition of torture and the right to an effective 



remedy. From these decisions in this presentation will be shown what will be done. In Turkey, there is a trend 

violence against women is still "domestic" seen.  

In Turkey where the European Convention on Human Rights is the norm of domestic law and the judgments of 

the Human Rights Court are binding, the right to live, the prohibition of torture, the right to respect for private 

life, the right to effective application and the prohibition of discrimination are enacted and applied in national 

law is required. 

 In this presentation, according to the European Court of Human Rights decisions -  Durmaz versus 

Turkey (2014), Kılıç Versus Turkey, Civek Versus Turkey, M.G. versus Turkey (2016) –  what will be done will 

discussed violence against women. In this paper, we will try to reveal the shortcomings and the necessities of our 

country based on four decisions with the method of decimation. 
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