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 Madde 1 – (Değişik: 26/4/2007-5636/1 md.) 

 Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında 

yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya 

evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya 

Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak 

re'sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir: 

 Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin; 

 a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, 

 b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta 

olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, 

 c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, 

 ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, 

 d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, 

 e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya 

işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması, 

 f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması. 

 Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere 

aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer 

aile bireyine ihtar olunur. 

 Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi 

ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine 

göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir. 

 Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler harca tâbi değildir. 

 Madde 2 – (Değişik: 26/4/2007-5636/2 md.) 

 Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet  Başsavcılığı kararın 

uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler. 

 Koruma kararına uyulmaması halinde genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek 

kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. 

 Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde 

kamu davası açar.  

 Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri hakkında ayrıca üç 

aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.  

 Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.  

 Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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