
 

 

 

AYŞE TUBA ARSLAN’IN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN ADLİ SÜREÇLERİN 

İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN RAPOR 

 

Raporu Hazırlayanlar: 

 

Av. Pınar ÇELİK ARPACI 

Av. Betül DUMAN 

Av. Neriman ERSİN 

Av. Fatma GİRGİN 

Av. Funda GÜNEY 

Av. Heval YILDIZ KARASU 

Av. Ceren KOÇAK 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – Eskişehir  



ii 
 

 İÇİNDEKİLER; 

Giriş………………………………………………………………………………………………..……...V 

I-) SÜRECİN KRONOLOJİK ÖZETİ…………………………………………………...….1

     

II-) BOŞANMA DAVA DOSYASI ……………………………………………………….….6 

A-  Dosya Bilgileri……………………..……………………………………….…..6 

B-  Taraf Bilgileri ………………...…………………………………………….…..6 

C- Boşanma Sebebi………………………………………………………………...6 

D- Sonuç ………………………………………………………………………….. 6 

 

III-) CEZA DAVA DOSYALARI……………………………………………………………7 

A- Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/1899 E. Sayılı Dosya………………7 

 

B- Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/2364 E. Sayılı Dosya ……………..7 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri……………………………………………7 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler……………………………………………7 

3-) Mahkeme Kararı…………………………………………………………8 

4-) Değerlendirme…………………………………………………………...8 

 

C- Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/34 E. Sayılı Dosya ………………...8 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri………………………………………..…...8 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………....8 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………....9 

4-) Değerlendirme………………………………………………………….10 

 

D- Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/79 E. Sayılı Dosya ………………10 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………..10 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler ………………………………………….11 

3-) Mahkeme Kararı ……………………………………………………….13 

4-) Değerlendirme …………………………………………………………14 

 

E- Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/353 E. Sayılı Dosya ……………...14 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………...14 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler …………………………………………15 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..16 

4-) Değerlendirme………………………………………………………….16 

 

F- Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/119 E. Sayılı Dosya ……………...16 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………..16 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………  17 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..18 

4-) Değerlendirme………………………………………………………….18 

G- Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1018 E. Sayılı Dosya ……………18 



iii 
 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………...18 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………..19 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..21 

4-) Değerlendirme………………………………………………………… 21 

 

H- Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/1040 E. Sayılı Dosya……………...22 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………...22 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………..22 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..24 

 

İ-  Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/435 E. Sayılı Dosya……………...24 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………...24 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………..24 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..25 

 

J- Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/924 E. Sayılı Dosya ……………...26 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………...26 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………..26 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………..29 

 

K- Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/474 E. Sayılı Dosya ……………...29 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri…………………………………………  29 

2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler…………………………………………  29 

3-) Mahkeme Kararı………………………………………………………  30 

4-) Değerlendirme………………………………………………………….31 

 

IV-)KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLEN  

SORUŞTURMA DOSYALARI……………………………………………………….........32 

 

A-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/37856 Hz. Sayılı dosyası ………32 

B-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/38948 Hz. Sayılı dosyası……….32 

C-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/44202 Hz. Sayılı dosyası……….32 

D-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/44989 Hz. Sayılı dosyası……….32 

E-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/50278 Hz. sayılı dosyası………..32 

F-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/1745 Hz. Sayılı dosyası…………33 

G-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/2611 Hz. Sayılı dosyası………...33 

H-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/2841 Hz. Sayılı dosyası………...33 

I-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/10380 Hz. sayılı dosyası………...33 

J) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/15295 Hz. Sayılı dosyası…………33 

K) Diğerleri………………………………………………………………………...33 

 

 

 



iv 
 

V-) ESKİŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİ 2018/512 D.İŞ ÖNLEYİCİ TEDBİR DOSYASI 

- 6284 S. KANUN VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ…………………………..............................................................................35 

A-) Dosyaya Yansıyan İfade Özetleri……………………………………………...35 

 1-) 14.09.2018 Tarihli Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine Yapılan 

Başvuru……………………………………………...35 

 2-) 21.09.2018 Tarihli Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine Yapılan 

Başvuru………………………………………………………………………..35 

 3-) 24.09.2018 Tarihli Çarşı Polis Merkezi Amirliğine  

Yapılan Başvuru……………………………..…….……………………….....35 

 4-) 10.10.2018 Tarihli Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine Yapılan 

Başvuru…………………………………………….………………………….35 

 5-) 11.11.2018 Tarihli Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan 

Başvuru…………………………………………….………………………….36 

 6-) 11.11.2018 Tarihli Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi 

Amirliğine Yapılan Başvuru …………………………………………….……36 

 7-) 14.12.2018 Tarihli Çarşı Polis Merkezi Amirliğine  

Yapılan Başvuru 

…………………………………………….…………………………………..36 

 8-) 20.12.2018 Tarihli Çarşı Polis Merkezi Amirliğine  

Yapılan Başvuru…………………………………………….……………..….36 

9-) 27.12.2018 Tarihli Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine  

Yapılan Başvuru…………………………………………….……………..….36 

 

B-) Koruma Talepleri…………………………………………………………….37 

1-) 14.09.2018- Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği…………………..37 

2-) 16.10.2018 - 1. Aile Mahkemesi …………………………………..37 

3-) 14.11.2018- 1. Aile Mahkemesi…………………………………....37 

4-) 07.01.2019 - 1. Aile Mahkemesi …………………………………..37 

C-) Önleyici Tedbir Kararları…………………………………………………….37 

1-) 17.09.2018-17.10.2018 Arası……………………………………...38  

2-) 16.10.2018 – 15.11.2018 Arası…………………………………….38 

3-) 15.11.2018 – 15.01.2019 Arası…………………………………….38 

4-) 15.01.2019 – 15.07.2019 Arası………………………………….....38 

D-)  Önleyici Tedbir Kararları Uygulanmamıştır…………………………………39 

E-) Ayşe Tuba Arslan Hakkındaki Önleyici Tedbir Kararı İhlal Edilmiş, Ancak 

Mahkeme Tarafından Bu Durum Dikkate Alınmamıştır. ………………………...41 

F-) Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla 

Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İhlal 

Edilmiştir………………………………………………………………………....42 

VI-) UZLAŞTIRMAYA SEVK EDİLEN SORUŞTURMA DOSYALARI VE 

UZLAŞTIRMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ …………………………………………..46 

A-)Uzlaşmaya Sevk Edilen Soruşturma Dosyaları………………………………46 

B-) Uzlaştırma Kurumu ve İstanbul Sözleşmesi …………………………………47 

VII-) SONUÇ ………………………………………………………………………………...52 

VIII-) ÖNERİLER …………………………………………………………………………..54 



v 
 

 

Giriş;  

Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019 tarihinde, Eskişehir’in en işlek yerlerinden biri olan Atatürk 

Bulvarı’nda, boşandığı eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısına uğradı. Ayşe Tuba Arslan, kırk 

dört günlük yaşam mücadelesi sonucunda 24 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybetti.   

 Ayşe Tuba Arslan’ın vefatının ardından, onlarca kez kolluk birimlerine, savcılığa ve 

mahkemelere başvuruda bulunduğunu öğrendik. Bu bilgimiz, Eskişehir Cumhuriyet 

Başsavcılığının açıklaması ile de doğrulandı.  Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, 29.11.2019 

tarihli açıklaması ile Ayşe Tuba Arslan’ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet 

Müdürlüğü’ne hakaret, tehdit ve basit yaralama iddialarıyla yirmi üç kez başvuruda 

bulunduğunu açıkladı. 

 Ayşe Tuba Arslan’ın defalarca adli makamlara başvuru yapmasına ve hakkında önleyici 

tedbir kararı bulunmasına rağmen Eskişehir’in en merkezi caddelerinden birinde öldürülmüş 

olması, adli süreçlerde birtakım ihmallerin olduğu konusunda şüphe oluşturmuştur.  

Raporumuzun amacı,  Ayşe Tuba Arslan’ın adli makamlara başvurularının, bu başvurular 

neticesinde görevliler tarafından yapılan işlemlerin, varsa ihmal ve yanlış uygulamaların ortaya 

konulması, bu olaydan sonraki vakalarda aynı ihmal ve yanlış uygulamaların yaşanmaması için 

çözüm odaklı öneriler sunulmasıdır. Raporda, Ayşe Tuba Arslan’ın taraf olduğu dosyalar 

incelenmiş, ilgili bölümlerde bu dosyaların özetlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

 Rapor, sürecin kronolojik özeti, Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay arasındaki 

boşanma davası, ceza dava dosyaları, takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyaları, 

uzlaştırmaya sevk edilen soruşturma dosyaları, 6284 s. Kanundan doğan önleyici tedbir 

dosyası, sonuç ve öneriler olmak üzere toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır. 
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I-) SÜRECİN KRONOLOJİK OLARAK ÖZETLENMESİ 

 

A. 14.09.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’ne 

giderek, Yalçın Özalpay’ın kendisine hitaben hakaretlerde bulunduğunu “seni 

öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, yüzüne kezzap dökeceğim, evini yakacağım, bu eve 

giremezsin” şeklinde sözler sarf ettiğini beyan ederek şikâyette bulunmuş ve 6284 sayılı 

yasa kapsamında koruma kararı talep etmiştir.   

 

Ayşe Tuba Arslan bu ifadesinde, daha önce eşi tarafından pek çok kez darp edildiğini, 

ancak ilk kez şikâyette bulunduğunu, eşinden çok korktuğunu, başına bir şey gelirse 

sorumlusunun eşi olduğunu beyan etmiştir.  

 

B. 14.09.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, karakola yaptığı şikâyetin 

ardından evine dönmüş, tüm kıyafetlerinin makas ve bıçakla kesilmiş ve parçalanmış 

olduğunu, bütün makyaj malzemelerinin, takılarının, krem, şampuan gibi kişisel 

temizlik ve bakım malzemelerinin tamamının Yalçın Özalpay tarafından çöpe atılmış 

olduğunu görmüştür. Ayşe Tuba Arslan, bu olaya ilişkin 17.09.2018 tarihinde şikâyette 

bulunmuştur.  

 

C. 15.09.2018 tarihinde, Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan’ı defalarca 

telefonla aramış cevap alamayınca tarafların müşterek çocuğu Barış’ı aramıştır. Barış 

telefonun sesini dışarı vermesi üzerine, Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan’a 

hakaretlerde bulunmuş ve “göreceksin seni süründüreceğim, seni öldüreceğim, seni 

öldürmeden bana rahat yok” şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etmiştir, Ayşe Tuba 

Arslan, bu olaya ilişkin 17.09.2018 tarihinde şikâyette bulunmuştur.  

 

D. 16.09.2018 tarihinde, Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan’ın kaldığı 

konuta gelerek defalarca zile basmış, kapı açılmayınca tehdit ve hakaretlerde bulunarak 

konutun önünden ayrılmıştır. Ayşe Tuba Arslan, bu olaya ilişkin 17.09.2018 tarihinde 

şikâyette bulunmuştur. 

 

E. 17.09.2018 tarihinde, Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan’ın iş yerine 

gitmiş, Ayşe Tuba Arslan’ın arkadaşını arayarak görüşmek istediğini söylemiştir. Aynı 

gün akşam, ev telefonunu defalarca aramış ve Ayşe Tuba Arslan’ın kaldığı evin önüne 

gelerek tehditte bulunmuştur. Bunun üzerine Ayşe Tuba Arslan, polisi aramış ve hem 

bu olaya ilişkin hem de 14, 15, 16 Eylül 2018 tarihlerinde yaşanan diğer olaylara ilişkin 

ifade vermiş ve şikâyette bulunmuştur.   

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, dosya uzlaştırma 

bürosuna sevk edilmiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Eskişehir 9. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2018/2364 E. Sayılı dosyasında, sanık Yalçın hakkında ceza davası 

açılmıştır.  Bu ceza dosyası, Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle 

henüz sonuçlanmamıştır.  
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F. 18.09.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan tarafından eşi Yalçın Özalpay 

aleyhine boşanma davası açılmıştır.    

 

G. 21.09.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’ne 

şikâyette bulunmuş, ifadesinde; “Eşim Yalçın hakkında daha önce şikâyetçi oldum, 

uzaklaştırma kararına rağmen evden gitmiyor, bugün işe giderken beni Sağın Sokak 

üzerinde yakaladı. Benimle konuşmak istediğini konuşmazsam beni öldüreceğini 

söyledi. Boşanma davası açtığımı artık kendisiyle konuşmak istemediğimi söyledim. 

Beni hayattan boşayacağını söyledi. Okula yakın olduğum için okuluma kaçarak 

kendimi kurtardım. Hem tehditlerinden hem de koruma kararını ihlal ettiğinden dolayı 

şikâyetçiyim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

H.  24.09.2019 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Çarşı Polis Merkezine 

şikâyette bulunmuş, ifadesinde; “Resmi nikâhlı eşim Yalçın’dan daha önce iki kez 

şikâyetçi oldum. Hakkında uzaklaştırma kararı var, ancak Yalçın uzaklaştırma kararına 

rağmen evi terk etmiyor. Yalçın Özalpay’dan koruma kararını ihlal ettiğinden dolayı 

şikâyetçiyim. Herhangi bir sorun yaşadığım takdirde 155’i arayarak yardım 

isteyeceğim, annemin evinde kalıyorum, şu an oraya da kendi imkânlarım ile 

gideceğim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

İ. 10.10.2019 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’ne 

şikâyette bulunmuştur, ifadesinde; “Eşim Yalçın ile boşanma aşamasındayım, daha 

önce defalarca hakkında şikâyetçi oldum, hakkında Aile Mahkemesinin tedbir kararı 

vardır. Bugün 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarında karşıma çıktı bana ‘orospu’ diye 

bağırdı, yanımda annem vardı.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, dosya uzlaştırma 

bürosuna sevk edilmiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Eskişehir 6. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/34E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve yargılama sonunda 

sanık Yalçın Özalpay’ın beraatine karar verilmiştir.  

J. 29.10.2018 tarihinde, Yalçın ÖZALPAY istasyon caddesinde, 

kullandığı ticari taksi ile Ayşe Tuba Arslan’a yaklaşmış ve hakarette bulunmuştur. 

Ayşe Tuba Arslan bu olaya ilişkin karakolda şikâyette bulunmuştur.   

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eskişehir 5. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/79E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve yargılama sonunda 

sanığın beraatine karar verilmiştir.  

 

K. 01.11.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, 01.11.2018 günü 18.00 

sıralarında 155 i arayarak ihbarda bulunmuş ve aynı gün saat 19.28’de Odunpazarı Polis 

Merkezi’nde verdiği ifadesinde; “Benim boşanma aşamasında olduğum eşim Yalçın 

ÖZALPAY ile yaşamış olduğu ailevi sorunlardan dolayı hakkında 4-5 defa şikâyetçi 

olmuştum. Bu olaydan dolayı 6284 sayılı yasa kapsamında eşim hakkında uzaklaştırma 

tedbiri uygulanmaktadır fakat kendisi sürekli karşıma çıkarak rahatsızlık vermeye 
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devam etmektedir. Bugün 17.45 sıralarında Atatürk Bulvarı Sami Ramazanoğlu Camii 

karşısında karşıma çıktı ben bu esnada telefon ile görüşüyordum bana hitaben ‘ sen 

sevgilinle konuşuyorsun’ dedi, ben de ‘seni ilgilendirmez’ dedim ve bana tekrar ‘ 

orospu, domuz kurşunu ile vuracağım seni” dedi. Bulunduğum yerden polisi aradım 

eşim olay yerinden kaçtı “ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

Ayşe Tuba Arslan’ın, Yalçın Özalpay hakkındaki şikâyeti bakımından kovuşturmaya 

yer olmadığına karar verilmiştir. Aynı olaya ilişkin ifadesi alınan Yalçın Özalpay tarafından 

Ayşe Tuba Arslan ve olay sırasında yanında bulunan babası Serdar ARSLAN hakkında 

şikâyetçi olmuştur. Yalçın Özalpay’ın şikâyeti nedeniyle Ayşe Tuba Arslan’ın babası hakkında 

Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/353E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve 

yargılama sonunda sanığın beraatine karar verilmiştir.  

 

L. 03.11.2018 tarihinde, Ayşe Tuğba, Çarşı polis Karakolu’na şikâyette 

bulunmuştur, ifadesinde; “03.11.2018 tarihinde sabah 08.30’da takside yolcu olarak 

bulunduğum sırada, Yalçın Özalpay’ın başka bir taksi ile beni takip ettiğini fark ettim, 

taksiyi durdurup polisi aradım, bu sırada Yalçın bulunduğum taksiye gelerek camları 

yumrukladı, taksi şoförü kapıları kilitledi, Yalçın bana hitaben “orospu, dostuna 

gidiyorsun, seni öldüreceğim, seni vuracağım” şeklinde tehdit ve hakaretlerde 

bulundu” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eskişehir 6. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/119 E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve sanık Yalçın’ın 

hakaret ve tehdit suçlarından cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilmiştir.   

M. 11.11.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Ali Gaffar Okkan Polis 

Merkezi’nde ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmuştur.  

İfadesinde; “Bugün sabah 08.45 sıralarında Tilla AVM yanındaki Petline benzin 

istasyonu otobüs durağında indim, Yalçın kolumdan tutarak senin burada ne işin var 

dedi, benzin istasyonundan müdahale ettiler, o da karşı tarafta bulunan beyaz bir aracın 

içerisinde beni bekledi, benzin istasyonundan biri beni evime bıraktı.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eskişehir 7. Asliye 

Ceza Mahkemesinin 2018/1018E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve yargılama sonunda 

sanığın beraatine karar verilmiştir.  

 

N. 22.11.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştur, ifadesinde; “22.11.2018 tarihinde Odunpazarı 

Polis Merkezi Amirliğinde koruma kararını tebliğ aldıktan sonra evime doğru babam 

Serdar Arslan ile giderken Yalçın önümüze çıktı. Bana hakaretlerde bulundu. Karşılık 

vermeden babamla birlikte evimize gittik. Bu şahıs sürekli olarak beni uzaktan takip 

etmektedir. Yalnız gördüğünde de yanıma gelip beni rahatsız etmektedir. Daha önce 

bana karşı bulunduğu eylemlerin hepsi ile ilgili müracaatçı oldum. “ şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  
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Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eskişehir 5. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/300E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış, ardından bu dosya aynı 

mahkemenin 2019/79e. Sayılı dosyası ile birleştirilmiş ve yargılama sonunda sanığın her iki 

eylem bakımından da beraatine karar verilmiştir.  

 

O. 14.12.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Çarşı Polis Merkezi’ne 

şikâyette bulunmuş, ifadesinde; “Yalçın hakkında uzaklaştırma kararı var, ancak 

10.11.12.13 ve 14 Aralık tarihlerinde benim çalıştığım okulun önüne çalışmakta olduğu 

ticari taksi ile gelip bana hakaretlerde bulunuyor. Hem huzur ve sükûnumu bozması 

hem de 6284 kararını ihlal etmesi sebebiyle şikâyetçiyim.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

P. 20.12.2018 tarihinde,  Ayşe Tuba Arslan, Çarşı Polis Merkezi’ne 

şikâyette bulunmuş, ifadesinde; “Sabah 07.10 sıralarında çalışmakta olduğum okula 

giderken yolumu kesti, bana “orospu, 200lük destelerle banknot almışsın diye bağırdı, 

korktuğum için çalıştığım okula kaçtım.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

Q. 27.12.2018 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’ne 

şikâyette bulunmuş, ifadesinde; “Yalçın koruma kararına rağmen sürekli karşıma 

çıkıyor bana “orospu, kahpe” diyerek hakaret ediyor. Yalçın’dan 6284 kararını ihlal 

etmesi nedeniyle şikâyetçiyim.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

R. 11.01.2019 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’nde 

verdiği ifadesinde; “bugün işyerinde çalıştığım esnada telefonum kapalı iken beni 

(0536….) ve (053…..) numaralı telefonlardan aramış, ben telefonumu açtığımda, 

telefon şirketinden Yalçın Özalpay’ın aradığına dair mesaj geldi. Telefonumu açtıktan 

sonra da beni yine aradı ancak bana hakaret edeceği için ben telefonu açmadım.” 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, dosya uzlaştırma 

bürosuna sevk edilmiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Eskişehir 4. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/1040e. Sayılı dosyasında, sanık Yalçın hakkında ceza davası 

açılmıştır.  Bu ceza dosyası, Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle 

henüz sonuçlanmamıştır. 

S. 20.01.2019 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, Yalçın Özalpay’ın, evinin 

önüne gelerek bağırdığını, iftira ve hakaret içeren sözler sarf ettiğini beyan ederek 155’i 

arayarak ihbarda bulunmuş ve koruma kararı olduğunu bildirmiştir.  

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eskişehir 8. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/435E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış ve yargılama sonunda 

sanığın adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  
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T. 03.03.2019 tarihinde, Ayşe Tuba Arslan, işe gitmek için Atatürk Bulvarı 

üzerindeki durakta otobüs beklemekte iken Yalçın Özalpay, yanına gelerek “seni 

öldüreceğim, seni sürüm sürüm süründüreceğim” şeklinde tehdit ve hakaretlerde 

bulunmuş ve Ayşe Tuba Arslan’ı kolundan tutarak iteklemiştir. Ayşe Tuba Arslan 

bunun üzerine kardeşi Timuçin Arslan’ı arayarak yardım etmesi için çağırmıştır. 

Kardeşi Timuçin geldikten sonra Timuçin ve Yalçın arasında bir kavga yaşanmıştır.  

 

Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ayşe Tuba Arslan 

ve Yalçın Özalpay hakkında karşılıklı yaralama suçlarından Eskişehir 3. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin 2019/924E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. Bu ceza dosyası, Ayşe 

Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamıştır.  

 

U. 25.03.2019 tarihinde Ayşe Tuba Vişnelik Mahallesi Akgül Sokak 

üzerinde yürümekte iken Yalçın Özalpay karşısına çıkmış boğazından ve kollarından 

tutarak çekiştirmiş ve “seni öldüreceğim” şeklinde tehditte bulunmuştur. Ayşe Tuba 

Arslan bu olaya ilişkin aynı gün şikâyette bulunmuştur.  

 

Bu şikâyete ilişkin Bu şikâyete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/474E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmış, 

yargılama sonunda sanığın tehdit eyleminden beraatine, yaralama eylemi sebebiyle 3.000TL 

tutarında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

 

V. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Tuba Arslan’ın tarafı 

olduğu ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanan on adet savcılık dosyası 

bulunmaktadır. Bu dosyalardan örnek alma ya da dosya üzerinde inceleme yapma 

taleplerimiz Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmiştir. Bu sebeple bu 

dosyalara konu eylemlere kronolojik özette ve rapor içeriğinde yer verilememiştir, Ayşe 

Tuba Arslan’ın kolluk ve adli birimlere başvuru sayısı bu kısımda yer verilen sayının 

üzerindedir.  

  



6 
 

II- BOŞANMA DAVA DOSYASI 

A- Dosya Bilgileri 

 Ayşe Tuba Arslan’ın, Yalçın Özalpay’a karşı açmış olduğu ve Eskişehir 2. Aile 

Mahkemesi’nin 2018/795 E. Sayılı dosyasında görülen boşanma dava dosyasına, maktulün 

annesi, babası ve kardeşinden aldığımız vekâletname örneği sunulmuş ve suret talep edilmiştir. 

Mahkemece, söz konusu vekâletname, Ayşe Tuba Arslan’ın mirasçıları olan çocukları 

tarafından verilmediği gerekçesi ile dosyaya eklenmemiş ve suret alma talebimiz kabul 

edilmemiştir.  Bu sebeple, dosya tarafımızca, mahkeme hâkiminin odasında ve gözetiminde 

incelenmiştir. Dosyaya ilişkin tespitlerimiz şu şekildedir; 

B- Taraf Bilgileri 

Dava 18.09.2018 tarihinde Ayşe Tuba Arslan tarafından açılmış olup, Ayşe Tuba 

Arslan’ın dosyada vekili bulunmamaktadır. 

 

C-Boşanma Sebebi 

Ayşe Tuba Arslan, dava dilekçesinde; evlilik birliği süresince Yalçın Özalpay’ın, darp, 

tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını, eşinin, kendisine ve çocuklarına karşı sürekli agresif 

tavırlar sergilediğini, kendisine kızdığı zaman kıyafetlerini parçaladığını, kendisini yüzüne 

kezzap atmakla tehdit ettiğini beyan etmiştir.  

Ayşe Tuba Arslan, dava dilekçesinde, boşanma kararı verilmesi dışında herhangi bir 

talepte bulunmamıştır. Bu durumun, şiddetin söz konusu olduğu boşanma davalarında çokça 

karşılaştığımız üzere, şiddet mağduru kadının, karşı taraftan korkması ve bir an önce kurtulmak 

istemesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Davalı Yalçın, davaya süresi içinde cevap vermediğinden,  cevap dilekçesinde sunduğu 

hususlar ve delilleri mahkemece hükme esas alınmamış, yargılama davacının sunduğu deliller 

üzerinden yapılmış ve yalnızca davacının tanıkları dinlenmiştir.  

Davacı tanıkları olarak Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan ve kardeşi Timuçin 

Arslan dinlenilmiş, tanıklar beyanlarında; davalının,  davacıyı yüzüne kezzap atmakla, 

kendilerini de tüfekle öldürmekle tehdit ettiğini, davacının kişisel eşyalarına zarar verdiğini, 

davacının vücudunda morluklar olduğunu ve bu hususlara ilişkin dosyaları olduğunu beyan 

etmişlerdir. 

Davacı ile davalı dava açılmadan 6 ay önce ayrı yaşamaya başlamış olup küçük 

çocukları Barış Özalpay, velayet hususunda dinlemiş, küçük beyanında; 2018 Temmuz ayından 

itibaren babasında kaldığını beyan etmiştir.  

D-Sonuç;  

Dava üç celsede görülmüş olup 02.05.2019 tarihinde sonuçlanmış, tarafların 

boşanmalarına, müşterek çocuk Barış’ın velayetinin babaya verilmesine ve davacının müşterek 

çocuk için aylık 300TL tedbir nafakası ödemesine hükmedilmiştir.  

Karar, istinaf edilmeden kesinleşmiştir.  

Ayşe Tuba Arslan’ın ölümü sonrasında basında yer alan, kendi el yazısı ile Eskişehir 2. 

Aile Mahkemesi’ne hitaben yazdığı dilekçesine, dosya içeriğinde rastlanılmamıştır.  



7 
 

III- CEZA DAVA DOSYALARI 

 

A- Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/1899 E. Sayılı Dosya 

Davanın taraflarının ve içeriğinin rapor konusu ile ilgisi bulunmamaktadır, bu sebeple bu 

dosyaya ilişkin ayrıntı aktarılmayacaktır.  

 

B-  Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/2364 E. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık   : Yalçın ÖZALPAY 

Suç   : Hakaret, tehdit, mala zarar verme, sesli veya görüntülü bir ileti  

ile hakaret 

Suç Tarihi  : 17.09.2018 

Suç Yeri  :Eskişehir 

Dava Sonucu :Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi 

itibariyle dosya sonuçlanmamıştır.  

 

 2-) Dosya Kapsamındaki İfadeler:  

Ayşe Tuba Arslan, 17.09.2018 tarihinde 155’i arayarak ihbarda bulunmuştur. 

Sonrasında Odunpazarı Polis Merkezi’ne giderek ifade vermiştir.  

Ayşe Tuba Arslan, Odunpazarı Polis Merkezi’nde alınan 17.09.2018 tarihli 

ifadesinde; 14.09.2018 günü eşim Yalçın Özalpay hakkında 2018/3252 suç numarasına kayden 

davacı ve şikâyetçi olmuştum. Kendisi hakkında önleyici tedbir kararı talep edip uygulatmıştım. 

Halen devam eden tedbir kararım bulunmaktadır. 14.09.2018 günü ifademi verdikten sonra eve 

döndüğümde, eşim bana ait olan 20 adet kot pantolon, 3-4 adet abiye kıyafet, 15 adet elbise, 

20 adet etek, 15 tane gömlek, 10 tane kumaş pantolon, 6 adet mont, 10 tane pijama, bütün 

makyaj malzemelerimi, 20 adet tayt ve 16 adet üst kıyafetimi, iç çamaşırlarımı ve bana ait ne 

varsa makas ve bıçakla kesmek suretiyle hepsini kullanılamaz hale getirmiştir. Bu eşyaların 

tahmini değeri 15.000TL civarıdır. Bu esnada küçük oğlum Barış evde idi, kendisine 

sorduğumda, babam beni dinlemedi hepsini kesti dedi. Bu eşyaların fotoğraflarını çekip 

çıktısını aldım, ilerleyen zamanda getirip teslim edeceğim. 5 adet kol saatimi, 1 adet altın 

küpemi, çeşitli takılarımı, kremlerimi, şampuanlarımı, hepsini çöpe atmış, bunların değeri 

5.000TLdir.  15.09.2018 günü, Yalçın öğle saatlerinde benim kullandığım 0536 699 02 28 

numaralı hattı aradı. Ben açmadım. Ben açmayınca çocuklarımı aradı konuştular. Oğlum Barış 

telefonu açtı ve hoparlöre verdi. Bana’ orospu, kahpe, göreceksin seni süründüreceğim, seni 

öldüreceğim, seni öldürmeden bana rahat yok” dedi. 16.09.2018 günü 12.00 sıralarında 

ikametime gelerek defalarca zile bastı, kapıyı açmadım. Çocuklarım aşağı inerek kendisiyle 

görüştüler. Ayrılırken sokakta ‘göreceksiniz şerefsizler’ diye bağırdı. 17.09.2018 günü 12.30 

sıralarında işyerim olan Avukat Mail Büyükerman Anaokuluna geldi. Arkadaşım 0542 227 28 

01 numaralı hattı kullanan Birsen EKMEN’i arayarak üçümüz birlikte görüşmek istediğini 

söylemiş, ben gitmedim, Birsen gitti. Konuşmuşlar, bir süre sonra ‘onu öldüreceğim’ demiş ve 

ayrılmış. Ben işten çıkıp eve geldim. Saat 20.20 sıralarında ikametimin önüne geldi. Beni el 

hareketi yaparak tehdit etti. Ondan önce de ev telefonunu defalarca aradı. Bu şahıs uygulatmış 
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olduğum tedbir kararını defalarca ihlal etti. Annem üzerime 1 adet apart daire almıştı. Ben 

eşim satar diye söylemedim. Çünkü eşim her şeyimi sattı. Ben eşimi aldatmadım. Eşim 

çalışmamı istemiyor.”  Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Yalçın Özalpay, karakoldaki 24.09.2018 tarihli ifadesinde; “isnat edilen 

suçlamaları kabul etmiyorum. Ben eşimin eşyalarına zarar vermedim yalan söylemektedir. 

Kendisini ve ailesini tehdit etmedim. Eşimin bana karşı tutum ve davranışlarını ben mahkeme 

aşamasında delillendirip söyleyeceğim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Savcılık tarafından dosya uzlaştırma bürosuna sevk edilmiş, tarafların uzlaşamaması 

nedeniyle Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/2364E. Sayılı dosyasında Yalçın 

Özalpay hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme, sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret 

suçlarından ceza davası açılmıştır.  

Ceza davasının ilk duruşması 21.05.2019 tarihinde görülmüş, tanıkların dinlenilmesi 

için duruşma 26.11.2019 tarihine ertelenmiştir. 26.11.2019 tarihli duruşmaya tanıkların 

katılmaması sebebiyle duruşma 14.04.2020 tarihine ertelenmiştir.  

3-) Mahkeme Kararı :  

Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle dosya sonuçlanmamıştır.  

4-) Değerlendirme  : 

Ayşe Tuba Arslan’ın, eşi hakkındaki ilk şikâyetlerine ilişkin olan bu dosya için 

uzlaştırma sürecinde kaybedilen zamanın da etkisiyle şikâyetten üç ay sonra iddianame 

düzenlenmiştir. İlk duruşma ise iddianamenin düzenlendiği tarihten beş ay sonra 

gerçekleşmiştir. Ayşe Tuba Arslan’a arka arkaya her gün tehdit ve hakaretlerde bulunan ve bu 

tehdit ve hakaretlerine koruma kararlarına rağmen devam eden sanığın mahkeme huzuruna 

gelmesi sekiz aylık bir süre sonunda gerçekleşmiştir. Yargılamadaki bu uzun süre, sanıkta 

eylemlerinin bir yaptırımı olmadığı fikrini güçlendirdiği ve bu suretle mağdur kadına yönelik 

şiddet eylemlerini arttırdığı kanaatindeyiz.  

 Suçtan zarar gören Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım sağlanmamış 

ve katılma talebinde bulunulmamıştır.  

 

C-  Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/34 E. Sayılı Dosya 
 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık  : Yalçın ÖZALPAY 

Suç  : Hakaret, Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 

Suç Tarihi : 10.10.2018  

Suç Yeri  :Eskişehir, Atatürk Bulvarı    

Dava Sonucu : Beraat 
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2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

Ayşe Tuba Arslan, 10.10.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Yalçın Özalpay boşanma aşamasında olduğum resmi nikâhlı eşimdir. Daha 

önceden defalarca kendisi hakkında şikâyette bulundum. En son Aile Mahkemesinden 

aldırdığım tedbir kararının süresi devam etmektedir. 10.10.2018 günü saat 18.45 sıralarında 

Atatürk Bulvarı üzerinde yanımda Annem Meral olduğu halde ÖZALPAY karşıma çıktı, bana ‘ 

orospu’  diye bağırarak hakaret etti. Yalçın, sürekli beni rahatsız etmektedir. Aynı zamanda da 

takip ediyor, Yalçın ÖZALPAY’dan şikâyetçiyim, tanığım annem Meral’dir. “ şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Yalçın Özalpay, 15.10.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Ayşe Tuba Özalpay,  boşanma aşamasında olduğum resmi nikâhlı eşim 

olmaktadır. Bana isnat ettiği suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kendisinin yolunu kesip 

kesinlikle hakarette bulunmadım, bana iftira atmaktadır. Ben kesinlikle kendisini takip 

etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık Meral Sondikme 10.10.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Ayşe Tuba Özalpay, öz kızım, Yalçın Özalpay ise damadım olur. Boşanma 

aşamasındalar. 10.10.2018 günü saat 18.45 sıralarında kızım Ayşe Tuba ile Atatürk Bulvarı 

üzerindeyken Yalçın karşımıza çıktı, kızıma “ orospu”  diye bağırdı, ben bunu duydum. Yalçın 

Özalpay sürekli kızımı rahatsız etmektedir.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

10.10.2018 tarihli olayın soruşturması,  42952 Sor. No ile yürütülmüş ve 17.12.2018 tarihli 

iddianame ile sanık Yalçın Özalpay, hakkında alenen hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu 

bozma suçundan Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/34 E. Sayılı dosyasında ceza 

davası açılmıştır. 

Dosyanın ilk duruşması 25.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.  

Sanık Yalçın Özalpay 25.04.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Üzerime atılı 

suçlamaları kabul etmiyorum, ben müştekiye hakaret etmedim, huzur ve sükûnu bozmadım. 

Beni bu şekilde defalarca şikâyet etti, hiç birisinden de bir sonuç çıkmadı, beraat ettim” 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Mahkemenin 25.04.2019 tarihli celsede, müştekinin beyanının alınmasının davaya esaslı 

bir katkı sağlamayacağı kanaatine varılmış, tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen müştekinin 

dinlenilmesine ilişkin ara karardan CMK 235/1,2,3 maddesine göre vazgeçilmesine, hazırlık 

ifadesinin okunmasıyla yetinilmesine karar verilmiştir.  

Tanık Meral Sondikme 25.04.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; "Müşteki kızım, 

sanık ise damadım olur. İki tane çocukları vardır, ben onlar adına üzülüyorum. Ancak 

iddianamede bahsedilen sanığın müştekiye yönelik hakaret ve müştekinin huzur ve sükûnunu 

bozma suçlarına ilişkin benim bir bilgim, görgüm yoktur, bir şey duymadım." şeklinde beyanda 

bulunmuş, tanığa soruşturma ifadesi okunup çelişki nedeniyle sorulduğunda : "Benim ifademle 

kızımın ifadesi poliste aynı anda alındı. O yüzden sanığın kızıma orospu diye hakaret ettiğini 

duyduğum zapta geçilmiş, işin doğrusu ben orada da bir şey duymadığımı söyledim, emniyet 

ifademi de okumadan imzaladım. Doğru olan mahkemedeki beyanımdır, buradaki beyanımın 

esas alınmasını istiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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3-) Mahkeme Kararı : 

Her ne kadar sanık hakkında müştekiye karşı hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 

suçlarından TCK. 125/1, 123/1 maddeleri cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da 

yapılan yargılama sonucu sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı kanaatiyle CMK.223/2-

e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE, karar verilmiştir. Mahkeme bu kararını, “olayın 

tek tanığının müştekinin annesi Meral Sondikme olduğu, bu tanığın da olaylara ilişkin bilgi ve 

görgüsünün bulunmadığı, kendisinin bir şey duymadığını beyan etmesi” sebebine dayanmıştır. 

Kararın gerekçesinde; “sanığın savunmasının aksine müştekinin soyut iddiasından başka atılı 

suçları işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir her türlü şüpheden öte kesin ve inandırıcı 

bir delilin bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı” şeklinde 

değerlendirme yapılmıştır.  

4-) Değerlendirme: 

Ayşe Tuba Arslan soruşturma beyanında “Daha önceden defalarca kendisi hakkında 

şikâyette bulundum. En son Aile Mahkemesinden aldırdığım tedbir kararının süresi devam 

etmektedir. (…) Yalçın Sürekli beni rahatsız etmektedir. Aynı zamanda da takip ediyor, (…)” 

şeklinde beyanda bulunmasına rağmen mahkeme tarafından sanığın Uyap sorgusu 

yapılmamıştır.  

Sanığın mahkemeye sunduğu savunma dilekçesi adı altında sunduğu deliller sanığın 

müştekiyi sürekli izleyerek takip ettiğini gösterir nitelikte delillerdir. Nitekim Yalçın Özalpay 

tarafından mahkemeye telefon kayıtları, bir adet mesaj dökümü yanında Ayşe Tuba Arslan’ın 

alışverişlerine ilişkin market fiş slipleri ve kart ekstreleri sunulmuştur.  

Sanığa, Ayşe Tuba Arslan’ın 29.03.2019 tarihinde yaptığı alışveriş fişinin sanığın eline 

nasıl geçtiği, müştekiyi ısrarla takip edip etmediği sorulmamıştır.  

Yine tanığın, soruşturmada ayrıntılı beyanda bulunup mahkemede çelişkili beyanlarda 

bulunması hususu yeterince irdelenmemiştir.  

Tüm bunların üzerine Ayşe Tuba Arslan mahkeme tarafından dinlenilmemiş ve yeterli 

inceleme ve araştırma yapılmadan hüküm kurulmuştur.  

Suçtan zarar gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım 

sağlanmamıştır.  

 

D-  Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/79 E. Sayılı Dosya  
 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık  : Yalçın ÖZALPAY 

Suç  : Hakaret  

Suç Tarihi : 29.10.2018(2019/79E.) 2018/48923Sor.  

     22.11.2018 (Birleşen 2019/300E. Sayılı dosya) 2018/46698Sor.  

Suç Yeri  :Eskişehir, İstasyon Caddesi (2019/79E.) 

    Eskişehir, Atatürk Bulvarı (Birleşen 2019/300E.sayılı dosya) 

Dava Sonucu : Beraat (Her iki dosyadaki eylemler bakımından) 
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29.10.2018 tarihli olayın soruşturması  2018/48923 Soruşturma Numarası ile yürütülmüş, 

04.01.2019 tarihli iddianame ile sanık Yalçın Özalpay, hakkında hakaret suçundan Eskişehir 5. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019 / 79 E . Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır.  

Dosyanın ilk duruşması 19/02/2019 tarihinde gerçekleşmiştir.  

22.11.2018 tarihli olayın soruşturması 2018/46698 Soruşturma Numarası ile yürütülmüş, 

25.02.2019 tarihli iddianame ile sanık Yalçın Özalpay, hakkında hakaret suçundan Eskişehir 5. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/300 E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. 

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/300 E. Sayılı dosyası, 2019/ 79 E sayılı 

dosya ile birleştirilmiş ve yargılama 2019 /79 E sayılı dosya üzerinden yürütülmüştür.   

 

2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

a- 29.10.2018 Tarihinde yaşanılan hakaret olaya ilişkin 2018/ 48923sor. ; 

Ayşe Tuba Arslan, 29.10.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkezi’nde alınan ifadesinde; 

“29.10.2018 günü saat 13.00 sıralarında kendisinden uzaklaştırma kararım bulunan boşanma 

aşamasındaki eşim Yalçın Özalpay isimli şahıs Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. üzerinde 

yürürken plakasını tam hatırlayamadığım ticari taksi ile yanıma yaklaştı ve bana “orospu 

İnegöllü sevgilinle iyi gez” diye hakarette bulundu ve ardından aracı ile olay yerinden 

uzaklaştı. Yalçın Özalpay kendisine verilen uzaklaştırma kararını daha önceden de defaatle 

aykırılık yaptı.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Yalçın Özalpay, 03.11.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkezi’nde alınan ifadesinde; 

“uzaklaştırma kararı olduğu doğrudur fakat ben kararı ihlal etmedim. Eşimin amacı benim bu 

karar süresince sürekli asılsız olarak şikâyet edip ceza almamı sağlamaktır. Ben 29.10.2018 

günü öğle saatlerinde ticari taksiyle istasyon caddesinden geçmedim, eşim ve babasını 

görmedim. Hiçbir şekilde kendisine İnegöllü sevgilinle iyi gez orospu demedim. Kendisinin 

evliliğimizi temelden sarsacak beni aldatması ve evlilikte bana yaptıklarıyla ilgili 2 çocuğumda 

zaten mahkemede ayrıca tanıklık yapacaktır. İftira atmaktadır. Suçlaması asılsızdır. Ben tedbir 

kararını ihlal etmedim.” Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Tanık Serdar Arslan 29.10.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkezi’nde alınan 

ifadesinde; “ 29.10.2018 günü saat 13.00 sıralarında kızımın boşanma aşamasında olduğu ve 

uzaklaştırma kararı bulunan eşi Yalçın Özalpay isimli şahıs Hoş udiye Mah. İstasyon Cad. 

üzerinde kızımla ben yürürken kızıma hitaben ‘orospu İnegöllü sevgilinle iyi gez’ diye hakarette 

bulundu ve ardından aracı ile olay yerinden uzaklaştı.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

İşbu soruşturma dosyası kapsamında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 

2019/79E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. Eskişehir 5. ACM 19/79 E sayılı davanın 

ilk duruşması 19.02.2019 da yapılmış, Sanık Yalçın ve tanık Serdar dinlenmiştir.  

Yalçın Özalpay, 19.02.2019 Tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Suçlamayı kabul 

etmiyorum. Herhangi bir şekilde eşime hakaret etmedim. Aramızda halen boşanma davası 

mevcuttur. Buna delil yaratmaya çalışıyorlar” şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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Tanık Serdar Arslan 19/79 E sayılı davanın 19.02.2019 tarihli duruşmasında “ Olay 

tarihinde Atatürk Bulvarı Ramazanoğlu caminin önünde karşılaştık. Kızıma orospu olduğunu 

söyleyerek hakaret etti” şeklinde beyanda bulunmuştur 

Müşteki Ayşe’nin beyanının alınması ve BTK raporunun gelmesi için dosyanın bir 

sonraki duruşması 09.04.2019 tarihine ertelenmiştir.  

28.03.2019 tarihinde ise Ayşe Tuba Arslan Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesine 

gelerek her iki dava içinde beyan da bulunmuştur. Zira duruşma tutanaklarındaki beyanları bile 

aynıdır. Mahkeme 2019/300 Esas sayılı dava dosyasının 2019/79 Esas sayılı dava dosyasıyla 

birleştirilmesine karar verilerek 2019/300 E sayılı dosya kapatılmıştır. 

Ayşe Tuba Arslan, 28.03.2019 tarihli duruşmada alınan ifadesinde; “Hazırlık 

beyanımı tekrar ederim. Boşanma davamız halen devam etmektedir. Eşimin benim hakkımdaki 

suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisini evliliğim sürecinde aldattığım doğru değildir. 

Şikâyetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği, 19/79 E sayılı davada 09.04.2019 tarihinde 

her iki olay içinde beraat kararı vermiştir.  

 

b- 22.11.2018 Tarihinde Atatürk Bulvarında yaşanılan hakaret olaya ilişkin 2018/ 

46698sor. ;  
 

Ayşe Tuba Arslan 23.11.2018 Tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 

verdiği ifadesinde; “ Eşim Yalçın Özalpay ile aramızda Eskişehir 2. Aile Mahkemesinde 

boşanma davamız devam etmektedir. Kendisi hakkında birçok tedbir kararı aldırdım. En son 

aldırmış olduğum tedbir kararının fotokopisini ekte sunuyorum. En son dün, yani 22.11.2018 

tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’nde koruma kararını tebliğ aldıktan sonra 

Vişnelik Migros'un yakınlarında evime doğru babam Serdar Arslan ile giderken eşim Yalçın 

önümüze çıktı. Bana "Orospu, sen beni aldattın" tarzında hakaretlerde bulundu. Bunun dışında 

da birçok hakarette bulundu ancak ben gerisini anlamadım. Karşılık vermeden babamla 

birlikte evimize gittik. Bu şahıs sürekli olarak beni uzaktan takip etmektedir. Yalnız gördüğünde 

de yanıma gelip beni rahatsız etmektedir. Daha önce bana karşı bulunduğu eylemlerin hepsi 

ile ilgili müracaatçı oldum. Tanığım babamdır.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  Mağdurun 

ifadesinde katılan Av. Betül Duman ve Av. Ceren Kerey: “ Eskişehir Barosu Kadın Hukuku 

komisyonu üyesiyiz. Biz ivedilikle koruma tedbiri alınmasını istiyoruz. Müvekkil ısrarla takip 

mağdurudur. Şüpheli son eylemi ile önceki koruma kararını da ihlal etmiştir. Gereğinin 

yapılmasının talep ediyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Yalçın Özalpay, 31.12.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkez’inde verdiği 

ifadesinde; “ Ayşe Tuba Arslan benim boşanma aşamasında olduğum eşimdir. Ben kendi ile 

yaklaşık beş aydır hiçbir şekilde temas kurmadım konuşmadım. Kendisi benim evimin 

karşısında ev kiralamıştır. Zaman zaman evimin penceresinden eşim ve babasının evimin 

önünde bulunan kaldırımdan geçtiklerini görüyorum ancak ben kesinlikle kendileri ile muhatap 

olmuyorum. Hatta yaklaşık iki ay önce babası ile yine evimin önünde bulunana caddeden 

geçerken beni görmüşler bana doğru hem bağırarak hem de üzerime doğru koştuklarını 

görünce koşarak evime sığındım, bu kovalama esnasında bile kendilerine hiçbir şey 

söylemedim. Boşanma aşamasındaki eşim ve babası sürekli olarak beni değişik tarihlerde polis 
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merkezlerine ve savcılıklara şikâyette bulunmaktadır. Sitemin kamera kayıtlarını incelediğimde 

sürekli olarak evimin önündeki kaldırımdan geçtiklerini görüyorum. Ben kesinlikle ne kendisi 

ne de babası ile 5 aydır yüz yüze gelmişliğimiz ve söz söylemişliğimiz yoktur. Üzerime attıkları 

suçlamaları kabul etmiyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık Serdar Arslan, 27.12.20108 tarihli Odunpazarı Polis Merkezi’nde alınan 

soruşturma aşamasındaki ifadesinde; Tanık Serdar Arslan “Ayşe Tuba Arslan benim kızım 

olur. Şüpheli ise boşanma aşamasındaki eşi olur. 22.11.2018 günü kızımla birlikte eve giderken 

karşımıza çıktı ve kızıma hitaben “ orospu sen beni aldattın şeklinde hakaret etti. Ayrıca bana 

da “ pezevenk” diyerek hakaret etti. Daha sonra biz ona cevap vermeden eve gittik.” şeklinde 

beyanda bulunmuştur.  

İşbu soruşturma dosyası kapsamında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 

2019/300E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. Eskişehir 5. ACM 2019/300 E sayılı 

davanın ilk duruşması ise 22.03.2019 da yapılmış ve sanık Yalçın dinlenilmiştir.  

Sanık Yalçın Özalpay, 22.03.2019 tarihli celsede alınan ifadesinde;  “Suçlamayı 

kabul etmiyorum. Aramızda boşanma davası mevcuttur. Boşanma davasını o açtı. Kendisini 

evlilik sürecinde başka ilişkileri olduğunu ortaya çıkardım. Buna ilişkin boşanma davasına 

delillerimi sunacağım. Benim evimin karşısından ev tuttular. Sürekli bana saldırılıyor. 

Uzaklaştırma kararlarını kullanarak beni zora sokmaktadırlar.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Dosyanın bir sonraki duruşması, müşteki Ayşe Tuba’nın ve tanık Serdar’ın dinlenmesi 

için 21.05.2019 tarihine ertelenmiştir.  

28.03.2019 tarihinde ise Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 

gelerek her iki dava içinde beyanda bulunmuştur. Zira duruşma tutanaklarındaki beyanları bile 

aynıdır. Mahkeme 2019/300 Esas sayılı dava dosyasının 2019/79 Esas sayılı dava dosyasıyla 

birleştirilmesine karar verilerek 2019/300 E sayılı dosya kapatılmıştır. 

Ayşe Tuba Arslan, 28.03.2019 Tarihli duruşmadaki ifadesinde; “ Hazırlık beyanımı 

tekrar ederim. Boşanma davamız halen devam etmektedir. Eşimin benim hakkımdaki 

suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisini evliliğim sürecinde aldattığım doğru değildir. 

Şikâyetçiyim. Davaya katılmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık Serdar Arslan’ın 29.10.2018 tarihli olaya ilişkin beyanları alınmamıştır. Tanık 

19/79 E sayılı dosyada, olaylar ayrıntılı sorulmadığı için 22.11.2018 tarihli olayı anlatmıştır.  

Dosya Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/79e. Sayılı dosyası ile 

birleştirilmiş ve 2019/79E. Sayılı dosya üzerinden 09.04.2019 tarihli duruşmada nihai karar 

bağlanmıştır.  

3-) Mahkeme kararı :  

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinde sanığın boşanmakta 

olan eşine alenen hakaret ettiği iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, olayın tek tanığı olan 

kişinin husumetin tarafı olan müştekinin babası olması sebebiyle tanık anlatımına itibar 

edilmemiş, boşanma davasına delil olma ihtimaline binaen bu iddiaların ortaya atıldığı 

kanaatine varılmakla şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraatine karar 

verilmiştir  
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4-) Değerlendirme : 

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği, 2019/79 E sayılı davada, birleştirmeyle 

beraber, aynı dosyada hem 29.10.2018 tarihli olayı, hem 22.11.2018 tarihli olayı araştırması 

gerekirken, tanığı tek bir olay için dinlemiş, BTK raporunu tek bir gün için istemiştir.  

Sanığın mali durum araştırmasında taksi şoförü olduğu, müştekinin İstasyon Cad. de 

çalıştığı ve Atatürk Bulvarında oturduğu hususları göz ardı edilmiştir. Zira olay yerleri adı 

geçen bu iki yerdir ve olaylardan birinde taksi kullanılmıştır.   

Yine polis tutanağında “ sanığın telefonla defaten arandığı ve kendisini polislerin 

aramasını öğrenmesini müteakip hemen teli kapattığını ve bunun defaatle olduğunu ve 

ikametinde bulamadıkları “ beyan edilmesine rağmen mahkeme tarafından sanığın Uyap 

sorgusu yapılmamıştır.  

Bütün bu hususlar mahkemenin eksik inceleme yaparak hüküm kurduğunun 

göstergesidir. Yine tanık ve sanık arasında husumet araştırması yapılmadan tanığın beyanına 

husumet nedeniyle riayet edilmemesi de mahkemenin yanlış hüküm kurmasına neden olmuştur.  

Her ne kadar bu hususlar mahkemenin eksik incelemesi olsa da, bu hususların 

incelenmesinin mahkeme ya da kurum takdirine ve keyfiyetine bırakılmadan 6284 sayılı kanun 

üzerinden yapılan başvuruların, POL-NET, ŞÖNİM, UYAP Savcılık ve Mahkeme üçgeninde 

bir bütün olarak arşivlenmesini, her kurumun bu dosyalardaki gelişmeleri rahatlıkla takip 

edebilmesi sağlanmalıdır.  

Suçtan zarar gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım sağlanmamış 

ve katılma talebinde bulunulmamıştır.  

 

E- Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/353e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Yalçın ÖZALPAY 

Sanık  : Serdar ARSLAN (Ayşe Tuba Arslan’ın babası) 

Suç  : Hakaret 

Suç Tarihi : 01.11.2018 

Suç Yeri  :Eskişehir, Atatürk Bulvarı yakını 

Dava Sonucu :Sanık hakkında katılana yönelik TCK 125/1-4 maddesi uyarınca hakaret 

suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de hakaretin karşılıklı olması 

sebebiyle TCK'nın 129/3 ve CMK'nın 223/4-c maddelerine göre sanığa ceza verilmesine 

yer olmadığına karar verilmiştir.   

 

 Bu dosyada Ayşe Tuba Arslan’ın, Yalçın Özalpay hakkındaki şikâyeti bakımından 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Yalçın Özalpay’ın Ayşe Tuba Arslan’ın 

babası hakkındaki şikâyeti bakımından ise ceza davası açılmıştır.  
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2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

Ayşe Tuba Arslan, 01.11.2018 günü 18.00 sıralarında 155 i arayarak ihbarda 

bulunmuş ve aynı gün saat 19.28’de Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; 

“Benim boşanma aşamasında olduğum eşim Yalçın Özalpay ile yaşamış olduğu ailevi 

sorunlardan dolayı hakkında 4-5 defa şikâyetçi olmuştum. Bu olaydan dolayı 6284 sayılı yasa 

kapsamında eşim hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmaktadır fakat kendisi sürekli karşıma 

çıkarak rahatsızlık vermeye devam etmektedir. Bugün 17.45 sıralarında Atatürk Bulvarı Sami 

Ramazanoğlu Camii karşısında karşıma çıktı ben bu esnada telefon ile görüşüyordum bana 

hitaben ‘ sen sevgilinle konuşuyorsun’ dedi, ben de ‘seni ilgilendirmez’ dedim ve bana tekrar ‘ 

orospu, domuz kurşunu ile vuracağım seni” dedi. Bulunduğum yerden polisi aradım eşim olay 

yerinden kaçtı. Bana tehdit ve hakarette bulunan tedbir kararına uymayan eşim Yalçın Özalpay 

hakkında davacı ve şikâyetçiyim “ şeklinde beyanda bulunmuştur.   

 Yalçın Özalpay, Odunpazarı Polis Merkezi’nde 06.11.2018 tarihinde verdiği 

ifadesinde; “ 01.11.2018 günü 17.45 sıralarında evime girecektim, yalnız başımaydım. Bu 

esnada tesadüfen Ayşe Tuba Arslan ve babası Serdar Arslan karşıma çıktılar, ikisi birden benim 

üzerime yürüdü, beni tahrik etmeye çalıştılar, babası bana “şerefsiz” diye, Ayşe de bana ‘adi 

şerefsiz’ diye hakaret etti. Ben bunlara uymadım, kaçtım ancak arkamdan kovaladılar, eşim 

Ayşe’ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim 

asılsız suç uydurarak beni cezaevine göndermek istemektedir. Bana asılsız isnatlarda 

bulunarak hakaret eden Ayşe Tuba Arslan’dan ve bana hakaret eden Serdar Arslan’dan 

şikâyetçiyim“ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Serdar Arslan 13.11.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde alınan 

ifadesinde; “01.11.2018 günü 17.45 sıralarında kızım Ayşe Tuba Arslan ile ikametimize doğru 

yaya şekilde gitmekte iken Atatürk Bulvarı Sami Ramazanoğlu Camii’nin karşısındaki 

kaldırımda damadım olan Yalçın bir anda önümüze çıktı. Kızım Ayşe Tuba Arslan’ın üzerine 

yürüyerek,  “annemin tülleri nerede? Kristal vazoları nerede? “ dedi. Kızım da ‘ağabeyin Aykut 

aldı, git ona sor’ dedi. Ben araya girdim, Yalçın’ın kızıma bu şekilde bağırmasına sinirlenerek 

‘ senin bütün ev eşyalarını ben aldım, sen vazonun hesabını mı soruyorsun? O kadar namuslu 

şerefliysen bana bunların borcunu ödersin şerefsiz’ dedim. Şahsa karşı kesinlikle bir küfür 

etmedim, vurmadım. Araya orada bulunan şahıslar girdi.  155’i aradığımı söyledim, Yalçın 

kaçarak uzaklaştı. Bu şahıs kızım Ayşe Tuba Arslan’ı sürekli takip ediyor, rahatsız ediyor. 

Kızıma zarar vermesinden endişeleniyorum, bu yüzden sürekli kızının yanında bulunmaya 

çalışıyorum. Kızımla birlikteyken daha önce de bu şahıs karşımıza çıkıp bizi rahatsız etti ve 

tehditlerde bulundu. Kızımı ve beni rahatsız eden Yalçın Özalpay’dan davacı ve şikâyetçiyim. 

Kızım tanığımdır.  ” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 01.11.2018 tarihinde, telefonla Ayşe Tuba Arslan’ın 155’i arayarak ihbarda bulunması 

üzerine polis ekipleri olay yerine geldiklerini, Ayşe Tuba Arslan tarafından olay yerinden 

kaçtığı söylenen Yalçın Özalpay’ın ikametgâhına gittiklerini, kapıyı müşterek çocuk Barış 

Özalpay’ın açtığını ve babasının evde bulunmadığı şeklinde beyanda bulunduğunu, Ayşe Tuba 

Arslan’ı Odunpazarı Polis Merkezi’ne getirdikleri şeklinde 01.11.2018 tarihli tutanak ilgili 

polis memurlarınca hazırlanmış ve imzalanmıştır. 

 Yine 09.11.2018 tarihli araştırma tutanağı ile olaya ilişkin herhangi bir kamera ve görgü 

tanığı tespit edilemediğine dair polis tutanağı düzenlenmiştir.  
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 Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/47468 sayılı dosyası üzerinden yürütülen 

soruşturma sonunda; Ayşe Tuba Arslan’ın şikâyetine ilişkin olarak, Yalçın Özalpay hakkında 

tehdit ve hakaret suçlarından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.  

 Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan, hakkında, Yalçın Özalpay’a karşı alenen 

hakaret suçundan ceza davası açılmıştır. İncelemeye konu olan dosya Serdar Arslan hakkında 

hakaret suçlamasıyla açılan davaya ilişkindir.  

 Ceza davasının ilk duruşması 24.06.2019 tarihinde görülmüş, duruşmada Serdar Arslan 

hakkında yakalama emri çıkarılmasına, Ayşe Tuğba’nın tanık olarak dinlenilmek üzere 

çağırılmasına karar verilmiş ve duruşma 27.11.2019 tarihine bırakılmıştır.  

27.11.2019 tarihli celsede, tanığın vefat etmiş olması nedeniyle dinlenilmesinden 

vazgeçilmesine karar verilmiş ve dosya nihai karara bağlanmıştır. 

3-) Mahkeme Kararı :  

Her ne kadar sanık hakkında katılana yönelik TCK 125/1-4 maddesi uyarınca hakaret 

suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de hakaretin karşılıklı olması sebebiyle 

TCK'nın 129/3 ve CMK'nın 223/4-c maddelerine göre sanığa ceza verilmesine yer olmadığına 

karar verilmiştir.   

4-) Değerlendirme  : 

 Ayşe Tuba Arslan’ın olay günü polisi arayarak yardım çağrısında bulunmasına, Yalçın 

Özalpay tarafından sürekli olarak tehdit ve hakarete uğradığına, koruma kararı bulunduğuna 

ilişkin beyanlarına ve yine babası Serdar Arslan’ın, Yalçın Özalpay’ın sürekli Ayşe Tuba 

Arslan’ı takip ettiğine, önüne çıktığına ilişkin beyanlarına savcılık tarafından Ayşe Tuba 

Arslan’ın şikâyeti bakımından takipsizlik kararı verilmiştir. Savcılık tarafından şikâyetin gereği 

gibi dinlenilmediği ve incelenmediği açıktır. Savcılık söz konusu eyleme ilişkin takipsizlik 

kararı vermesinin yanı sıra tedbir kararının ihlali hususunu da değerlendirilmemiş ve bu hususta 

Aile Mahkemesi’ne bildirimde bulunulmamıştır.  

 Yalçın Özalpay aleyhine takipsizlik kararı verilirken yine aile mahkemesince de 

herhangi bir zorlama hapsine hükmedilmezken; Ayşe Tuba Arslan’ın babası hakkında ceza 

davası açılması, Yalçın Özalpay’ın yargı eliyle cesaretlendirilmesine ve saldırılarını 

arttırmasına neden olmuş ve tüm bu sürecin sonunda gerekli ve yeterli şekilde 

cezalandırılmayan Yalçın Özalpay, bu dosyaya konu eylemin yaşandığı yerde satırla saldırarak 

Ayşe Tuba Arslan’ı öldürmüştür. 

F-  Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/119e. Sayılı Dosya 
 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık  : Yalçın ÖZALPAY 

Suç  : Hakaret  

Suç Tarihi : 03.11.2018  

Suç Yeri  : Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi     

Dava Sonucu : Dosya 28.03.2019 tarihinde karar bağlanmış ve sanık Yalçın’ın hakaret 

suçundan cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmiştir.  
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2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

Ayşe Tuba, 03.11.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; “ 

Boşanma sürecinde olduğum eşim Yalçın Özalpay, hakkında 6284 SY kanuna göre 

uzaklaştırma kararı aldırmıştım. ( 16.10.2018 tarihinden itibaren 1 ay ) söz konusu 

uzaklaştırma kararının bir nüshasını kendi rızamla siz görevlilere teslim ediyorum. Bu gün yani 

03.11.2018 günü saat 08.30 sıralarında 26 T 0032 plakalı takside yolcu olarak bulunduğum 

esnada eşimin başka bir ticari taksiyle benim bulunduğum aracı takip ettiğini fark ettim. Taksi 

MK. Atatürk Caddesinden KMP Caddesine döner dönmez taksi şoförüne durmasını söyledim, 

aracı durdurdum, hemen 155 i aradım. Bu esnada eşim taksiden inerek plakasını alamadığım 

geldiği taksiyi geri gönderdi. Taksici olay yerinden ayrıldıktan sonra eşim benim içinde 

bulunduğum taksinin camını yumrukladı, kapılarını açmaya çalıştı, taksi şoförü kapıları 

kilitledi ve camları kapattı. Bu esnada araçta bir zarar meydana gelmedi. Eşim olayda bana 

hitaben  ‘ dostuna gidiyorsun, orospu, seni öldüreceğim, seni vuracağım’ şeklinde tehdit ve 

hakaretlerde bulundu. Ben kendisine karşılık vermedim, üzerime isnat edebileceği hiçbir 

suçlamayı kabul etmem. Hemen içinde bulunduğum taksiyle Çarşı polis karakoluna giderek 

şikâyette bulundum. Herhangi bir darp cebir meydana gelmedi sağlık raporu aldırmak 

istemiyorum. Konuyla ilgili boşanma sürecinde olduğum Yalçın Özalpay’dan davacı ve 

şikâyetçiyim. Delilim yoktur. 26 T 0032 plakalı taksinin şoförü ismini İsmail Özlem olarak 

öğrendiğim ( şah taksi çalışanı Tel: 0532 333 0701)  şahıs tanığımdır. Daha öncede eşim 

uzaklaştırma kararına aykırı davranmasıyla ilgili 3 kez müracaatta bulunmuştum.” ( Çarşı 

Polimere 2018/6623- 2018/5720 OdunpazarıPolMerk 2018/3946 ) şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Yalçın Özalpay, 03.11.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; 

“Uzaklaştırma kararı olduğu doğrudur. Fakat ben kararı ihlal etmedim. Eşimin amacı beni bu 

karar süresince sürekli asılsız olarak şikâyet edip ceza almamı sağlamaktır. Ben 03.11.2018 

günü sabah saatlerinde ikametime yakın fırından ekmek almaya giderken ( Evi Vişnelik Mah. 

de ) eşimin bir ticari taksiyle gittiğini gördüm. Yanımdan tesadüfen geçti yanımdan yavaş hızla 

geçen taksi içerisindeki eşime hitaben sözlü olarak benim annemin yadigârı eşyalar sende 

onları getir dedim. Başka bir söz etmedim. Ben ticari bir taksiyle eşimi takip etmedim. KMP 

caddesine gitmedim. Aleyhimde tanıklık yapan taksi şoförünü tanımam bilmem kim olduğunu,  

eşim taksi şoförünü yalancı tanıklık yapması için tembihlemiştir, muhtemelen. Suçlaması 

asılsızdır. Ben tedbir kararını ihlal etmedim. Kendisi benim bulunduğum yerden geçti, hatta 

benim şu anda ikamet ettiğim babam ile birlikte yaşadığım ikametin tam karşısına taşındılar, 

beni tahrik etmek amaçlı. Avukat istemiyorum, eşimin sürekli olarak beni bu şekilde asılsız 

polise şikâyet etmesinden huzurum kalmadı bende kendisinden şikâyetçiyim.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

03.11.2018 tarihli olayın soruşturması 49163 Soruşturma Numarası ile yürütülmüş, 

08.01.2019 tarihli iddianame ile sanık Yalçın ÖZALPAY hakkında tehdit ve hakaret suçundan 

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/ 119 E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. 

Ayşe Tuba Arslan, 28.03.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Ben eşimi aldatmadım. 

Bunlar doğru değildir. Varsa böyle bir şey ispat etmesi gerekir. Ben olaya ilişkin emniyette 

ifade vermiştim, o ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Sanık başka bir ticari taksi ile beni 

takip etti. Daha sonra o araçtan inip benim olduğum araca geldi. Dışardan bana hitaben 

"dostuna gidiyorsun, orospu, seni öldüreceğim, seni vuracağım" diyerek hakaret ve tehditte 

bulundu. Sanıktan şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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Sanık Yalçın Özalpay, 28.03.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Üzerime atılı 

suçlamaları kabul etmiyorum. Müştekinin 4-5 dostu vardır. Olay günü de kendisini taksi ile 

takip ettim. Suçsuzum. Suç kastım yoktur” şeklindedir.  Tanık beyanına ilişkin ise “Tanık 

beyanlarına karşı sanıktan soruldu: Tanık beyanındaki aleyhime olan hususları kabul 

etmiyorum. Ben müştekiye dostuna mı gidiyorsun dedim ama tehdit içerikli bir söz söylemedim” 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık Taksi Şoförü, Çarşı Polis Merkezinde verdiği 03.11.2018 tarihli ifadesinde; 

“Ben 26 T 0032 plakalı ticari taksinin şoförüyüm. Bugün yani 03.11.2018 günü saat 08.30 

sıralarında taksime adını polis merkezinde Ayşe Tuba Özalpay olarak öğrendiğim şahıs bindi. 

MK Atatürk Caddesinden KMP caddesine döner dönmez bayan yolcu bana aracı durdurmamı 

söyledi. Ben durdum telefonla bir yerleri aradı. Bu esnada tanımadığım bir erkek şahıs benim 

aracımın yanına geldi, camını yumrukladı, kapılarını açmaya çalıştı. Ben kapıları kilitledim ve 

camları kapattım. Bu esnada araçta bir zarar meydana gelmedi. Söz konusu erkek şahıs benim 

aracımda bulunan bayan yolcuya hitaben "dostuna gidiyorsun, orospu, seni öldüreceğim, seni 

vuracağım" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Bayan yolcu bana hemen karakola gidelim 

dedi. Bende Çarşı Polis Merkezine aracı sürdüm. Bayan şahıs eşine hitaben sadece beni rahat 

bırak dedi, başkada bir karşılık vermedi. “demiştir. 

Dosya 28.03.2019 tarihinde nihai karara bağlanmıştır.  

3-) Mahkeme kararı  :  

Sanığın, katılana karşı hakaret suçu sübut bulduğundan suçun işleniş biçimi, sanığın kastının 

ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak eylemine uyan TCK’nın 125/1 maddesi 

gereğince takdiren seçimlik ceza olan adli para cezası tercih edilerek takdiren alt sınırdan olmak 

üzere cezalandırılmasına, sanığın eylemini alenen gerçekleştirdiği anlaşıldığından sanığa 

verilen cezanın TCK’nın 125/4 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında artırılmasına, 

TCK.62/1 maddesi uyarınca cezasından indirim yapılmasına, yasal koşulları oluştuğundan 

CMK 231/5-6 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermek 

gerekmiştir. 

4-) Değerlendirme  :  

Suçtan zarar gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım 

sağlanmamıştır.  

 Müştekinin daha öncede sanık tarafından hakaret ve tehdide uğradığı beyanlarına 

rağmen sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması doğru olmamıştır.  
 

G-  Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1018e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık  : Yalçın ÖZALPAY 

Suç  : Kişi hürriyetinden yoksun kılma 

Suç Tarihi : 11.11. 2018  

Suç Yeri  :Eskişehir, Vadişehir Benzin İstasyonu   

Dava Sonucu : Beraat 
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2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler: 

Ayşe Tuba Arslan, 11.11.2018 tarihinde saat 20.10 da Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 

verdiği ifadesinde; “Eşim olan Yalçın Özalpay isimli şahıs ile 25 yıllık evliyiz, ancak boşanma 

davamız söz konusudur, ancak boşanma aşamasındayız, daha önceden defalarca bana yönelik 

suç teşkil eden eylemlerinden dolayı şikâyetçi olmuştum. Bugün saat 09.00 sıralarında 

Vadişehir’de bulunan benzin istasyonu civarında otobüsten indim, indikten sonra bana doğru 

Yalçın Özalpay’ın koştuğunu gördüm, ben de benzinliğe doğru koştum. Bu sırada beni yakaladı, 

kolumdan sürükledi. Konuşmak istediğini söyledi, burada ne işin var şeklinde beyanı oldu. 

Daha sonra orada bulunan benzinlik çalışanları yardım etti. Beni benzinliğin içine aldılar. 

Yalçın’ı ise dışarı çıkarttılar. Daha sonra Yalçın isimli şahıs arabasına oturdu. Beni daha sonra 

gideceğim yere arka taraftan bir benzinlik çalışanı götürdü. Yalçın Özalpay isimli şahıstan 

şikâyetçiyim.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Ayşe Tuba, 11.11.2018 tarihinde Saat 21.54 de ( Yıldıztepe ŞAGOPM ) verdiği 

ifadesinde; “Yalçın Özalpay ile yaklaşık 25 yıldır evliyim, kendisi ile şiddetli geçimsizlik 

nedeni ile ayrılma kararı aldım ve yaklaşık 2 ay kadar önce kendisinden boşanmak için dava 

açtım, bu süre zarfında da yukarıda belirttiğim babamın ikametine yerleştim. Eşimin beni 

sürekli rahatsız etmesinden dolayı şikâyette bulundum ve hakkında 1 Aile Mah. 2018/509 karar 

no ile tedbir kararı verilmiştir. 11.11.2018 günü saat 08.45 sıralarında Tilla AVM yanında 

bulunan Petline benzin istasyonu önündeki durakta otobüsten indim, otobüsten indikten sonra 

karşı taraftan bana koşarak gelen boşanmakta olduğum eşim Yalçın Özalpay’ ı görünce ben 

hemen benzinliğe doğru koştum, market kapısına geldiğimde eşim Yalçın benim kolumdan 

tutarak çekmeye başladı, bende bağırınca benzinlikte çalışan işçiler benim yanıma geldi, eşimi 

tutarak dışarı çıkardılar ve polis çağıracağız dediklerinde eşim ayrıldı. Yolun karşısında 

plakasını bilmediğim beyaz bir aracın içerisinde beklemeye başladı, beni benzinlikte çalışan 

ismi Uğur olan şahıs aracı ile gideceğim yere bıraktı, başkaca bir olay yaşanmadı, ben de 

işlerim bittikten sonra konu ile ilgili ifade vermek için C. Savcılığına gittim ve ifade verdim, 

konu ile ilgili Yalçın Özalpay’dan şikâyetçiyim, olay tanığım benzinlikte çalışan tanımadığım 

kişilerdir. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Sanık Yalçın Özalpay 14.11.2018 tarihinde ( Yıldıztepe ŞAGOPM ) verdiği 

ifadesinde; “Ayşe Tuba Özalpay ile 25 yıllık evliyim, evliliğimiz süresince herhangi bir 

kavgamız olmamıştır, 3 ay kadar önce eşimin beni aldattığını öğrendim. Bunun üzerine konuyu 

kendisine söyledim ve ayrı evlerde yaşamaya başladık, o günden sonra da eşim Ayşe Tuba ile 

görüşmedim, yaklaşık 1 ay kadar önce kendisi boşanma davası açtı, davamız henüz görülmedi, 

ben taksi şoförlüğü yapmaktayım, 11.11.2018 günü Ihlamurkent’e bir müşteri bıraktım, 

ayrılacağım sırada eşim Ayşe Tuba’yı görünce gayri ihtiyari kendisi ile konuşmak istedim, 

muhtemelen kendisini haklı çıkarmak için benzin istasyonuna doğru kaçtı, bende peşinden 

koştum, market içerisine girdiğinde kolundan tutarak konuşalım dedim. Kendisi de konuşmak 

istemediğini söyleyince benzinlikte çalışan şahıslar bana abi bırak konuşmak istemiyor deyince 

bende bırakarak ayrıldım ve işime devam ettim ben kendisine hiçbir şekilde vurmadım hakaret 

ve tehditte bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, şikâyetim yoktur, tanığım benzinlikte 

çalışan işçilerdir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

11.11.2018 tarihli olayın soruşturması 48155 Soruşturma Numarası ile yürütülmüş, 

05.12.2018 tarihli iddianame ile sanık Yalçın Özalpay, hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun 

Kılmaya Teşebbüs suçundan Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/1018 E. Sayılı 

dosyasında ceza davası açılmıştır.  
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Dosyanın ilk duruşması 02.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.   

Ayşe Tuba Arslan, 02.04.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Konu hakkında 

aşamalarda ayrıntılı şekilde beyanda bulunmuştum, bu beyanlarımı aynen tekrar ediyorum, 

sanık benim resmi nikâhlı eşimdir, boşanma davamız devam etmektedir, sanık ile ayrı 

yaşıyoruz, ancak evlerimiz birbirine yakındır, olay günü ben eski patronumun evine 

gidiyordum, zaman zaman giderim, eşimde bunu bilir, eşim bana sürekli şiddet uyguladığı için 

beni babam götürüp getirir, ben duraktan bindim, babamı da eve gönderdim, sanık beni takip 

etmiş, benzin istasyonunun bulunduğu duraktan indim, sanığın beni takip ettiğini görmem 

üzerine petrol istasyonuna doğru koştum, içeri girdim, sanık peşimden geldi, içeriye girdi, 

kolumdan tuttu, beni çekiştirdi, ancak dışarıya doğru sürüklemedi, iş yerinde çalışan bayanlar 

beni başka bir kısma aldı, sanık beni tutsa ne yapacaktı bilmiyorum, sanık beni bu olay 

öncesinde öldürmekle, suratıma kezzap atmakla tehdit etmişti, ancak olay günü beni sadece 

kolumdan tuttu, sanıktan şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum, maddi zararım yoktur”  

şeklinde beyanda bulunmuştur.   

Sanık Yalçın Özalpay, 02.04.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde ; “ Konu hakkında 

evvelce ayrıntılı bir şekilde beyanda bulunmuştum, oradaki beyanlarım aynen doğru ve 

geçerlidir, tekrar ederim, müşteki benim resmi nikâhlı eşim olur, boşanma aşamasındayız, olay 

tarihinde eşimle ayrı yaşıyorduk, kendisi ile oturup konuşamıyorduk, olay günü eşimi petrol 

istasyonunun önünde gördüm, ben ticari taksi şoförüyüm, eşimi görünce araçtan indim, ancak 

eşim beni görür görmez kaçmaya başladı, petrol istasyonuna sığındı, ben de arkasından petrol 

istasyonuna girdim, anne yadigârı eşyalarımı alması sebebiyle bu konuyu konuşacaktım, 

müştekinin kolundan tuttum, sadece bir dakika dedim, sürüklemedim, götürmeye çalışmadım, 

beraatimi istiyorum. Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim, müşteki ile yirmi gün önce 

boşandık, müştekinin benimle evli olduğu süre zarfında fuhuş yaptığını tespit ettim, halen dahi 

fuhuş yapmaya devam etmektedir, suçsuzum, beraatimi isterim." Şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Tanık Uğur Sezer 13.11.2018 tarihli Bilgi Alma Tutanağındaki beyanında : 

“11.11.2018 günü saat 08.35 sıralarında çalışmış olduğum Ihlamurkent Mah. Özlem Cad. N:98 

deki Petline isimli akaryakıt istasyonundayken bir bayan şahsın koşarak geldiğini, peşinden de 

erkek şahsın koştuğunu gördüm. Bayan şahıs “ kurtarın beni” diye bağırınca odadan çıktım, 

bayan market kısmına girdi, erkek şahıs ta girince şahsın kolundan tutarak herhangi bir kavga 

olmasına mani olmak istedim. Erkek şahıs bayanın kolundan tuttu ve “ burada ne işin var, ne 

geziyorsun” şeklinde sözler söyledi. Bayan da mahkemelerinin olduğunu tedbir kararının 

bulunduğunu, burada bulunmaması gerektiğini söyledi. Bu şekilde aralarında kısa süreli 

konuşmalar geçti, sonra şahıs marketten çıkarak gitti, bayan şahsın yardım talebi üzerine ben 

bayana arka taraftan yakın bir sokağa kadar refakat ettim ve ayrıldım. Bu olayda karşılıklı 

herhangi bir hakaret ve tehdit içerikli söz duymadım, darp olayı yaşanmadı.” Şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Tanık Uğur Sezer 28.05.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde ; "Konu hakkında evvelce 

beyanda bulundum, oradaki ifademi aynen tekrar ederim, ben olay tarihinde ve halen Pet Line 

isimli petrol istasyonunda çalışırım, olay tarihi öncesinde müşteki ve sanığı tanımıyordum, olay 

tarihinde müşteki otobüsten indi, ben gördüğümde müşteki benzin istasyonuna doğru 

koşuyordu, arkasından da huzurda bulunan sanık benzin istasyonuna doğru koşmaktaydı, 

benzin istasyonunun içinde bulunan market kısmına girdiler, ben de arkalarından girdim, 

sanığın müştekiye yönelik hakaret ve tehdit içeren bir sözü olmadı, ben böyle bir şey duymadım, 
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yine müştekiye yönelik darbı gerektirir bir eylemi de olmadı, genel olarak sanık, müşteki ile 

konuşmaya çalışıyordu, konu hakkında bilgi ve görgüm bundan ibarettir, tanıklık ücreti talebim 

yoktur." Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık Hilal Yılmaz 28.05.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde ; "Konu hakkında 

evvelce beyanda bulundum, oradaki ifademi aynen tekrar ederim, ben olay tarihinde ve halen 

Pet Line isimli akaryakıt istasyonunda çalışırım, olay tarihinde kasada bulunmaktaydım, bir 

bayan koşarak petrol istasyonunun market kısmına doğru geliyordu, ben bu şahsın tuvalet 

ihtiyacını karşılayacağını düşündüm, arkasından sanık koşarak geldi, marketin kapısında 

müştekiyi kolundan tuttu, sanığın müştekiye hitaben hakaret veya tehdit içeren sözlerini 

duymadım, sanık sadece "konuşmak istiyorum" şeklinde sözler söyleyip, kendini ifade etmeye 

çalışıyordu, müşteki çok korkmuştu, biz tarafları ayırdık, benim şahit olduğum kısımda sanık 

müştekiye hitaben tehdit ve hakaret içeren bir söz söylemedi, darbı gerektirir bir eylemi olmadı, 

sadece kolundan tuttu, konuşmak istediğini söyledi, bunun dışında bir saat dışarıda bekledi, 

konu hakkında bilgi ve görgüm bundan ibarettir, tanıklık ücreti talebim yoktur." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.  

Dosya 28.05.2019 tarihinde nihai karara bağlanarak sonuçlanmış, sanığın atılı suçtan 

beraatine karar verilmiştir.  

3-) Mahkeme Kararı :  

Her ne kadar, sanık Yalçın Özalpay'ın, katılan Ayşe Tuba Özalpay'a yönelik eşe karşı 

hürriyetten yoksun kılmaya teşebbüs suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de, 

sanık hakkında Eskişehir 1. Aile Mahkemesi'nin 17.09.2018 tarihli, 2018/512 değişik iş sayılı 

kararıyla, 1 ay boyunca şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, şiddet tehdidi, 

hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, 

müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun 

korunan kişiye tahsis edilmesine, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve 

iş yerine yaklaşmamasına dair verilen kolluk kararının onaylanmasına karar verildiği, sanığın 

eyleminin bu kararın ihlali mahiyetinde olduğu, sanığın savunmasında, 11.11.2018 tarihinde 

taksici olduğu için olay yerinde olduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini, sanığın 

tesadüfen katılanı gördüğünü bildirdiği, yine Mahkememizce dinlenen tanıklar Hilal Yılmaz ve 

Uğur Sezer'in alınan beyanlarında katılanın, sanığı görür görmez benzin istasyonuna doğru 

koşmaya başladığını, sanığın da arkasından koştuğunu, sanığın, katılanı darp etmediğini, genel 

olarak katılan ile konuşmaya çalıştığını beyan ettikleri dikkate alındığında, sanığın eyleminin 

hazırlık hareketi mahiyetinde olduğu, kastının hürriyetten yoksun kılmaya yönelik delil elde 

edilemediği anlaşılmakla, müsnet suçtan sanığın beraatine karar verilmiştir. 

4-) Değerlendirme : 

Sanığa müştekiyi ısrarla takip edip etmediği sorulmamış, sanığın, çelişkili beyanlarda 

bulunması hususu yeterince irdelenmemiştir.  

Mahkeme kararında “katılanın, sanığı görür görmez benzin istasyonuna doğru koşmaya 

başladığını, sanığın da arkasından koştuğunu, sanığın, katılanı darp etmediğini, genel olarak 

katılan ile konuşmaya çalıştığını beyan ettikleri dikkate alındığında, sanığın eyleminin hazırlık 

hareketi mahiyetinde olduğu, kastının hürriyetten yoksun kılmaya yönelik delil elde 

edilemediği anlaşılmakla,” beraata karar vermiştir. Mahkeme tanıkların tarafları aralarına 

girerek ayırdığı, tanık Uğur’un sanığın kolundan tuttuğu ve müştekinin mahkeme kararı var, 
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yanıma gelemezsin demesi ve çalışanların polis çağıralım demesi üzerine sanığın ayrıldığını 

göz ardı ederek eksik inceleme ile karar vermiştir.  

Suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım 

sağlanmamıştır.  

 

H-  Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/1040e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN 

Müşteki Sanıklar : 1. Yalçın ÖZALPAY 

     2.  Fahri UZ  

Suç   : Basit Tehdit, Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 

Suç Tarihi  : 11.01.2019 

Suç Yeri  :Eskişehir 

Dava Sonucu : Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle 

dosya sonuçlanmamıştır. 

 

2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

Yalçın Özalpay, 11.01.2019 tarihinde, Odunpazarı Polis Merkezi’ne giderek, “bugün 

yani 11.01.2019 günü 16,30 sıralarında ikametimde otururken 0535 … .. .. numaralı telefondan 

Fahri Uz isimli bir şahıs beni aradı. Fahri Uz, benim boşanmakta olduğum eşim Ayşe Tuba 

Arslan’ın dostudur. Bana, ‘ananı avradını sikerim, sülaleni sikerim, piç ‘ şeklinde küfürler etti. 

 Ben de ‘ senin ananı sikerim’ ve benzeri küfürler ettim. Fahri bana, ‘seni 

yaşatmayacağım, öldüreceğim’ dedi, ben de ‘gel delikanlıysan, senin yerini buldum seni 

bulacağım’ dedim. Bana hakaret eden ve beni tehdit eden Fahri isimli kişiden şikâyetçiyim. 

Benim boşanma aşamasında olduğum eşim ile ilgili uzaklaştırmam mevcut, bu sebeple yanına 

yaklaşmıyorum ve telefonla aramıyorum. Bugün 16 yaşındaki oğlum Barış, annesini merak 

ettiği için bana ait olan 0531 … .. .. numaralı telefondan Ayşe’yi birkaç kez aramış, ancak 

telefonu açmamış ve konuşma geçmemiş, bu iki olaydan dolayı HTS kayıtlarına bakılmasını 

istiyorum. Benim telefonumu Fahri Uz’a verdiği için Ayşe Tuba Özalpay’dan şikâyetçiyim. “ 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Ayşe Tuba Arslan, 11.01.2019 tarihinde, Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “bugün işyerinde çalıştığım esnada telefonum kapalı iken beni 0536 699 02 28 ve 

0531 353 96 88 numaralı telefonlardan aramış, ben telefonumu açtığımda, telefon şirketinden 

Yalçın Özalpay’ın aradığına dair mesaj geldi. Telefonumu açtıktan sonra da beni yine aradı 

ancak bana hakaret edeceği için ben telefonu açmadım. Yalçın Özalpay ile boşanma 

aşamasındayım bu sebeple 6284 sayılı yasa gereğince koruma kararım var. 6284sayılı kanun 

maddesini ihlal edip beni 14 kere arayan Yalçın Özalpay isimli şahıstan şikâyetçiyim. HTS 

kayıtlarının çıkarılmasına rıza gösteriyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Bilgi veren olarak ifadesi alınan Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan, Odunpazarı 

Polis Merkezi’nde 11.01.2019 tarihinde verdiği ifadesinde; “Bugün 17.15 sıralarında Yalçın 

Özalpay, ikamette oturduğumuz esnada 0536 … .. .. ve 0531 … .. .. numaralı telefonlardan 
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Ayşe’ye ait olan 0532 … .. .. numaralı hattı 7-8 kere aradı. Daha sonra kızım telefonu açmadığı 

için beni 0537 … .. .. numaralı bana ait telefondan aradı. Ben de numarası kayıtlı olmadığı için 

açtım. Yalçın Özalpay, bana ‘kızın nerede, savaş çıkartırım, kızın dostuyla cümbüş yapıyor’ 

diye bağırdı. Ben de ispat et o zaman, polisi götür yakalattır dedim.” Şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

 Fahri Uz isimli kişinin İnegöl/Bursa’da ikamet ettiğinden ifadesi alınamamış ve bu 

haliyle kolluk tarafından tahkikat evrakı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.  

 Fahri Uz,  20.02.2019 Tarihinde İnegöl Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; 

“Yalçın Özalpay, isimli şahsı tanımam, bu kişi hatırlamadığım bir tarihte eşimin numarasını 

bulmuş ve eşim Belgin Uz’u cep telefonundan arayarak benim eşimi onun eşi ile aldattığımı 

söylemiş, bunun üzerine biz eşimle tartışmış ben de bu şahsı eşimi aradığı numaradan aradım, 

benim onun eşiyle ilgim olmadığını, neden böyle asılsız şeyler söylediğini sordum. Bu şahıs 

bunun üzerine ‘senin ananı avradını sikerim’ şeklinde sinkaflı sözler etti, ‘senin yerini buldum, 

seni bulacağım’ dedi. Ben bu şahsa hakaret ve tehditte bulunmadım” şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

 Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosya, isnat edilen suçların uzlaşma kapsamında 

kaldığı gerekçesiyle 12.04.2019 tarihinde uzlaştırma bürosuna gönderilmiştir.  

 Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından müşteki sanıklar Yalçın Özalpay ve Fahri 

Uz hakkında Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/1040E. Sayılı dosyasında ceza 

davası açılmıştır. Ayşe Tuba Arslan bu dosya kapsamında müşteki konumundadır. Yalçın 

Özalpay hakkında, Ayşe Tuba Arslan’a yönelik eylemleri bakımından TCK. 106/1-2. Cümle 

ve 125/2-1, 53/1 maddeleri kapsamında ve Fahri Uz’a yönelik eylemleri bakımından TCK. 

106/1-2. cümle, 125/2-1, 53/1 kapsamında ceza davası açılmıştır. Fahri UZ hakkında, Yalçın 

Özalpay’a yönelik eylemleri bakımından, TCK. 106/1-1. cümle, 125/2-1, 53/1 kapsamında ceza 

davası açılmıştır.  

 Ceza davasının ilk duruşması 10.10.2019 tarihinde görülmüştür. Müşteki sanık Yalçın, 

mahkeme huzurundaki ifadesinde; “Ayşe Tuba Arslan ile aramızda boşanma davası vardır, 

Fahri Uz ise Ayşe Tuba Arslan’ın erkek arkadaşıdır. Ayşe Tuba Arslan, evliliğimiz sırasında 

benden habersiz bir kısım daire almış, bunları garsoniyer olarak kullanıyormuş, ben de 

sonradan öğrendim, bunun üzerine telefon açtım ancak hakaret ve tehdit etmedim. Diğer sanık 

bana telefon açtı, telefonda görüştük, hakaret ve tehdit etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum, 

uzlaşmak istemiyorum, diğer sanık Fahri Uz, bana telefonda hakaret etti, ‘seni öldüreceğim, 

seni yaşatmayacağım’ gibi sözler söyledi, kendisinden şikâyetçiyim, davaya katılmak 

istiyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Aynı celsede dinlenilen Ayşe Tuba Arslan, mahkeme huzurundaki ifadesinde; “Sanık 

Yalçın ile olay sırasında evliydik ancak resmen boşandık. Ben anaokulunda çalışıyordum, bir 

arkadaş vasıtasıyla Fahri Uz ile tanıştık ancak aramızda herhangi bir duygusal ya da benzeri 

ilişki yoktur. Sanık Yalçın bunu yanlış anlamış olsa gerek bu dönemde bana telefon açarak 

sinkaflı sözlerle hakaret etti, ‘senin ananı sinkaf ederim’ dedi, diğer sanığı kastederek ‘onu 

yaşatmayacağım, öldüreceğim’ dedi. Bana yönelen bu eylemler sebebiyle Yalçın’dan 

şikâyetçiyim, uzlaşmak istemiyorum, davaya katılmak istiyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur.   
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 10.10.2019 tarihli celse, Fahri Uz’un dinlenilmesi için İnegöl Asliye Ceza 

Mahkemesi’ne talimat yazılması ve tanık Serdar Arslan’ın davetiye ile celbine karar verilerek 

14.01.2020 tarihine ertelenmiştir.  

3-) Mahkeme Kararı : Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 

tarihi itibariyle dosya sonuçlanmamıştır. 

 

İ- Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/435e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

 

Müşteki  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık   : Yalçın ÖZALPAY 

Suç : Hakaret 

Suç Tarihi  : 20.01.2019 

Suç Yeri  :Eskişehir, Atatürk Bulvarı  

Dava Sonucu : 21.11.2019 tarihinde dosya nihai karara bağlanmış ve sanığın hakaret 

suçu sebebiyle neticeten 2.100TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının 

birer ay ara ile 6 eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir. 

 

2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler: 

Ayşe Tuba Arslan, 20.01.2019 tarihinde 155’i arayarak ihbarda bulunmuş ardından aynı 

gün 11.00’de Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; “Ben, Vişnelik mahallesi 

Atatürk Bulvarı Bulvar Sitesi B Blok No:177/25 adresinde annem, babam ve kardeşim ile 

birlikte ikamet etmekteyim. Eşim Yalçın Özalpay, karşı sokak olan Seda sokak No:4/7 adresinde 

iki oğlum ile birlikte ikamet etmektedir. 2018 yılı Eylül ayından beri eşimden ayrı 

yaşamaktayım. Ancak Yalçın Özalpay beni sürekli rahatsız etmekte, bana sürekli tehdit ve 

hakaretlerde bulunmaktadır. Daha önceki olaylarla ilgili olarak eşim Yalçın Özalpay hakkında 

08.01.2019 tarihli ve 2018/509 sayısına kayden 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilmiştir. 

Ayrıca Odunpazarı Kaymakamlığı’ndan 04.01.2019 tarihinde 6 ay süre ile koruyucu tedbir 

kararı alınmıştır. 20.01.2019 günü saat 10.00 sıralarında, ben evimde bulunduğum esnada 

Yalçın Özalpay, apartmanın önüne gelerek ‘orospu, kahpe, sen apartmanda adamla 

yaşıyorsun, yatak atmışsın, âlem yapıyorsun, her gece barlarda geziyorsun, tek taş yüzüğün 

var, desteyle para aldın, bankada paran var’  diye iftira ve hakaret içeren sözleri yüksek sesle 

bağırıyordu. Ben cama çıkmadım, cevap vermedim. Polisi aradım. Ben bu olayla ilgili olarak 

Yalçın Özalpay hakkında davacı ve şikâyetçiyim. Tanığım annemdir.” Şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Merak Sondikme, 20.01.2019 tarihinde Odunpazarı Polis 

Merkezi’nde verdiği ifadesinde; “Yalçın Özalpay, sürekli olarak kızım Ayşe Tuba Özalpay’ı 

rahatsız ettiği için kızım daha önceki tarihlerde eşi hakkında şikâyetçi olmuştu. Kızım, eşi 

hakkında 6 ay süre ilke uzaklaştırma kararı almıştı. 20.01.2019 günü saat 10.00 sıralarında 

apartman dışından Yalçın Özalpay, kızıma hitaben ‘orospu, fahişe’ dedi. Biz evin içinden 

çıkmadık ve camdan bakmadık. Yalçın’a cevap vermedik. Kızım polis çağırdı. “  şeklinde 

beyanda bulunmuştur.   
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Yalçın Özalpay, 20.01.2019 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde; 

“20.01.2019 günü aranmam ile polis merkezine geldim ve suçlamalara ilişkin bilgi sahibi 

oldum. Eşimin bana isnat etmiş olduğu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben namusum 

ve şerefim üzerine yemin ederim ki bugün eşimin ikameti önüne gitmedim ve hiçbir şekilde 

hakaret içerikli konuşmam olmadı. Eşimin bahsettiği saatte evimde yatıyordum. Sabah 08.05. 

sıralarında işten geldim, evime girdim ve polis merkezine gelene kadar evden çıkmadım. Eşimin 

ikameti binası ve benim evimin önündeki kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum, 

evden çıkmadığım ve şahsın ikameti önüne gitmediğim görülecektir. Eşim hakkında iftiradan 

ve kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunduğu için şikâyetçiyim. “ şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Kolluk tarafından Yalçın Özalpay’ın talebi nedeniyle yapılan incelemede her iki 

apartmana ait kameranın kayıt yapmadığı ve yine civarda uygun açıyı gören başkaca kamera 

bulunmadığına dair tutanak düzenlenmiştir.  

Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.03.2019 tarihli ve 2019/3853 

sayılı iddianamesi ile hakaret suçu atfıyla sanık Yalçın hakkında ceza davası açılmıştır.  

Ceza davasının ilk duruşması 25.06.2019 tarihinde görülmüş, sanık, tanık ve müştekiye 

çıkarılan tebligatların iade döndüğü belirtilerek sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine, 

müşteki ve tanığın zorla getirilmesine karar verilerek duruşma 15.10.2019 tarihine 

ertelenmiştir.  

04.07.2019 tarihinde sanık yakalama emri ile hazır edildiğinden ifadesi alınmıştır. Sanık 

Yalçın Özalpay, mahkeme huzurundaki ifadesinde; “müşteki eşim olur ancak geçinemiyoruz, 

aramızda boşanma davası vardı ve boşandık, bana sürekli yersiz suçlamalarda bulunuyor, olay 

günü müştekiye kesinlikle hakaret etmedim, evin önüne gitmedim, hatta evimden bile çıkmadım, 

beraatimi isterim.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  Sanık ifadesinin alınmasının ardından 

serbest bırakılmıştır.  

15.10.2019 tarihli üçüncü celsede, mahkeme tarafından müşteki ve tanık hakkında 

çıkarılan zorla getirme emrine bila ikmal yanıt verildiği belirtilmiş ve cezaevinde bulunan 

sanığın gelecek celse hazır edilmesi için yazı yazılmasına ve duruşmanın 21.11.2019 tarihine 

ertelenmesine karar verilmiştir.  

21.11.2019 tarihli dördüncü celsede, mahkeme tarafından “müşteki ve tanığın 

beyanlarının yargılamaya yenilik katmayacağı anlaşıldığından dinlenmelerinden 

vazgeçilmesine “ karar verilmiştir. Söz konusu ara kararın ardından 21.11.2019 tarihli celsede 

dosya nihai karara bağlanmıştır.  

3-) Mahkeme Kararı :  

Sanığın, Ayşe Tuba Arslan’a karşı hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden 90 gün adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, eylemi aleni olarak işlediği sabit olduğundan TCK 125/4 

gereğince cezasının 1/6 oranında arttırılması ile sanığın 105 gün adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, TCK 62/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, verilen para 

cezasının TCK 52/2 maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20TL’den paraya çevrilerek 2.100TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının birer ay ara ile 6 eşit taksitte ödenmesine, 

CMK.nun 231. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına kesin olarak karar verilmiştir.  
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J-  Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/924e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

Müşteki Sanık  : Ayşe Tuba ARSLAN  

Müşteki Sanık  : Yalçın ÖZALPAY 

Suç : Yaralama 

Suç Tarihi  : 03.03.2019 

Suç Yeri  :Eskişehir, Atatürk Bulvarı    

Dava Sonucu : Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle 

dosya sonuçlanmamıştır.  

 

2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

03.03.2019 günü sabah 08.05 sıralarında Ayşe Tuba Arslan, 155’i arayarak 

ihbarda bulunmuş ve aynı gün saat 09.21’de Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “ Eşim ile boşanma aşamasındayım ve eşimin kendisini aldattığım yönündeki 

iddialarından dolayı defalarca şikayetçi oldum ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım, 

tedbir kararı devam etmektedir. Eşimin ikametgâhı ile benim ikametgâhım yakındır. Ben iş için 

dışarı çıktığımda beni sürekli takip ederek her gördüğü yerde bağırıp çağırmaktadır. 

03.03.2019 günü sabah 08.00 sıralarında işe gitmek için Atatürk Bulvarı Sami Ramazanoğlu 

Camii karşısında bulunan otobüs duraklarında beklediğim sırada Yalçın ÖZALPAY 

bulunduğum yere geldi. Bana hitaben ‘orospu, kahpe, sen herkesin altına yatarsın, çingenenin 

bile altına yatarsın, senin bankada paraların var, seni öldüreceğim, seni sürüm sürüm 

süründüreceğim, sikişip sikişip ayağına çizme alıyorsun’ dedi.  Ben de bu konuşmalara daha 

fazla dayanamadım ve kardeşim Timuçin’i aradım. Kardeşim bulunduğumuz yere geldi, eşim 

kaçmaya başladı ve yakında bulunan ikametine girmeye çalışırken kardeşim, Yalçın’ı yakaladı. 

Karşılıklı birbirlerine vurdular, olayda kesici, delici ya da ateşli silah yoktu. Eşim benim 

kollarımdan tutarak itekledi. Ben iki şahsı ayırmaya çalıştım. Kardeşimin, eşime hitaben 

ablamın peşini bırak, rahatsız etme şeklinde konuşması oldu. Eşimin kardeşime hitaben hakaret 

ya da tehdit içerikli konuşması olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben eşime vurmadım, tehdit 

ya da hakarette bulunmadım, atılı hiçbir suçlamayı kabule etmiyorum. Tanığım Timuçin 

Arslan’dır. Eşimin bana tehdit ve hakarette bulunmasından iterek yaralanmama sebep 

olmasından ve tedbir kararına aykırı davrandığı için şikâyetçiyim. “ şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Timuçin Arslan, 03.03.2019 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Ayşe Tuba Özalpay benim ablam olur, 25 senelik eşi olan Yalçın Özalpay ile 

boşanma aşamasındadır. Eniştem ablamı sürekli olarak rahatsız etmektedir. Ablam bu konuda 

tedbir kararı aldırdı ancak eniştem bu karara uymamakta ve sürekli ablamı rahatsız etmektedir. 

03.03.2019 günü saat 08.05 sıralarında beni telefonla arayan ablamın eşinin kendisine bağırıp 

çağırıp küfürlü konuştuğunu, kolundan çekiştirerek yere düşürdüğünü söylemesi üzerine, 

ablamla birlikte yaşadığım ikametimden çıkarak Atatürk Bulvarında bulunan Sami 

Ramazanoğlu Camii önüne geldiğimde, eniştem beni görünce kaçmaya başladı. Ben de takip 

ettim ve kendi evine gireceği sırada kapı önünde yakaladım, enişteme hitaben ‘kaçma gel 

konuşalım’  dedim. Eniştem bana hitaben ‘senin ananı avradını sikerim, seni öldürürüm, sana 

şimdilik bir şey yapmıyorum orospu çocuğu’ dedi. Ben de bu küfürlü konuşmasını duyunca 

yumrukla yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurdum. Bu şahıs da bana karşılık 
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olarak beni itekledi, yere düştüm, bu şahıs bana yumruk vuramadı. İki tarafta da kesici delici 

bir suç aleti yoktu. Yalçın isimli şahsa tehdit ya da hakarette bulunmadım, sadece ablamı rahat 

bırak dedim. Olay esnasında ablam beni ve eniştemi ayırmaya çalıştı. Kavga yaklaşık 3 dakika 

sürdü, bu kavga Yalçın Özalpay’ın ikametgâhı önünde oldu. Yalçın Özalpay’dan davacı ve 

şikâyetçiyim. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

  

Yalçın Özalpay, Odunpazarı Polis Merkezi’nde 03.03.2019 günü saat 14.34’te 

alınan ifadesinde; “Boşanma aşamasında olduğum ve 25 sene evli kaldığım Ayşe Tuba 

Özalpay ile yaklaşık 7 aydır ayrı yaşamaktayım. İki oğlum benimle birlikte kalmaktadır. Eşim, 

benim hakkımda defalarca kendisini rahatsız ettiğim, tehdit ve hakarette bulunduğum iddiası 

ile hakkımda uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Ben bu tedbir kararlarından bilgi 

sahibiyim ve mümkün olduğunca eşimle konuşmuyorum, diyaloğa girmiyorum. Eşim ile 

beraber yaşadığım ikametimde kalmaya devam ediyorum, eşim benden ayrıldıktan sonra 

ikametin 50 metre çaprazında daire kiraladı ve ailesiyle birlikte kalmaya başladı, her gördüğü 

yerde bana iftira atarak hakkımda şikâyetçi olmaya başladı. Eşimin derdi beni cezaevine 

göndermek olur olmadık zamanlarda suçlamalarda bulunmaktadır ve bu konularla ilgili 

davalarımız devam etmektedir. 03.03.2019 günü sabah 08.00 sıralarında işten evime 

gidiyordum. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve evime yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan Sami 

Ramazanoğlu Camii önündeki otobüs duraklarında eşim ve kardeşi Timuçin’i beklerken 

gördüm. Timuçin Arslan’ın bana olan 300TL’ye yakın borcunu ödemesi için ‘borcunu getir’ 

dedim. Bu esnada eşim de kardeşinin yanındaydı. Timuçin Arslan bana hitaben ‘senin ananı 

avradını sikeyim orospu çocuğu, ne borcu vermiyorum ulan’ dedi. Eşim de bir şey söyledi ama 

ne söylediğini hatırlamıyorum, ben bu şahsa cevap vermeden yoluma devam ettim,  ikametimin 

bulunduğu Elif Ana Sitesi B Blok önünde içeri girmek için anahtarı çevireceğim sırada Timuçin 

Arslan üzerime atlayarak eliyle kafama, yüzüme ve vücudumun değişik yerlerine defalarca 

yumruk vurdu.  Ben kendimi korumak için kapaklandım. Bu şahsa vurmadım, tehdit ve hakarette 

bulunmadım, eşime de vurmadım, kolundan çekiştirmedim, tehdit ve hakaret içerikli bir 

konuşmam olmadı, isnat etmiş oldukları hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ben olay yerinde 

eşimi beklemiyordum aksine bu iki şahıs beni bekliyordu ve borcumu istememi bahane ederek 

bana saldırdılar. Eşim de kapı önünde elindeki bayan çantası ile bana vurdu. Eşimin bana karşı 

tehdit ya da hakaret içerikli konuşması olup olmadığını hatırlamıyorum. Sami Ramazanoğlu 

Camii önünü ve ikametim giriş kapısı önünü gören kamera varsa incelenmesini istiyorum beni 

darp eden eşim Ayşe Tuba Özalpay ve beni darp eden tehdit ve hakarette bulunan Timuçin 

Arslan isimli şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim. Olaya ilişkin tanığım yoktur” şeklinde 

beyanda bulunmuştur.  

 

Yalçın Özalpay, Odunpazarı Polis Merkezi’nde, 03.03.2019 günü saat 15.33’te 

alınan ifadesinde; “03.03.2019 günü boşanma aşamasında olduğum eşim Ayşe Tuba Özalpay 

ve kardeşi Timuçin Arslan tarafından darp edilmemle ilgili ifademi vermiştim. Krem rengi 

Samsung marka cep telefonum olay sırasında cebimde bulunuyordu ve olay sonrası baktığımda 

arka kısmının hasar gördüğünü tespit ettim. İlk ifademde bunu beyan etmeyi unutmuşum. Şu an 

vermiş olduğum ek beyanımda, bana ait olan telefondaki hasardan dolayı Timuçin Arslan isimli 

şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Zararın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hasarı giderdikten 

sonra faturayı ibraz edeceğim. Telefona ait fotoğrafı kendi rızam ile teslim ettim ayrıca kapı 

önünde darp edilmeme ve telefonumun zarar görmesi olayına oğlum Barış Özalpay ve Yiğit Alp 

Özalpay şahittir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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Yiğit Alp Özalpay, Odunpazarı Polis Merkezi’nde 12.03.2019 tarihinde vermiş 

olduğu ifadesinde; “ Olay günü 03.03.2019 tarihinde 07.30 sıralarında kardeşim Barış ile ben 

evde uyuyorduk. Babam da gece çalıştığı için o saatlerde eve geliyordu. Dayım sürekli babamı 

tahrik edici konuşmalar yapar. Ben evde uyurken seslere uyandım. Uyanır uyanmaz hemen 

apartmanın önüne indim. İndiğimde kavga devam ediyordu. Dayım babamı yere yatırmış altına 

almış yumruk atıyordu. Babamın kulağı kanıyordu. O sırada babamın telefonunu alarak dayım 

yere fırlattı. Ben bunları gördüm, şahit oldum. Ardından biz ayırdık ve polisler geldi.” şeklinde 

beyanda bulunmuştur.  

Barış Özalpay, Odunpazarı Polis Merkezi’nde 12.03.2019 tarihinde vermiş olduğu 

ifadesinde; “Olay günü 03.03.2019 tarihinde 07.30 sıralarında biz evde abim Yiğit ile. Babam 

da gece çalıştığı için o saatlerde eve geliyordu. Dayım sürekli babamı tahrik edici konuşmalar 

yapar. Ben evde uyurken seslere uyandım. Uyanır uyanmaz hemen apartmanın önüne indim. 

İndiğimde kavga devam ediyordu. Dayım babamı yere yatırmış altına almış yumruk atıyordu. 

Babamın kulağı kanıyordu. O sırada babamın telefonunu alarak dayım yere fırlattı. Ben bunları 

gördüm, şahit oldum. Ayrıca dayım babamı tehdit etti, bir daha seni buralarda görmeyeceğim 

şeklinde tehdit etti.  Ardından biz ayırdık ve polisler geldi.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Kolluk tarafından 06.03.2019 tarihli Görüntü İzleme Tutanağı düzenlenmiştir. Yalçın 

Özalpay’ın ikametinin kapısını gösteren kamera bulunduğu tespit edilmiş ve görüntülere ait 

döküm hazırlanmıştır.  Söz konusu tutanakta, Yalçın Özalpay’ın ikametinin bulunduğu 

apartmanın kapsını açmaya çalıştığı sırada Timuçin Arslan’ın koşarak geldiği, Timuçin 

Arslan’ın, Yalçın Özalpay’ı vurarak yere düşürdüğü ve yerde yatarken vurmaya devam ettiği, 

bu sarıda Ayşe Tuba Özalpay’ın geldiği, çevrede bulunan kişilerin gelerek kavgayı ayırdığı 

ardından polislerin olay yerine geldiğine ilişkin döküm yapılmıştır.  

Tarafların müşterek çocukları Barış ve Yiğit Alp, kavga sırasında aşağı indiklerini, 

kavgaya müdahale ettiklerini, Timuçin Arslan’ın, Yalçın Özalpay’a ait telefonu alarak yere 

fırlattığını beyan etmişlerse de dökümü yapılan görüntülerde müşterek çocuklar herhangi bir 

şekilde görünmemektedir.   

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ayşe Tuba Arslan’ın, Yalçın Özalpay’ın kendisine tehdit 

ve hakarette bulunduğuna dair iddiası bakımından kovuşturmaya yer olmadığına karar 

verilmiştir.  

Savcılık tarafından, Timuçin Arslan ve Yalçın Özalpay arasında gerçekleşen eylemler 

bakımından ayırma kararı verilmiş ve dosya uzlaştırma bürosuna sevk edilmiştir.  

Ayşe Tuba Arslan ve Yalçın Özalpay, hakkında eşe karşı kasten yaralama suçundan 

Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/924E. Sayılı dosyasında ceza davası açılmıştır. 

Yine Timuçin Arslan ve Yalçın Özalpay hakkında karşılıklı yaralama ve mala zarar verme 

suçlarından Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/1042E. Sayılı dosyasında ceza 

davası açılmıştır. Bu iki dosya,  Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/924E. Sayılı 

dosyasında 11.09.2019 tarihinde birleştirilmiştir.  

Bu dosyaya ilişkin ilk duruşma Ayşe Tuba Arslan’ın vefatından sonra 20.12.2019 

tarihinde görülmüştür.  

Müşteki sanık Yalçın Özalpay, 20.12.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Olay 

günü sabah evimin yakınında bulunan otobüs durağında Ayşe Tuba Arslan’ı gördüm. Kendisi 

bana laf attı, ‘çocukları neden göndermiyorsun?’ dedi. Ben de ona çocuklardan birinin 25 
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diğerinin 17 yaşında olduklarını, kendileri gitmek istemediklerini söyledim. Çünkü Ayşe Tuba 

Arslan aldattığını bize kendisi itiraf etmişti. ‘Bak seni hapse attıracağım o zaman çocuklar bana 

gelecek’ dedi. Daha sonra kardeşini aradı, kardeşi koşarak geldi, ben kaçtım, evimin kapısını 

açarken beni vurarak yere düşürdü, darp etti. Benim tedbir kararım olduğu için kendisine 

vurmadım. Kamera kayıtları polis tarafından tespit edilmiştir. O esnada yere düştüğüm esnada 

telefonum kırılmıştı, ben polisi aramadım, aşağı inen çocuklarım aramış, telefonumu kırdığı 

yönünde bir beyanda bulunmadım, sadece boğuşma esnasında yere düşerken cebimde olduğu 

için bu şekilde kırıldığını söyledim. Ben Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştıktan sonra kılına bile 

dokunmadım, birbirimize vurmadık, ben eve kaçtıktan sonra apartman içindeyken bana çanta 

ile vurdu fakat buna ilişkin kamera görüntüsü yoktur. Şikâyetçiyim” şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

Müşteki Sanık Timuçin Arslan, 20.12.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “Atılı 

suçlamayı kabul etmiyorum ben kesinlikle telefonu atmadım da satmadım da, kendisi atmıştır 

veya satmıştır. Olay günü ablama küfür etmiş, ablam beni aradı, ben yanına gelince Yalçın 

kaçmaya başladı. Evin önünde onu yakaladım, tartışmaya başladık hatta bu sırada kendi 

telefonundan polisi aradı. Ben bu telefonu almadım. Aramızda boğuştuk, suçsuzum beraatimi 

istiyorum. Katılma talebim vardır." şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekillince dosyaya katılma talebi 

sunulmuştur.  

Mahkemece katılma taleplerinin kabulüne karar verilmiş, Ayşe Tuba Arslan’ın yasal 

mirasçılarına davayı takip edip etmeyeceklerinin sorulması için dosyanın bir sonraki duruşması 

24.01.2020 tarihine bırakılmıştır.  

3-) Mahkeme Kararı :  

Ayşe Tuba Arslan’ın hayatını kaybettiği 24.11.2019 tarihi itibariyle dosya 

sonuçlanmamıştır.  

 

K-  Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/474e. Sayılı Dosya 

 

1-) Genel Olarak Dosya Bilgileri: 

 

Müşteki   : Ayşe Tuba ARSLAN  

Sanık   : Yalçın ÖZALPAY 

Suç   : Tehdit, Basit yaralama 

Suç Tarihi  : 25.03.2019 

Suç Yeri  :Eskişehir, Vişnelik mahallesi, Akgül sokak    

Dava Sonucu  : Sanık Yalçın Özalpay’ın neticeten 150 gün karşılığı 3.000TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın 20 eşit taksit halinde tahsil edilmesine 

karar verilmiştir.  

 

2-) Dosyaya Kapsamındaki İfadeler:  

 Ayşe Tuba Arslan, 25.03.2019 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Yalçın Özalpay benim 25 yıllık eşim olur. Yaklaşık 5 aydır Yalçın Özalpay ile 

anlaşamadığımız, bana darp, tehdit ve hakaretlerde bulunması nedeniyle ayrı yaşıyoruz. Daha 
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önce Yalçın Özalpay’ın bana darp, tehdit ve hakarette bulunması nedeniyle Eskişehir 1. Aile 

Mahkemesince 08.01.2019 tarihinde 6 ay süre ile uzaklaştırma kararı verilmişti. Odunpazarı 

Kaymakamlığı tarafından 04.01.2019 tarihinden geçerli 180 gün süreyle koruma tedbir kararı 

verilmiştir. Yalçın Özalpay, beni sık sık rahatsız etmekte, yolda gördüğü zaman bana rahatsızlık 

vermektedir. En son 25.03.2019 günü saat 16.05 sıralarında Vişnelik Mahallesi Akgül Sokak 

üzerinde eşim Yalçın ile karşılaştık. Yanıma gelerek boğazımdan beni tuttu, kollarımdan 

çekiştirdi. Bana ‘öldüreceğim seni’ dedi. Ben polis diye bağırdım. Yalçın Özalpay, oradan 

kaçıp gitti. Ben herhangi bir darp, tehdit ve hakarette bulunmadım. Bu olayla ilgili olarak 

Yalçın Özalpay’dan davacı ve şikâyetçiyim.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 Yalçın Özalpay, 26.03.2019 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi’nde verdiği 

ifadesinde; “Boşanma aşamasında olduğum eşim Ayşe Tuba Özalpay benimle alakalı sürekli 

mesnetsiz suçlamalarda bulunarak beni cezaevine göndermek istiyor. Her seferinde benim 

hakkımda tedbir ve koruma kararı aldırarak benim ceza almamı istiyor. Ben kesinlikle eşimin 

boğazını sıkmadım, tehdit ve hakarette bulunmadım. 25.03.2019 günü 16.30 sıralarında işe 

gitmek için evden çıktığımda eşimi uzaktan gördüm herhangi bir konuşmam ya da diyaloğum 

olmadı. Ben eşimi gördükten sonra yoluma devam ettim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum 

bana iftira edilmektedir. Haksız suçlamalarda bulunduğu için Ayşe Tuba Özalpay hakkında 

davacı ve şikâyetçiyim. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Savcılık tarafından Yalçın Özalpay’ın tehdit ve basit yaralama suçlarından 

cezalandırılması talebiyle 19.04.2019 tarihli iddianame hazırlanmıştır.  

 Dosyanın ilk duruşması 21.06.2019 günü yapılmış, sanık ve Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık tarafından mazeret dilekçesi verilmiştir.  

 Ayşe Tuba Arslan, 19.04.2019 tarihli duruşmada verdiği ifadesinde; “Konu hakkında 

aşamalarda ayrıntılı beyanda bulunmuştum, bu beyanlarımı aynen tekrar ediyorum, bana 

yönelik eylemleri sebebiyle Eskişehir adliyesinde çok sayıda dosyamız vardır, ben ne 

yapacağımı şaşırdım. Şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum, boşanma davamız sonuçlandı, 

Eskişehir 2. Aile Mahkemesi’nde davamız görülmüştür” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Mahkemece sanığın ifadelerinin alınması için bir sonraki duruşma 20.09.2019 tarihine 

bırakılmıştır.  

 Sanık Yalçın Özalpay, 20.09.2019 tarihli duruşmadaki ifadesinde; “konu hakkında daha 

önce ayrıntılı bir şekilde beyanda bulunmuştum, oradaki beyanlarım aynen doğru ve geçerlidir, 

tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyorum, biz müşteki ile Akgül sokakta karşılaşmadık, 

kendisini darp etmedim, boğazını sıkmadım, tehditte bulunmadım, müşteki benim eski eşimdir, 

olaydan sonra boşandık, beraatimi istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 Mahkemece 20.09.2019 tarihli duruşmada nihai karar verilerek dosya 

sonuçlandırılmıştır.  

 

3-) Mahkeme Kararı : 

Yalçın Özalpay hakkında katılan Ayşe Tuba Özalpay’a yönelik tehdit suçundan dava 

açılmış ise de suçun işlendiği sabit olmadığından Beraatine,  

Sanık Yalçın Özalpay’ın Ayşe Tuba Özalpay’a yönelik sübut bulan kasten yaralama 

suçundan TCK 86/2 ve 61. Maddeleri gereğince 120 gün karşılığı adli para cezası ile 
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cezalandırılmasına, 86/3-a gereğince yarı oranında artırılarak 180 gün karşılığı adli para cezası 

ile cezalandırılmasına, TCK 61/1-2 uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 150 gün 

karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, neticeten 3.000TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ve cezanın 2 eşit taksit halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.  

 

4-) Değerlendirme  :  

Suçtan zarar gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, mahkemece usulüne 

uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen, kurum vekilince duruşmalara katılım 

sağlanmamıştır.  

 Müştekinin daha öncede sanık tarafından hakaret ve tehdide uğradığı beyanlarına 

rağmen sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması doğru olmamıştır.  
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IV- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLEN 

SORUŞTURMA DOSYALARI1 

 

Tarafımızca yapılan incelemede ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar dışında 

Ayşe Tuba Arslan’ın taraf olduğu ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanan 10 adet 

savcılık dosyası bulunduğu tespit edilmiştir.  

Bu dosyalara ilişkin döküm aşağıda yapılmıştır.  Dökümü yapılan tüm dosyaların birer 

örneği 02.12.2019 tarihli dilekçemiz ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep 

edilmiştir. 

06.12.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın 2019/53271 Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu, istenilen 

2019/15295 Soruşturma dosyasının gizlilik kararı alınan dosya ile bağlantılı olduğundan 

dosyanın fotokopisinin verilmesi uygun görülmemiştir.” gerekçesiyle dosyanın fotokopisinin 

alınması talebimiz reddedilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen 10 adet soruşturma dosyasın örneklerine ulaşılamadığından şikâyet 

tarihi, şikâyete konu suç, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların gerekçelerine yer 

verilememiştir.  

A-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/37856 Hz. Sayılı dosyası 

05.10.2018 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.10.2018 tarihli 2018/25605 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

B-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/38948 Hz. Sayılı dosyası 

12.10.2018 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.11.2018 tarihli 2018/30687 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

C-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/44202 Hz. Sayılı dosyası 

11.11.2018 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27.02.2019 tarihli 2019/7351 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

D-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/44989 Hz. Sayılı dosyası 

15.11.2018 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.12.2018 tarihli 2018/35126 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

E-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/50278 Hz. sayılı dosyası 

                                                           
1  Takipsizlikle sonuçlanan dosyalara ulaşamadığımız için başvuru sayısı bu rakamların üzerinde 

çıkacaktır.  
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11.12.2018 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09.01.2019 tarihli 2019/1509 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

F-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/1745 Hz. Sayılı dosyası 

07.01.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09.01.2019 tarihli 2019/1581 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

G-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/2611 Hz. Sayılı dosyası 

10.01.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.01.2019 tarihli 2019/1943 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

H-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/2841 Hz. Sayılı dosyası 

11.01.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.01.2019 tarihli 2019/2092 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

I-) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/10380 Hz. sayılı dosyası 

01.03.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 04.03.2019 tarihli 2019/7680 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

J) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/15295 Hz. Sayılı dosyası 

04.04.2019 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak kaydı yapılmış, 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.04.2019 tarihli 2019/11312 K. sayılı kararıyla 

soruşturma dosyası hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.  

K) Diğerleri 

Yukarıda dökümü yapılan 10 soruşturma dosyası dışında; 

 Ayşe Tuba Arslan 01.11.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne 

başvurarak 6284 sayılı Yasa kapsamında verilen tedbir kararına aykırılık, hakaret ve 

tehdit suçlarından Yalçın Özalpay hakkında şikâyette bulunmuştur. Yalçın Özalpay, 

alınan ifadesinde Ayşe Tuba Arslan ve babası Serdar Arslan’dan kendisine yönelik 

hakaret suçunu işledikleri iddiasıyla şikâyetçi olmuştur. Olaya dair Eskişehir 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/47468 Hz. Numaralı dosyası üzerinden soruşturma 

yürütülmüş, 05.12.2019 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair kararla Ayşe 

Tuba Arslan ve Yalçın Özalpay hakkında hakaret ve tehdit suçlarından takipsizlik kararı 

verilmiştir. Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan hakkında iddianame 

düzenlenerek Yalçın Özalpay’a yönelik hakaret suçunu işlediği iddiasıyla 

cezalandırılması talebiyle Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/353 E. sayılı 

dosyası üzerinden kamu davası açılmıştır. 
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  Yine Ayşe Tuba Arslan, kardeşi Timuçin Arslan ile birlikte 03.03.2019 

tarihinde Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak 6284 sayılı Yasa 

kapsamında verilen tedbir kararına aykırılık, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu 

bozma, kasten yaralama suçlarından Yalçın Özalpay’dan şikâyetçi olmuşlardır. Yalçın 

Özalpay ise kasten yaralama iddiasıyla Ayşe Tuba Arslan’dan, Timuçin Arslan’da ise 

tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla şikâyetçi olmuştur. Olaya 

ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/27612 Hz. Numaralı dosyası 

üzerinden yürütülen soruşturmada şüpheli Yalçın Özalpay hakkında Ayşe Tuba Arslan 

ve Timuçin Arslan’a yönelik 6284 sayılı Yasa kapsamında verilen tedbir kararına 

aykırılık, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından 29.07.2019 

tarihinde Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Ayşe Tuba Arslan 

ve Yalçın Özalpay hakkında iddianame tanzim edilerek, birbirlerine yönelik eşe karşı 

kasten yaralama suçunu işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talebiyle Eskişehir 3. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/924 E. sayılı dosyası üzerinden kamu davası 

açılmıştır.  

 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/47468 Hz. Ve 2019/27612 Hz. Numaralı 

dosyaları üzerinden yürütülen soruşturmalarda Ayşe Tuba Arslan’ın kolluk ifadelerinde 

boşanma ve Yalçın Özalpay tarafından maruz kaldığı geçmiş şiddet öykülerini dile getirdiği, 

yürütülen iki soruşturma dosyasında da bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadığı 

görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz/TÜRKİYE kararının 138. 

bölümünde yer verilen “kovuşturmanın devamına karar verilmesinde dikkate alınması gereken 

faktörler”in bu iki dosya bakımından dikkate alınmadığı da görülmektedir.  
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V- ESKİŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİ 2018/512 D.İŞ ÖNLEYİCİ TEDBİR 

DOSYASININ 6284 S. KANUN VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ 

 

A-) Dosyaya Yansıyan İfade Özetleri: 

 

1- 14.09.2018 - 22.08 - Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği - Ayşe Tuba Arslan’ın ilk 

başvurusu.  

Şikâyet Konusu: Tehdit- Hakaret – 6284 talebi 

  “Yalçın Özalpay ile 24 yıldır evliyim, daha önceden de birçok kez beni darp etti, 

tehdit etti, ancak bu ilk başvurum, bugün 18.30 sıralarında eve geldim, bana “sen orospuluk 

yapıyorsun, git kendini sat, kahpe, orospunun kızı” “seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, 

yüzüne kezzap dökeceğim, evini yakacağım, bu eve giremezsin” dedi. Eşimden çok korkuyorum. 

Başıma bir şey gelirse sorumlusu eşimdir. 6284 s. Kanundan yararlanmak istiyorum. Şu anki 

evimde çocuklarımla kalmak istiyorum.”  

 

2- 21.09.2018 – 16.42 -  Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: 6284 Aykırılık 

  “Eşim Yalçın hakkında daha önce şikâyetçi oldum, uzaklaştırma kararına 

rağmen evden gitmiyor, bugün işe giderken beni Sağın Sokak üzerinde yakaladı. Benimle 

konuşmak istediğini konuşmazsam beni öldüreceğini söyledi. Boşanma davası açtığımı artık 

kendisiyle konuşmak istemediğimi söyledim. Beni hayattan boşayacağını söyledi. Okula yakın 

olduğum için okuluma kaçarak kendimi kurtardım. Hem tehditlerinden hem de koruma kararını 

ihlal ettiğinden dolayı şikâyetçiyim.” 

 

3- 24.09.2018 – 18.38 - Çarşı Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: Tehdit- 6284 aykırılık 

  “Resmi nikâhlı eşim Yalçın’dan daha önce iki kez şikâyetçi oldum. Hakkında 

uzaklaştırma kararı var, ancak Yalçın uzaklaştırma kararına rağmen evi terk etmiyor. Yalçın 

Özalpay’dan koruma kararını ihlal ettiğinden dolayı şikâyetçiyim. Herhangi bir sorun 

yaşadığım takdirde 155!i arayarak yardım isteyeceğim, annemin evinde kalıyorum, şu an oraya 

da kendi imkânlarım ile gideceğim.” 

 

4- 10.10.2018 – 22.22 - Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: Hakaret – 6284 Aykırılık 

  “Eşim Yalçın ile boşanma aşamasındayım, daha önce defalarca hakkında 

şikâyetçi oldum, hakkında Aile Mahkemesinin tedbir kararı vardır. Bugün 18.45 sıralarında 

Atatürk Bulvarında karşıma çıktı bana ‘orospu’ diye bağırdı, yanımda annem vardı.” 
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5- 11.11.2018- 20.10 – Cumhuriyet Savcısı Mehmet Veysi Budulgan 

 Şikâyet Konusu: 6284 aykırılık – hakaret  

  “Bugün sabah 08.45 sıralarında Tilla AVM yanındaki Petline benzin istasyonu 

otobüs durağında indim, Yalçın kolumdan tutarak senin burada ne işin var dedi, benzin 

istasyonundan müdahale ettiler, o da karşı tarafta bulunan beyaz bir aracın içerisinde beni 

bekledi, benzin istasyonundan biri beni evime bıraktı.” 

 

6- 11.11.2018 – 21.54 – Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma – 6284 aykırılık 

  “Bugün sabah 08.45 sıralarında Tilla AVM yanındaki Petline benzin istasyonu 

otobüs durağında indim, Yalçın kolumdan tutarak beni çekti, benzin istasyonundan müdahale 

ettiler, o da karşı tarafta bulunan beyaz bir aracın içerisinde beni bekledi, benzin 

istasyonundan biri beni evime bıraktı.” 

 

7- 14.12.2018 – 17.12 – Çarşı Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma – 6284 aykırılık 

  “Yalçın hakkında uzaklaştırma kararı var, ancak 10.11.12.13 ve 14 Aralık 

tarihlerinde benim çalıştığım okulun önüne çalışmakta olduğu ticari taksi ile gelip bana 

hakaretlerde bulunuyor. Hem huzur ve sükûnumu bozması hem de 6284 kararını ihlal etmesi 

sebebiyle şikâyetçiyim.” 

 

8- 20.12.2018 – 17.53 – Çarşı Polis Merkezi Amirliği  

 Şikâyet Konusu: 6284 aykırılık - hakaret 

  “Sabah 07.10 sıralarında çalışmakta olduğum okula giderken yolumu kesti, 

bana “orospu, 200lük destelerle banknot almışsın diye bağırdı, korktuğum için çalıştığım okula 

kaçtım. Hakaret etmesi ve 6284 kararını ihlal etmesi nedeniyle şikâyetçiyim.” 

 

9- 27.12.2018 – 17.31 – Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği 

 Şikâyet Konusu: 6284 aykırılık 

  “Yalçın koruma kararına rağmen sürekli karşıma çıkıyor bana “orospu, kahpe” 

diyerek hakaret ediyor. Yalçın’dan 6284 kararını ihlal etmesi nedeniyle şikâyetçiyim.” 
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B-) Koruma Talepleri:  

1- 14.09.2018- 22.08 - Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği  

6284 s. Kanundan yararlanmak istiyorum. Evimde çocuklarımla kalmak istiyorum. 

2- 16.10.2018 – 1. Aile Mahkemesi – 2018/512 D. İş  

  Psikolojik baskılar, tacizler devam ediyor, beni fiziki olarak takip ediyor, tedbir 

kararını da ihlal ediyor buna ilişkin suç duyurusunda da bulundum, uzatılmasını istiyorum. 

3- 14.11.2018- 1. Aile Mahkemesi – 2018/512 D. İş 

  Her gün işe gidip gelirken beni takip ediyor, 11.11.18 tarihinde de beni takip etti 

tartakladı, kendimi benzin istasyonuna zor attım, can güvenliğim yok, kararın uzatılmasını talep 

ederim. 

4- 07.01.2019- 1. Aile Mahkemesi – 2018/512 D. İş 

  Koruma kararına rağmen bana fiziksel şiddet uygulamaya devam ediyor, Yalçın 

Özalpay’dan korkuyorum, yalnız dışarı çıkamıyorum, işe bile babamla gidip geliyorum, babam 

olmadan yakaladığı an hakaret ve tehditlerde bulunuyor, kezzap atarım seni öldürürüm diyor, 

can güvenliğim yok, defalarca şikâyet etsem de sonuç alamadım, koruma kararının uzatılmasını 

talep ediyorum. 

 

C- ) Önleyici Tedbir Kararları: 

 

1- 17.09.2018-17.10.2018 arası 

 

14.09.2018 – Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğinde yapılan ilk başvuru –  

15.09.2019 – Odunpazarı Polis Merkezi Eskişehir 1. Aile Mahkemesi onayı için evrakları 

göndermiş 

Tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin suç duyurusu ile beraber 6284 başvurusu sonucunda 6 

aylık m. 5 a,b,c,d bentlerine göre koruma kararı vermiş;  

17.09.2018 – Eskişehir 1. Aile Mahkemesi 2018/512 D. İş 2018/509 K. Numarası ile 

onaylamış ancak süresini 1 aya düşürmüş. 

17.09.2019 – ŞÖNİM ve Savcılığa kararın infazı ile ilgili yazı 

24.09.2019 – Koruma kararının şüpheliye tebliğ tarihi 

14.09.2018 – Koruma kararının Ayşe Tuğba Arslan’a tebliği ile ilgili 14.09.2018 tarihli 

tebellüğ evrakında; adres değişikliği olursa bildirmesi gerektiği, bir tehdit bulunduğunda 

araması halinde derhal ekip yönlendirileceği, bilgi ve belgeleri polis merkez amirliğine 

bildirmesi gerektiği ihtar edilmiştir.  
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2- 16.10.2018 – 15.11.2018 arası 

16.10.2018 tarihli Aile Mahkemesine yapılan başvuru 18.10.2018 tarihinde karara 

bağlanmış 

18.10.2019 – Önleyici tedbirlerin 1 ay süreyle uzatılması kararı 

18.10.2018 – Aile Mahkemesinin ŞÖNİM ve Savcılığa kararın infazı ile ilgili yazısı 

23.10.2018 – Savcılığın Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine kararın uygulanması ile 

ilgili yazısı – evrakta yazan tarih 19.10.2018 olsa da evrak kayıt tarihi 23.10.2018 

25.10.2018- Koruma kararının Ayşe Tuba Arslan’a tebliği ile ilgili 24.10.2018 tarihli 

tebellüğ evrakında; adres değişikliği olursa bildirmesi gerektiği, bir tehdit bulunduğunda 

araması halinde derhal ekip yönlendirileceği, bilgi ve belgeleri polis merkez amirliğine 

bildirmesi gerektiği ihtar edilmiştir. 

27.10.2018 - Koruma kararının şüpheliye tebliğ tarihi 

 

3- 15.11.2018 – 15.01.2019 arası 

15.11.2018 – 14.11.2018 tarihli talep ertesi gün 15.11.2018 tarihinde karara bağlanmış, 

mahkeme önleyici tedbir kararının 2 ay süreyle uzatılmasına karar vermiştir.  

15.11.2018 - Aile Mahkemesinin ŞÖNİM ve Savcılığa kararın infazı ile ilgili yazısı 

20.11.2018 – Savcılık tarafından Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine gönderilen kararın 

şüpheliye tebliği hakkında yazı, evrak üzerinde 16.11.2018 yazsa da kaşe tarihi itibari ile 

20.11.2018 tarihinde gönderilmiş 

22.11.2018 – Önleyici tedbir kararının şüpheliye tebliğ tarihi 

 

4- 15.01.2019 – 15.07.2019 arası 

 

08.01.2019 – Ayşe Tuba Arslan’ın 07.01.2019 tarihli uzatma başvurusu, 08.01.2019 

tarihinde değerlendirilmiş, 15.01.2019 tarihinden itibaren 6 ay uzatma kararı vermiştir.  

08.01.2019 - Aile Mahkemesinin ŞÖNİM ve Savcılığa kararın infazı ile ilgili yazısı 

Dört ayrı önleyici tedbir kararına, bu kararların uygulanması sürecinde açılmış yirmi üç 

soruşturma dosyasına, Ayşe Tuba Arslan’ın bana 6284 s. Kanun gereği önleyici tedbir kararı 

verildi, ancak Yalçın Özalpay bu kararı ihlal ediyor diye defalarca suç duyurusunda 

bulunmuştur. Mahkeme hem Ayşe Tuba Arslan’ın başvurularına hem kolluk hem savcılık 

tarafından şüphelinin bu kararı ihlal ettiğine ilişkin bildirimlerine rağmen her başvurunun 

ardından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Mahkeme gerekçe olarak bu kararların 

ikisinde şüpheliye korum kararının tebliğ edilmesinden evvel ihlal edildiğini, diğer ikisinde ise 

ihale ilişkin somut deliller olmadığını yazmıştır.  
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D-) Ayşe Tuba Arslan Hakkında Verilen Önleyici Koruma Tedbirleri Gereği Gibi 

Uygulanmamıştır. 

 Bilindiği gibi, tedbir kararları, kabulü veya reddine ilişkin sonucuyla birlikte karar 

verilmesi için yapılan başvurular, kararı veren ya da başvuru yapılan merci tarafından, 

Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir. Bundan başka verilen tedbir kararının 

niteliğine göre gerekiyorsa ŞÖNİM’e2, Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa da bildirimde 

bulunulur. (6284 S.K.m.10/1-2). 

Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile ŞÖNİM’in 

işbirliği içerisinde hızlıca yerine getirilmesi gerekir. Ancak yukarıda kronolojik sıralamayla 

ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız gibi, Ayşe Tuba Arslan’ın başvuruları ve kararın verilmesi, 

infazı için Savcılık ve ŞÖNİM’e tebliği tarihleri arasında 2-7 gün arası bir zaman farkı 

bulunmaktadır.  

Şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, 

hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya 

da tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevlileri yetkilidir (Uyg. Yön.m.35/4). Bu görevliler, 

özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış3 

personel arasından belirlenir (6284 S.K.m.11). Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici 

tedbir kararının uygulanmasına ilişkin kolluk –tebliğ-tebellüğ belgesi düzenlemek haricinde- 

hiçbir görevini yerine getirmemiştir. Nitekim polis merkezi amirliklerinde, Eskişehir İl Emniyet 

Müdürlüğünde 6284 s. Kanundan doğan işleri yerine getirmekle görevli, uzman bir ekip 

bulunmamaktadır. Memurların birçoğu 6284 s. Yasadan haberdar olmadığı gibi bu durum 

zaman zaman şiddet mağduru kadınların bu haklarını alma konusunda engel teşkil etmektedir.   

Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de yine karar süresince kolluk 

tarafından kontrol edilir. Bu kontrol korunan kişinin; bulunduğu konutun haftada en az bir kez 

ziyaret edilmesi, ikinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması, komşularının 

bilgisine başvurulması, oturulan yerin muhtarından bilgi alınması, bulunduğu konutun 

çevresinde araştırma yapılması, şeklinde yerine getirilmelidir.4 Yapılan kontrollerde tedbir 

kararlarına aykırılık tespit edilirse bu husus hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir (Uyg. Yön.m.35/5). Ayrıca kontrollerin ve korumanın gereği gibi 

yerine getirilebilmesi bakımından korunan kişinin korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi 

gerekiyorsa, gideceği yer hakkında da kolluğa bilgi verilmelidir. Bu durumda dahi hakkında 

verilen kararın uygulanmasına devam edilir (Uyg. Yön.m.35/7). 

                                                           
2 6284 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesinin 2. fıkrasında kararın niteliğine göre 

ŞÖNİM’e de bildirimde bulunulması istenmektedir. 
3 6284 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesine göre, Kanunun etkin bir biçimde 

uygulanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, personel ve üyelerinin Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile 

kadın erkek eşitliği konusunda eğitim programlarına katılmasını sağlamalıdır. 
4 Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları ve sonucu hakkında 

ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bildirilir (Uyg. 

Yön.m.35/6). 
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Yukarıda atıf yaptığımız Yönetmelik maddelerinde de görüldüğü üzere, yine 6284 s. 

Kanunun bir tedbir yolu olması, can güvenliğine ilişkin tedbirler içermesi bu nedenle de acilen 

çözüme kavuşturulması gereken işlerden olması dikkate alınarak her iş için hızlıca, acilen, 

derhal,  ivedilikle, seri vasıtalarla şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Hatta Uygulama Yönetmeliği 

35/6 hükmü, kararların acilen infaz edilebilmesi için “Tedbir kararlarının alınması ve 

uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından 

aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bildirilir” şeklinde düzenleme 

içermektedir.  

Ayşe Tuba Arslan’ın 14.09.2018 tarihinde yapmış olduğu başvuru Uyg. Yönetmeliği m. 

35/6 hükmüne göre aynı gün saat 16.00’ya kadar ŞÖNİM’e bildirilmesi gerekirken bu bildirim 

17.09.2018 tarihinde başvurudan üç gün sonra yapılmıştır. Yine Ayşe Tuba Arslan 16.10.2018 

tarihinde 6284 ile ilgili bir başvuru yapmış, bu karar ŞÖNİM’e 23.10.2018 tarihinde yani tam 

yedi gün sonrasında bildirilmiştir. Ayşe Tuba Arslan’ın 15.11.2018 tarihli başvurusunun 

ŞÖNİM’e gönderilerek infazının sağlanması da beş gün sonrası yani 20.11.2018 tarihinde 

sağlanabilmiştir.   

Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararları gereği gibi uygulanmamış, 

Ayşe Tuba Arslan’ın bir yıl gibi bir süreçte yirmi üç kadar çok başvuruda bulunmuş olması adli 

makamlarca dikkate alınmamıştır. Hâkim, etkili önleme yollarına hükmetmemiş, bu kararların 

ilgili makamlara süresinde bildirimini sağlamamış, kararın infazı için gerekli işlemleri 

yapmamıştır.  

Ayşe Tuba Arslan’ın defalarca başvurması ve hakkındaki tedbir kararının bir işe 

yaramadığını neredeyse her ifadesinde, her dilekçesinde belirtmesine rağmen Mahkeme 

başkaca bir tedbire hükmetmemiştir. Uygulama yönetmeliği m. 37’ye göre Hâkim, tedbir 

kararlarının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler kullanılmasına da karar verebilir. Bu 

durumda özellikle elektronik takip sistemi ile mağdurun ve şiddet uygulayanın ayrı ayrı takibi 

söz konusudur. Mağdura yönelik izleme sistemleri, ev/işyeri içi alarm sistemi, mağdura hareket 

özgürlüğü tanıyan, kişinin üzerinde taşıyabileceği kolye ya da bileklik görünümünde olan GPS 

donanımlı panik butonu ve son olarak program sayesinde yalnızca bir tuşa basılarak kolluk 

kuvvetlerine ulaşım ve kişinin bulunduğu yerin tespitinin yapılabileceği telefon görünümlü 

mobil cihazdır. Şiddet uygulayana yönelik izleme sisteminde ise, elektronik bileklik 

uygulaması öne çıkmaktadır. Bu uygulamada mağdura ve şiddet uygulayan kişinin bileğine 

takılan aparat, kişinin kadına öngörülen mesafeden fazla yaklaşması halinde GPS donanımı 

marifetiyle kolluk kuvvetlerine alarm vermek üzere programlanmıştır. Ancak mağdurun tam 

anlamıyla korunabilmesi için bu yöntemlerin tüm illerde etkin bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir. Ayşe Tuba hakkında bu koruma mekanizması işleyebilse idi, Mahkeme 

tarafından yeterli olmadığı defalarca anlaşılmasına rağmen aynı matbu kararlar uzatılması 

yerine bu yöntemler denenebilse idi, Ayşe Tuba Arslan bugün yaşıyor olabilirdi.  
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E-) Tedbir Kararları Şiddet Uygulayan Yalçın Özalpay Tarafından İhlal Edilmiş, 

Ancak Bu Konuda Mahkeme Sorumluluğunu Yerine Getirmemiştir. 

Kanunun “Tedbir kararlarına aykırılık” başlıklı 13. maddesine göre; hakkında tedbir 

kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir 

suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre, hâkim kararıyla 

üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Amaç, özellikle telafisi güç zararlar 

doğurabilecek eylemlerin gerçekleştirilmeden önlenmesidir. Bu özelliğiyle zorlama hapsi, bir 

suç karşılığı uygulanan ceza yaptırımı değil aksine şiddet uygulayanı tedbirlere uymaya 

zorlamayı amaçlayan önleyici nitelikte bir müessesedir.5 Elbette zorlama hapsine karar 

verilebilmesi için şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında 

zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tefhim veya tebliğ 

edilmiş olması gerekir. Ayşe Tuba Arslan’ın korum kararı defalarca ihlal edilmiş, bu ihlallerin 

ikisi Aile Mahkemesi tarafından tebligatın yapılmadığı gerekçesi ile ceza verilmesine yer 

olmadığı kararı ile kapatılmıştır. Bir kurum kendi ihmali ile neden olduğu gecikmenin bedelini 

bir insanın canına mal etmiştir.  

Bu konuda her şeyden önce kanunda zorlama hapsine hükmedip hükmetmeme 

konusunda hâkime bir takdir yetkisi olmadığının altını çizmek gerekir. Yani tedbir kararına 

aykırılık halinde hâkim zorlama hapsine hükmetmelidir. Ancak zorlama hapsinin süresi 

konusunda hâkimin takdir hakkı bulunmaktadır. Şiddet uygulayanın tedbir kararına aykırı 

hareketi, kolluğa yapılan bir ihbar veya şikâyetle tespit edilebileceği gibi, aile mahkemesine 

yapılan bir başvuru üzerine veya resen hâkim tarafından da tespit edilebilir. Kolluk, tedbir 

kararlarının ihlal edildiğini tespit ederse, bir tutanak tutarak, tutanağı Cumhuriyet 

başsavcılığına iletir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ivedilikle aile 

mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edilmesi 

halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine ilişkin karar verilir (Uyg. 

Yön.m.38/1).  

Ayşe Tuba Arslan dosyasında şiddet uygulayan Yalçın Özalpay tedbir kararlarını 

defalarca ihlal etmiş, hatta açılan soruşturma dosyalarında verdiği ifadelerde de ihlal ettiğini 

kabule ilişkin birçok ikrarı bulunmaktadır. Bu konuda Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği 

ayrıntılı bir fezleke düzenleyerek Savcılık makamına, savcılık makamı da Aile Mahkemesine 

göndermiştir. Hem tanık ifadeleri hem şiddet uygulayan Yalçın Özalpay’ın ikrarı hem de Ayşe 

Tuba Arslan’ın defalarca başvurusuna rağmen Aile Mahkemesi, somut delillerin bulunmadığı 

gerekçesi ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı vermiştir. Burada hâkimin takdir yetkisinin 

de bulunmadığı konusunda herhangi bir ihtilaf da bulunmadığından Aile Mahkemesi tarafından 

kanuna aykırı davranıldığını söylemek gerekir. 

Verilen zorlama hapsine rağmen tedbir kararının gereklerine aykırılığın tekrarı söz 

konusu olursa, her tekrarda ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama 

hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar arttırılır. Ancak Kanun koyucu bu artırıma azami 

bir süre getirerek, zorlama hapsinin toplam süresinin altı ayı geçemeyeceği hükme bağlamıştır 

(6284 S.K.m.13/2). Ne var ki, bu hüküm, şiddet uygulamayı verilen tedbir kararlarına rağmen 

                                                           
5 TBMM, 24.Yasama Dönemi, Y.2, S. 181, Alt Komisyon Raporu, s. 46. 
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alışkanlık haline getirenlerin altıncı aydan sonra da şiddet uygulamaya devam ettiği 

düşünüldüğünde, kişilerin bir kez daha zorlama hapsine tabi tutulamaması riskini de 

beraberinde getirmektedir. Bu itibarla yaptırımın altı ayla sınırlı tutulması Kanunun bir 

eksikliği iken bu eksik hali ile bile ihlal kararının verilemiyor olması, Aile Mahkemelerinin 

ihlal kararı vermekten kaçınması, 6284 s. Kanundan doğan kararları yalnızca evrak işi olarak 

görmeleri, 6284 s. Yasanın uygulanmasını daha da imkânsız hale getirmektedir.  

 

F-) Adli Makamlar tarafından Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 

Sözleşmesi) İhlal Edilmiştir. 

 Ülkemiz Sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmanın yanı sıra uygulanmasında da hızla 

adım atan bir ülke olmuştur. Bu açıdan atılan en önemli adım ise 6284 sayılı Kanunun kabul 

edilmesidir. Sözleşmenin onaylanmasının ardından daha bir yıl geçmeden hazırlanarak kabul 

edilen Kanun, İstanbul Sözleşmesini referans alarak düzenlenmiştir. Nitekim Kanunun 1. 

maddesinde, hazırlanmasında esas alınan uluslararası sözleşmeler arasında İstanbul Sözleşmesi 

özellikle ve açıkça belirtilmektedir. Zaten 6284 sayılı Kanun incelendiğinde, maddelerin 

Sözleşme hükümlerinden esinlenilerek düzenlendiği anlaşılmaktadır.  

Bilindiği üzere, Anayasanın 90. Maddesine göre; taraf olunan uluslararası sözleşme 

hükümleri kanun hükmündedir. Türkiye Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 

Sözleşmesi)’ne taraf olmakla birlikte sözleşmenin uygulanması konusunda yükümlü hale 

gelmiştir. Anayasa m. 90 hükmünün bir sonucu olarak, İstanbul Sözleşmesinin imzalanması ve 

usule uygun bir şekilde yürürlüğe girmesi ile kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konusundaki 

mevcut yasal düzenlemeler ile hazırlanacak tüm kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler 

kadar bu alandaki tüm uygulamalar da bu sözleşmede belirtilen ilkeler ve standartlara uygun 

olmak zorundadır.  

 İstanbul Sözleşmesine göre, taraf devletlerin, şiddetle mücadelede devlet çapında 

uygulanacak politikalar geliştirme ve onları yürütme yükümlülüğü vardır. Sözleşmenin 7. 

maddesinde devletlerin bu yükümlülüğünden bahsedilmektedir. Maddeye göre, taraflar bu 

yükümlülüklerini yerine getirirken tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir bütün olarak çalışmalıdır 

(m.7/1). Devletin kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ulusal insan hakları kuruluşları ve sivil 

toplum örgütleri gibi devlet dışı aktörlerin de sürece müdahil edilmesi çok önemlidir6 (m.7/3). 

Bu politikaların geliştirilmesi ve yürütülmesinde odak nokta ise mağdur haklarıdır (m. 7/2). 

                                                           
6 İstanbul Sözleşmesinin bazı maddelerinde, örneğin 7. maddesinde olduğu gibi, şiddetle mücadeleye 

sık sık sivil toplum kuruluşlarının de dâhil edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sözleşmenin 9. 

maddesinde ise tek başına “sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum” başlığı altında şiddetle mücadelede 

devletle sivil toplum kuruluşları arasındaki bağa yer verilmiştir. Buna göre taraf devletlerin, şiddetle 

mücadele alanında ilgili sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun her düzeydeki çalışmalarını göz 

önünde bulundurması, onları bu alanda çalışma üretmeleri bakımından teşvik etmesi, desteklemesi ve 

bu kuruluşlarla etkin olarak işbirliğinde bulunması istenmiştir.   
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 İstanbul Sözleşmesinde mağdurlar için koruyucu, önleyici ve telafi edici bir dizi 

önlemlere yer verilirken, özellikle devletlerin, ceza hukuku anlamında müdahale gerektiren 

şiddet biçimlerine ve faillerine karşı cezai önlemler alması konusunda da bir takım hukuki vd. 

tedbirleri alması gereği hükme bağlanmaktadır. 

 İstanbul Sözleşmesine göre; şiddetin önlenmesi ve mağdurun şiddete karşı korunması 

için devletin kolluk birimlerinin, Kanunla verilen özel yetkiye dayanarak, acil müdahale 

kabiliyetine sahip olması gerekir (İst. Söz. m. 50). Acil müdahale yoluyla mağdurların 

korunabilmesi ise temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına neden olabileceğinden 

kanunda bir düzenleme yapılmasını ve ilgili birimlere kanun ile özel yetkinin verilmiş olmasını 

gerektirir. Bu noktada devletin “risk değerlendirme ve risk yönetimi” konularında 

düzenlemeler yapması beklenmektedir. Nitekim İstanbul Sözleşmesi’nin 51. maddesinde ölüm 

riskinin, durumun ciddiyetinin ve şiddetin tekrarlanması riskinin değerlendirilmesini yapmak, 

koruma ve destek sağlamak üzere gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması emredilmektedir.  

 Ayşe Tuba Arslan’ın defalarca başvurması, can güvenliğinin olmadığının çok açıkça 

anlaşılmış olması, yirmi üç tane soruşturma dosyası olması, tedbir kararının defalarca ihlal 

edilmiş olması, İstanbul Sözleşmesine göre ciddi durum değerlendirmesi kapsamındaki 

olaylardandır. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi tarafından devlete yüklenen ödevlerden m.51 

hükmü ihlal edilmiştir.   

 İstanbul Sözleşmesini referans alarak düzenlendiği 6284 sayılı Kanunda ise risk 

değerlendirmesi ve yönetimi konusu ele alınmamış, sadece “şiddete uğrama tehlikesi”nden 

bahsedilmiş, bu tehlikenin de ne tanımından ne de nasıl değerlendirileceğinden 

bahsedilmemiştir. Bu eksiklik nedeniyle, şiddetle karşılaşan ilk merci olan kolluğun kendi 

içgüdülerine göre hareket etmesi beklenmektedir. Nitekim ülkemizde riski doğru 

değerlendiremeyen kolluğun harekete geçmemesinin sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. 

Riskin varlığı için somut veriler arama gereği, kanunun uygulanmasını geciktirmekte kadının 

ağır yaralanmasına ve hatta ölümüne bile neden olabilmektedir. Kanunun şiddeti önlemeye 

ilişkin hükümlerinin uygulanmasında kolluğun keyfi davranmasının önüne geçmek için risk 

değerlendirmesi konusunda bir düzenlemeye ve kolluğun eğitimine acil olarak ihtiyaç vardır. 

Nitekim Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesi, bu tedbirlerin infazı ile görevli kolluk biriminin 

gerekli risk değerlendirmesini yapamadığını, bu eksikliğin bir kadının ölümüne neden 

olabildiğini göstermiştir.  

 İstanbul Sözleşmesine göre taraf devletlerin özel yükümlülükleri üç ana çerçevede şu 

şekildedir: “şiddeti önleme ve engelleme yükümlülüğü”, “mağdurun korunmasına ve 

desteklenmesine ilişkin önlemler alma yükümlülüğü” ve “failin hukuki ve cezai yaptırıma tabi 

tutulmasına ilişkin yükümlülükleri”dir. Şiddeti önleme ve engelleme yükümlülüğü 

Sözleşmenin 12. maddesinde düzenlenmiştir7. Buna göre taraf devletler, kadınları erkekler 

                                                           
7 Taraf devletlerin önleme ve engelleme yükümlülüklerine ilişkin düzenlenen diğer maddeleri ise 

şöyledir: Şiddetin neden ve sonuçlarının araştırılarak halk arasında farkındalık yaratan programların 

yaygınlaştırılması bakımından “Farkındalığın Arttırılması” başlıklı 13. maddesi, toplumun her ferdinin 

daha ilkokul seviyelerinde başlayan kadın erkek eşitliğine ve şiddete başvurmadan çözüm geliştirme 

tekniklerinin geliştirilmesi bakımından “Eğitim” başlıklı 14. maddesi, ilgili tüm profesyonel kadroların 

şiddetin önlenmesine ve mağdurlarının korunmasına yönelik “Profesyonel Kadroların Eğitilmesi” 
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karşısında ayıran ve aşağılayan her türlü ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve 

uygulamaları kaldırmak, kadın ve erkeğe biçilen sosyal ve kültürel rollerin değişimini sağlamak 

bakımından gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür (m. 12/1). Bu hükmün amacı, Sözleşme 

kapsamına giren şiddet türlerini uygulamayı alışkanlık haline getirmiş olan bireylerin kalplerine 

ve zihinlerine ulaşmaktır. Bunun için devletler erkekler ve erkek çocukları başta olmak üzere 

toplumun her üyesinin bu sürece aktif olarak katılmasını sağlamalıdır (m. 12/2,4). Bu 

tedbirlerin başında kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus kavramlarının her türlü şiddet 

eylemine gerekçe olarak kullanılmasının engellenmesi gelir (m. 12/5)271. Konseyin bu tür 

gerekçelerden özellikle bahsetmesinin nedeni etnik kökeni farklı olan ya da dini farklı olan ve 

birlikte yaşayan topluluklarda görülecek şiddetin töre, din, namus gibi kavramların arkasına 

sığınmasını engellemektir. Ancak Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesi ile kendisine yirmi üç kez 

başvurmuş olan bir kadına karşı devletin şiddeti önleme ve engelleme yükümlülüğüne, 

mağdurun korunmasına ilişkin önlemler alma yükümlülüğüne ve failin cezalandırılması 

yükümlülüğüne uymadığını göstermektedir. Nitekim Ayşe Tuba Arslan defalarca başvuru 

yapmışsa da matbu koruma kararı evrakları dışında tarafına hiçbir koruma sağlanamamış, şiddet 

uygulayan Yalçın Özalpay’a herhangi bir tedbir uygulanmamış, hatta koruma kararını ihlal 

etmesine rağmen kendisine hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.  

Sözleşmede yer verilen bir diğer özel yükümlülük, mağdurun korunmasına ve 

desteklenmesine8 yönelik olarak taraf devletlerin gerekli yasal vd. tüm önlemleri alması 

yükümlülüğüdür (m. 18/1). Bu konuda alınacak tedbirlerin ise özellikle insan hakları odaklı; 

mağdur, fail ve çocuklar arasındaki ilişki ile bunların yaşadığı toplumsal ortamı hep birlikte 

değerlendiren; ikincil bir mağduriyeti engelleyici, özellikle kadın mağdurları ekonomik vb. 

yönlerden güçlendiren ve onların korunması ve desteklenmesini kolaylaştıran (hizmetlerin aynı 

binada verilmesi gibi) ve tüm mağdurların ihtiyaçlarına yönelik olması amaçlanmalıdır (m. 

18/3). Taraf devletlerin bu yükümlülüğünü yerine getirirken yargı birimleri, savcılar, kolluk 

kuvvetleri, yerel ve bölgesel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb. ilgili tüm kuruluşlarla 

koordine ve işbirliği içinde çalışması gerekir (m18/2). Nitekim mağdurla ilk temasa geçen 

kolluk kuvvetlerinden, yerleştirildiği sığınma evlerine kadar ve genellikle yargıya intikal ile 

devam eden süreci de sayarsak tüm bu birimler arasındaki koordinasyon büyük önem arz 

etmektedir. 

Mağdurun korunması ve desteklenebilmesi için olaydan haberdar olmak da ayrı bir 

önem arz eder. Mağdurun ya da etrafındakilerin (özellikle komşuların, öğretmenlerin, iş 

arkadaşlarının) veyahut başvurulan uzmanların (örneğin doktor ya da psikiyatristlerin) bu 

                                                           
başlıklı 15. maddesi, faillerin şiddete dayalı davranış kalıplarını değiştirmek amacıyla eğitim ve tedavi 

programlarının teşvik edilmesi bakımından “Önleyici Müdahele ve Tedavi Programları” başlıklı 16. 

maddesi ve son olarak da özellikle cinsel ve şiddet içerikli yayınların engellenmesi ve medyayı teşvik 

bakımından “Özel Sektör ve Medyanın Katılımı” başlıklı 17. maddesidir.  
8 Mağdurun şiddet sonrasında iyileşmesini kolaylaştıracak destek hizmetleri önemi ayrıca vurgulanarak, 

yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğretim ve iş bulma 

süreçlerinde yardımcı olma (m. 22/1), mağdurların bu tip sosyal ve sağlık hizmetlerine erişiminde 

kolaylığı sağlamak açısından profesyonel kadrolar oluşturma ve eğitimi konusu gibi birçok maddede 

taraf devletlere özel yükümlülükler getirilmektedir. Bunların yanı sıra mağdur çocuk ve kadınların 

kalabileceği güvenli barınakların kurulması (m. 23), görüşmelerin gizli tutulduğu 7 gün 24 saat hizmet 

veren telefonla destek hatlarının oluşturulması istenmektedir (m. 24).   
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sessizliği kırma noktasında önemli rolleri vardır. Bu nedenle Sözleşmede tanıkların ve 

mağdurun şiddeti yetkili makamlara bildirmesi konusunda teşvikini sağlayacak hukuki vd. 

tedbirlerin alınması konusu ayrıca ele alınır. “Bildirim”(m. 27) ve “Uzmanlar Tarafından 

Bildirim”(m. 28) başlıklarıyla iki ayrı maddede düzenlenen bu yükümlülüğü, taraf devletlerin 

daha şiddet olayı gerçekleşmeden haberdar olabilmesini sağlayacak bir takım tedbirleri 

almasını içerir. Başka bir ifadeyle yetkili makamlara bildirimin teşviki yalnızca tanıklara 

yönelik değil, eylemin gerçekleşeceğine dair makul sebepleri olan ve hatta eylemin 

gerçekleşeceğini öngören kimseleri dahi kapsamaktadır9. Aynı durum uzmanlar için de 

geçerlidir. Yani uzmanların eyleme tanık olmasının dışında, eylemin gerçekleşeceğini 

öngörmesi de bildirim için yeterlidir10. Tüm bunların yanında şiddetin önlenmesi ve mağdurun 

korunması bakımından devletin risk değerlendirmesi ve yönetiminin sağlanması için de gerekli 

düzenlemeleri yapması gerekir (m. 51). 

  

                                                           
9 İstanbul Sözleşmesi m. 27; “Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eyleminin ifasına 

tanık olan veya eylemin gerçekleşeceğine yönelik makul gerekçeleri olan veya bir şiddet eyleminin daha 

gerçekleşeceğini ön gören herhangi bir kimsenin bunu ilgili kuruluşlara veya makamlara bildirmesini 

teşvik etmek amacıyla gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alır.”   
10 İstanbul Sözleşmesi m. 28; “Taraflar, iç hukuk tarafından bazı uzmanlara uygulanan gizlilik ilkesinin, 

tanıkların bu sözleşme kapsamındaki her türlü ağır şiddet eyleminin gerçekleştirileceğine dair makul 

sebepler olması ve daha sonra bir şiddet eylemi daha öngörülmesi durumlarında, bu tanıkların durumu 

ilgili kurum ve makamlara bildirme olasılığı önünde uygun koşullar altında bir engel teşkil etmeyeceğini 

sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alır.”   
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VI- UZLAŞTIRMAYA SEVK EDİLEN SORUŞTURMA DOSYALARI VE 

UZLAŞTIRMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

 

A-)Uzlaşmaya Sevk Edilen Soruşturma Dosyaları  

Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmeden önce yaptığı başvurularda, Eskişehir Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından, İstanbul Sözleşmesine aykırı olarak uzlaştırma işlemleri yapmıştır.  

Aşağıda yer alan beş ayrı dosyada Ayşe Tuba Arslan’ın, eski eşi Yalçın Özalpay 

hakkındaki şikâyet dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna 

gönderilmiştir. Bu işlem sonrasında görevlendirilen uzlaştırmacılar, Ayşe Tuba Arslan ve 

Yalçın Özalpay ile görüşme sağlamış, uzlaşmak isteyip istemediklerini sorumuşlardır. Bu 

dosyalar aşağıda yer almaktadır: 

1. 14-15-16-17.09.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezine şikâyette bulunan 

Ayşe Tuba Arslan, sanık Yalçın Özalpay hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme, 

sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından şikayetçi olmuştur. Bu 

şikâyet sonrasında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı 31.10.2018 tarihinde 

Uzlaştırma Bürosuna gönderilmiştir. Uzlaşamama tutanağı sonrasında sanık hakkında 

18.12.2018 tarihinde Eskişehir 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/2364 E. 

numarasıyla kamu davası açılmıştır. Dava halen derdesttir.  

 

2. 10.10.2018 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezine şikâyette bulunan Ayşe Tuba 

Arslan sanık Yalçın Özalpay hakkında hakaret ve kişilerin sükûn ve huzurunu 

bozma suçlarından şikâyetçi olmuştur. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı 

uzlaştırma bürosuna göndermiştir. Uzlaşamama tutanağı sonrasında 17.12.2018 

tarihinde sanık hakkında Eskişehir 6.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019/34 E. 

Numarasıyla kamu dava açılmıştır. Davada sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.  

 

3. 29.10.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkez Amirliğine şikâyette bulunan Ayşe 

Tuba Arslan sanık Yalçın Özalpay hakkından hakaret suçundan şikâyetçi olmuştur. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı 07.12.2018 tarihinde Uzlaştırma Bürosuna 

gönderilmiştir. Uzlaşamama tutanağı sonrasında 04.01.2019 tarihinde sanık hakkında 

Eskişehir 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019/79 E. numaralı dava açılmıştır. Eskişehir 

5. Asliye Ceza Mahkemesinin2019/300 E. numaralı dosyası 2019/79 Esas dosyasında 

birleşmiştir. Davada sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. 

 

4. 03.11.2018 tarihinde Çarşı Polis Merkez Amirliğine başvuran bulunan Ayşe 

Tuba Arslan sanık Yalçın Özalpay’dan tehdit ve hakaret suçundan şikâyetçi olmuştur. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı 09.12.2018 tarihinde uzlaştırma bürosuna 

gönderilmiştir. Uzlaşamama tutanağı sonrasında 08.01.2019 tarihinde Eskişehir 

6.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019/119 E. numarasıyla kamu davası açılmıştır. 

Davada sanık hakkında HAGB kararı verilmiştir. 

5. 11.01.2019 tarihinde Odunpazarı Polis Merkezine başvuran Ayşe Tuba Arslan 

sanık Yalçın Özalpay’dan tehdit, hakaret suçlarından şikâyetçi olmuştur. Dosya 
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12.04.2019 tarihinde uzlaştırma bürosuna gönderilmiştir fakat taraflar 

uzlaşamamışlardır. Uzlaşamama tutanağı sonrasında 08.05.2019 tarihinde Eskişehir 

4.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019/1040 E. numarasıyla kamu dava açılmıştır. Dava 

halen derdesttir. 

 

Yukarıda yer alan dosyalardaki suçlar “kişilerin sükûn ve huzurunu bozma, hakaret, 

tehdit, mala zarar verme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” olarak vücut bulan 

psikolojik şiddet kategorisindeki suçlardır. 

İstanbul Sözleşmesine aykırı olarak yapılan uzlaştırma işlemleri hem Ayşe Tuba 

Arslan’ın yeni saldırılara uğramasına zemin hazırlamış, hem uzlaştırma sürecinde geçen zaman 

Yalçın Özalpay hakkında dava açılma sürecini geciktirmiştir. Yukarıda yer alan dosyalar sadece 

Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay arasındaki uzlaştırma işlemi yapılan dosyalardır. Bu 

dosyalar dışında 18 ayrı başvurusu olan Ayşe Tuba Arslan, iki yılda boyunca neredeyse her ay 

uğradığı bir şiddet eylemi sonrasında Yalçın Özalpay hakkında şikâyette bulunmuştur. 

İstanbul Sözleşmesinin “Zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerinin veya 

hüküm vermenin yasaklanması” başlığını taşıyan 48/1 maddesine aykırı olarak yapılan 

uzlaştırma işlemleri sonrasında sanık hakkında dava daha geç açılmış yargılama süreci 

uzamıştır.  Açılan davalarda hakkında etkili ve caydırıcı bir ceza verilmeyen Yalçın Özalpay, 

Ayşe Tuba Arslan’ı öldürmüştür. 

 

B-) Uzlaştırma Kurumu Ve İstanbul Sözleşmesi  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerinde 

düzenlenen uzlaştırma kurumu Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinim 3-1/k 

maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “k) Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç 

nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun 

ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları 

suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci” dir. 

Uzlaştırma yapılabilmesi için öncelikle uzlaşma kapsamına giren bir suçun varlığı 

gerekmektedir. Kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaşma kapsamına giren bir suçun 

varlığından bahsedilemez. Şöyle ki: 

Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma” başlığını taşıyan Anayasanın 90. 

maddesinin son fıkrasında “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar 

kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz” denmektedir. Anayasaya göre milletlerarası antlaşmaların iç 

hukuktaki yeri ‘Kanun’la eşdeğerdir. Uluslararası anlaşmalar Anayasanın 104/b maddesine 

göre TBMM’ce kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanının onayı ile tamamlanır ve yayımlanır. 

Anayasada 2004 yılında yapılan değişiklik ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası sözleşmelerin hukuki gücü, diğer milletlerarası anlaşmalara göre kuvvetlendirmiş 

ve normlar hiyerarşisindeki yerini yeniden belirlenmiştir. Buna göre; Anayasa’nın 90. 

Maddesinin son fıkrasına 07.05.2004 tarihli 5170 sayılı yasanın 7. maddesiyle şu tümce 

eklenmiştir. “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
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milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” denilmiştir. 

Görüldüğü üzere bu düzenleme sonrasında normlar hiyerarşisi yeniden şekillenmiş ve 

milletlerarası anlaşmalar bakımından ikili bir ayrım yapılmış, temel hak ve hürriyetlere verilen 

önem ve uluslararası koruma mekanizmaları etkin kılınmak amacıyla temel hak ve hürriyetlere 

ilişkin milletlerarası anlaşmalar kanunlardan daha üst düzeyde hukuk normları olarak 

konumlandırılmıştır. 

Kadına karşı şiddet evrensel sorununu çözmek adına hazırlanan ve usulüne uygun olarak 

yürürlüğe konulan İstanbul Sözleşmesi’nin, Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası anlamında 

temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası anlaşma olduğuna kuşku yoktur. Çünkü şiddet 

sorunu; yaşama hakkı, maddi ve manevi bütünlük, ailenin korunması gibi bir dizi temel hak ve 

hürriyeti ilgilendirmektedir. Dolayısıyla kanunlarla İstanbul Sözleşmesi arasında bir çatışma 

olduğu takdirde, uygulayıcı sıfatıyla idare, mahkemeler ve uzlaştırmacılar İstanbul 

Sözleşmesi’ni uygulamak zorundadırlar, bu anayasal bir zorunluluktur. 

İstanbul Sözleşmesi’nin “Sözleşmenin Kapsamı” başlığını taşıyan 2. maddesinde 

sözleşmenin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir; 

“1-Bu Sözleşme, aile içi şiddet de dâhil olmak üzere, kadınları orantısız bir biçimde 

etkileyen, kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır. 

2-Taraflar bu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya teşvik edilir. 

Taraflar bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 

kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir.” 

İstanbul Sözleşmesinin “Tanımlar” başlığını taşıyan 3. maddesinde ise şiddet 

tanımlanıştır. Buna göre; 

a-) “Kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık 

anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu 

eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da 

dâhil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi 

sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır; 

b-) “Aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgâhı paylaşmakta 

olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile 

biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana 

gelen fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır; 

c-)  “Toplumsal cinsiyet”, herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun 

olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler 

olarak anlaşılacaktır; 

d-) “Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu 

için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak anlaşılacaktır; 

e-)  “Mağdur”, a ve b fıkralarında belirtilen davranışlara maruz kalan herhangi bir şahıs 

olarak anlaşılacaktır; 

f-) “Kadın” terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır. 
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Görüldüğü üzere İstanbul Sözleşmesinin 3. maddesi kadına yönelik şiddeti: fiziksel, 

cinsel, psikolojik veya ekonomik olarak göstermiştir. Yine bu maddede şiddet uygulayan 

tanımlanmış, şiddet uygulayanın mağdurla aynı ikametgâhı paylaşmakta olsun veya olmasın 

veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya 

daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede kadına 

yönelen hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları, İstanbul Sözleşmesi’nin 

kapsamındadır. 

İstanbul Sözleşmesinin “Zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerinin veya 

hüküm vermenin yasaklanması” başlığını taşıyan 48/1 maddesi şu şekildedir: 

“1-Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, 

arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif 

süreçlerini yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.” 

Bu madde kapsamında kadına yönelik her türlü şiddet olayında arabuluculuk, uzlaştırma 

ve diğer zorunlu anlaşmazlık giderme gibi alternatif süreçler açıkça yasaklanmıştır. İmzacı 

devletler bu sözleşme ile kadına yönelik her türlü şiddet olayında arabuluculuk ve uzlaştırma 

da dâhil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklama konusunda 

bir taahhüt altına girmiştir. 

02.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. Maddesinde uzlaştırma 

yapılabilecek suçlara ilişkin getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, uzlaştırmaya tabi 

suçlarda yapılan genişletme ile müştekisi kadın olan tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükûnunu 

bozma suçları da uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Oysa 6763 Sayılı yasa uygulanırken, İstanbul 

Sözleşmesinin 48. maddesinde belirtilen uzlaşma yasağı olan haller ilk elden göz önüne 

alınmalıdır. Sözleşme metninde tek tek sayılan kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik 

ve cinsel şiddet içeren suçlar uzlaştırma kapsamı dışındadır. 

Uygulamada kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaştırma yapılmaktadır. Eskişehir 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir dosyada yapılan başvuru sonrasında, kadına yönelik şiddet 

içeren suçların uzlaşma kapsamında kalıp kalmadığı hususundaki sorusuna Adalet 

Bakanlığından gelen görüş uygulamayı da göstermektedir. 

Bakanlık 01.07.2019 tarihli görüş yazısında; “Sözleşmede sadece zorunlu alternatif 

çözüm usulleri ve hükümleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte yukarıda yer verilen 

mevzuat hükümleri ve açıklamalara göre Türk hukuk sisteminde yer alan “uzlaştırma” 

kurumunun zorunlu bir alternatif çözüm yolu olmayıp tarafların kabulü ile başlayan 

özgür iradesine göre yürüyen bir müessese olduğu açıktır.(..) 

Bu itibarla; 

1-Uzlaştırma kapsamında kalan suçların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 253 üncü maddesinde açıkça belirtildiği, söz konusu hüküm çerçevesinde 

kadına yönelik şiddet içeren tüm suçların uzlaşma kapsamında kalmadığı, 

2-) Uzlaştırma kapsamında kalan suçlarda; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanununda suç mağduru olan kadınlar yönünden 

alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın uygulanmayacağına dair bir hüküm 

bulunmadığı, 
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3-) Kadına karşı işlenen hakaret tehdit kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 

suçlarında da uzlaştırma hükümlerinin uygulanabileceği,” mütalaa edilmiştir. 

  

“Türk hukuk sisteminde uygulanan uzlaştırma zorunlu uzlaşma mıdır, zorunlu değil 

midir?” sorusunun yanıtlanması, uzlaşma mekanizmasının İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olup 

olmadığının belirlenmesi bakımından zaruridir. 

Bakanlık “Türk hukuk sisteminde yer alan “uzlaştırma” kurumunun zorunlu bir 

alternatif çözüm yolu olmayıp tarafların kabulü ile başlayan özgür iradesine göre yürüyen bir 

müessese” olduğunu iddia etse de uzlaşma teklif sürecinin zorunlu olduğunu görüş yazısına 

açıkça yazmamıştır. Hukuk sistemimizde uzlaşma taraflara “zorunlu olarak teklif edilir” ancak 

taraflar “kabul ile başlayan bir görüşmeler sürecine kendi iradeleri” ile girebilirler. 

Şiddet gören kadının şikâyeti sonrasında dosya Uzlaşma Bürosuna gönderilir. Atanan 

uzlaştırmacı şikâyetçi kadına ve şüpheli erkeğe uzlaşma teklif eder. Bu süreç zorunludur. Ancak 

taraflar uzlaşma teklifini kabul etmeyebilecektir. Zaten hiçbir hukuk sisteminde teklifin kabul 

edilmesi zorunlu tutulamaz. Bakanlığın teklifin kabul/ret kısmı kişilere kalmıştır savunusu 

dayanaksızdır. 

Şiddet gören kadının zorunlu olarak uzlaşma sistemine girdiği, uzlaştırmacı tarafından 

zorunlu olarak uzlaşma teklifine maruz kaldığı mevcut sistemde uzlaştırma zorunludur. 

6284 Sayılı Kanun’unda suç mağduru olan kadınlar yönünden alternatif çözüm yolu 

olan uzlaştırmanın uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığını dile getirilen Bakanlık 

cevabında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanununda 

suç mağduru olan kadınlar yönünden alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın 

uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığı” da belirtilmiştir. Bakanlık 6284 sayılı yasa 

kapsamında verilen koruma kararının erkek tarafından ihlal edilmesi sonrasında da dosyada 

uzlaştırma yapılabileceğini söylemektedir. 

Bakanlığın cevabına göre erkek tarafından şiddet gören kadın 6284 sayılı yasa 

kapsamında koruma kararı aldıktan sonra erkek bu karara aykırı davranırsa erkek hakkında 

6284 sayılı yasanın ihlali sebebiyle açılan soruşturmada da uzlaştırma yapılabilecektir. Şiddet 

görmüş ve koruma kararı altındaki kadın ile şiddet uygulayan erkeğin uzlaşma görüşmesine 

katılmalarının ne kadar tehlikeli olduğu ortadadır. Kadına şiddet uygulayan, bu yüzden 

hakkında tedbir olan erkek bu tedbiri bile ihlal etmişse şiddet konusunda ısrarlıdır. Bu noktada 

uzlaştırma yapmak yeni bir şiddete hatta cinayete zemin hazırlayacaktır. 

Bunun dışında konunun bir başka hukuki boyutu ise koruma kararının ihlali sonrası 

uygulanması gereken zorlama hapsinin uygulanmayarak uzlaştırmaya gidilmesi mahkeme 

kararlarının uygulanma zorunluluğuna ilişkin Anayasa’nın 138.maddesinin 4. fıkrasına 

aykırıdır. Zira söz konusu hükme göre; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 

kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 

değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez”. 

İstanbul sözleşmesinde “Kadınlarla erkekler arasında, tarihten gelen eşit olmayan güç 

ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara 

üstünlüğüne, kadınlara yönelik ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla 

ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığını; kadına yönelik şiddetin yapısal özelliğinin 
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toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma 

zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan biri olduğunu; kadınların ve kız çocuklarının 

erkeklerden daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldıkları” tespit 

edilmiştir. 

Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği düzleminde, mağduru uzlaşmaya zorlamak 

çoğu mağdurun şikâyetini geri çekmesine sebep olacaktır. Eşitler bir masa etrafında oturup bir 

konuyu tartışıp uzlaşabilir. Ancak ülkemizde ve dünyada kadın erkek arasında büyük bir 

eşitsizlik varken uzlaşma kurumu kadınların şikâyetlerinden vazgeçirme mekanizmasına 

dönüşecektir. Bu noktada toplumsal/yargısal baskı ile kadınların uzlaşmak zorunda bırakıldığı 

bir hukuk sisteminin önüne geçmek için İstanbul sözleşmesinde “zorunlu uzlaşma” 

yasaklanmıştır. 
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VII- SONUÇ 

Tüm rapor kapsamında ayrıntılı olarak tüm süreçleri objektif ve açık şekilde incelemeye 

çalıştık. Raporun sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ışığında, Ayşe Tuba Arslan’ın can güvenliği 

bakımından tehlikede olduğu konusunda adli makamlarca bilgi sahibi olunduğu, Ayşe Tuba 

Arslan’ın onlarca başvurusunun bulunmasına rağmen gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı 

görülmektedir.  

Ayşe Tuba Arslan, 6284 s. yasa kapsamında defalarca kolluğa ve Aile Mahkemesine 

başvuru yapmış, gerek kolluk amiri gerekse aile mahkemesi tarafından matbu önleyici tedbir 

kararları verilmiştir. Bu başvurular konusunda kurumlar görevlerini etkin şekilde yerine 

getirmemiştir. Örneğin bu kararların tebliği 6284 s. Kanundaki tedbirlerin, acil-can güvenliği 

konulu iş olması, ruhuna aykırı olarak ivedi şekilde yapılmamış, ŞÖNİM tarafından bu 

tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı takip edilmemiş, kolluk bu kararların infazı için gerekeni 

yapmamıştır.  

Yine Aile Mahkemesi, etkili çözümleri seçmemiş, matbu kararların dışındaki, şiddeti 

önleme amaçlı GPS donanımı, elektronik kelepçe uygulaması gibi yollara başvurmamıştır. Bir 

sene gibi bir sürede yirmi üç kere adli makamlara başvuran, açık açık can güvenliğim yok beni 

koruyun diyen bir kadın için dahi bu koruma mekanizmalarının uygulanmadığı göz önüne 

alındığında; Türkiye genelinde bu mekanizmaların neredeyse hiç işletilmediği açıkça ortadadır. 

Yine Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının infazı ile ilgili 

Eskişehir ŞÖNİM’e bir başvuru yaptığımızda, ŞÖNİM’de koruma kararlarının ve bunların 

infazına ilişkin şahsi bir dosya tutulmadığı, bu takibin tek dosya üzerinde yürütülmediğini 

öğrendik. Nitekim Ayşe Tuba Arslan’ın 1. Aile Mahkemesindeki 2018/512 D. İş dosyasında da 

ŞÖNİM’e gönderilen bildirim evrakı dışında ŞÖNİM’e dair hiçbir evrak bulunmamaktadır. Bu 

durum ŞÖNİM’in kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen 

görevini gereği gibi yerine getirmediğini göstermektedir. Uygulamadaki bu aksaklık ve ihmal 

Ayşe Tuba Arslan’ın hayatına mal olmuştur. 

Raporun III. Bölümündeki ceza dava dosyaları değerlendirmesinde; Ayşe Tuba Arslan 

ile sanık Yalçın Özalpay arasında birçok ceza davasının olduğu, bu davaların para cezası, 

beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıyla sonuçlandığı görülmektedir. 

Yargılamaların çok uzun sürdüğü, ceza davalarında hâkimin sadece önündeki olay üzerinden 

inceleme yaptığı, Ayşe Tuba Arslan’ın her başvurusunda diğer dosyalardan da bahsetmesine 

rağmen, sanığın Ayşe Tuba Arslan’a yönelik sistematik şiddetinin görmezden gelindiği, dikkate 

alınmadığı görülmektedir.    

Yine raporun ceza davalarına ilişkin değerlendirmelerin birçoğunda; bu davaların Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği ancak Bakanlık avukatlarınca dosya 

takibi sağlanamadığını görülmüştür.  

Ayşe Tuba Arslan’ın başvurularından on tanesi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

ile kapatılmıştır. Raporun IV. Bölümünde de belirtildiği üzere Eskişehir Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nca söz konusu dosyaları incelememize ve örnek almamıza izin verilmemiştir. 

Ancak dava aşamasına taşınan dosyalar içerisinde yer alan iki adet ek kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar ve on adet başvurunun kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile 

sonlandırılması, savcılık makamınca soruşturmanın yeterli özenle yürütülmediği kanaatini 

uyandırmaktadır.  

Raporun VI. bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği üzere Ayşe Tuba Arslan’ın şikâyeti 

üzerine açılan soruşturma dosyaları uzlaşmaya sevk edilmiştir. Uzlaşmaya sevk edilen 
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dosyalara konu suçlar, kişilerin sükûn ve huzurunu bozma, hakaret, tehdit, mala zarar verme, 

sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçları olup psikolojik şiddet kategorisindeki 

suçlardır. Türkiye’nin tarafı ve ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi hükümleri gereğince 

sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma 

da dâhil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçleri açıkça yasaklanmıştır. 

Bu anlamda Ayşe Tuba’nın başvurularının İstanbul Sözleşmesi kapsamında olduğu açık 

olmasına rağmen dosyaların uzlaştırma bürosuna sevki sözleşmenin açık ihlali niteliğindedir.  

İstanbul Sözleşmesinin “Zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerinin veya 

hüküm vermenin yasaklanması” başlığını taşıyan 48/1 maddesine aykırı olarak yapılan 

uzlaştırma işlemleri, hem Ayşe Tuba Arslan’ın yeni saldırılara uğramasına zemin hazırlamış 

hem de uzlaştırma sürecinde geçen zaman Yalçın Özalpay hakkında dava açılma sürecini 

geciktirmiştir. Açılan davalarda hakkında etkili ve caydırıcı bir ceza verilmeyen Yalçın 

Özalpay, Ayşe Tuba Arslan’ı öldürmüştür. 

Son olarak Ayşe Tuba Arslan’a yönelik bu saldırı ülkemizde ilk kez yaşanmamakla 

birlikte aynı konuda AİHM kararlarına konu olan birden çok olay yaşanmıştır. Bu kararlardan 

OPUZ kararı olarak bilinen, Türkiye’nin de tazminata mahkûm edildiği, Nahide OPUZ kararı, 

Ayşe Tuba’nın öldürülmesi olayıyla benzer olması bakımından dikkat çekicidir. 

Ayşe Tuba Arslan, ölmeden önce defalarca polis merkezine şiddet ve tehdit gördüğüne 

dair başvuruda bulunmuş, dört kere koruma kararı almıştır.  Sanık Yalçın ile aralarında birçok 

soruşturma dosyası bulunmaktadır. Ayşe Tuba Arslan lehine verilen önleyici tedbir kararları 

defalarca ihlal edilmiş, bu ihlallerin ikisi Aile Mahkemesi tarafından tebligatın yapılmadığı 

gerekçesi ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile sonuçlanmıştır. Ayşe Tuba Arslan’ın 

yirmi üç kez başvuruda bulunması, can güvenliğinin olmadığını defalarca dile getirmesi,  tedbir 

kararının defalarca ihlal edilmesi, tedbir kararını ihlal eden kişiye gerekli yaptırımın 

uygulanmaması, Adli makamların, tıpkı Nahide Opuz davasında olduğu gibi Yalçın Özalpay’ın 

ölüm tehditleri karşısında tamamen pasif kaldığını ve Ayşe Tuğba Arslan’ı saldırganın 

merhametine bıraktıklarını göstermektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Opuz kararında, başvurucunun birçok kez yetkili 

makamlara başvurması ile yerel makamların fail tarafından öldürücü bir saldırı 

gerçekleştireceğini öngörebilecek durumda olduğu tespit edilmektedir. Mahkeme, yetkili 

makamların başka türlü davranması halinde, neticeyi değiştirme veya zararı hafifletme yönünde 

gerçek bir ihtimal içerebilecek olan makul tedbirlerin alınmamasının Devlet sorumluluğuna 

başvurulması için yeterli bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Nahide Opuz davasında 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinden yaptırıma tabi tutulmuştur. Aynı zamanda Türkiye, 

“kadını korumadığı için” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ceza alan ilk ülke olmuştur.  

Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinin ardından Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca 

yayınlanan genelgeler olumlu olsa da asıl önemli olan husus, uygulayıcıların toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda hak temelli bir bakış açısı ve bilgi birikimine sahip hale getirilmesidir. Zira 

kadına yönelik şiddet vakalarında; failler lehine verilen haksız tahrik ve iyi hal indirimleri, 

kadına yönelik şiddet dosyalarının uzlaşmaya sevki, aile mahkemelerince yetersiz tedbir 

kararlarına hükmedilmesi, savcılık ve kolluk tarafından yürütülen özensiz soruşturmalar ve 

bitmek bilmeyen ceza yargılamaları, ŞÖNİM’lerin işlevsizleştirilmesi, bir mevzuat sorunu 

değil, uygulama ve hepsinden önemlisi bir anlayış sorunudur. 
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VIII- ÖNERİLER 

1-) Ayşe Tuba Arslan’ın ŞÖNİM’de takip edilen, infazının değerlendirildiği bir dosyası 

bulunmamaktadır, bu sebeple tedbir kararlarının takibi hususunda ŞÖNİM yetersiz kalmıştır.  

Bu eksikliğin giderilmesi, bu merkezlerin önemine binaen denetiminin sağlanması, önleyici 

tedbir kararlarının tek dosya üzerinden yürütülmesi, merkezlerde çalışanlara bu konuda 

eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Uygulamadaki bu problem giderilmediği sürece 6284 s. 

Kanuna dayanarak verilen tedbir kararları uygulanmamaya, kadınlar öldürülmeye devam 

edilecektir. 

2-) 6284 Sayılı Yasa Uygulama Yönetmeliği 35/6 hükmü, kararların acilen infaz 

edilebilmesi için “Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin 

aşamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en 

seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bildirilir” şeklinde düzenleme içermektedir. Bu dosya bakımından 

kararların 2-7 gün gibi bir süre arasında ŞÖNİM’e bildirildiği tespit edilmiştir. Uygulamadaki 

bu ihmalin ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.  

3-) İstanbul Sözleşmesini referans alarak düzenlenen 6284 sayılı Kanunda risk 

değerlendirmesi ve yönetimi konusu ele alınmamış, sadece “şiddete uğrama tehlikesi” nden 

bahsedilmiş, bu tehlikenin de ne tanımından ne de nasıl değerlendirileceğinden 

bahsedilmemiştir. Bu eksiklik nedeniyle, şiddetle karşılaşan ilk merci olan kolluğun kendi 

içgüdülerine göre hareket etmesi beklenmektedir. Nitekim ülkemizde riski doğru 

değerlendiremeyen kolluğun harekete geçmemesinin sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. 

Riskin varlığı için somut veriler arama gereği, kanunun uygulanmasını geciktirmekte kadının 

ağır yaralanmasına ve hatta ölümlerine neden olabilmektedir. Kanunun şiddeti önlemeye ilişkin 

hükümlerinin uygulanmasında kolluğun keyfi davranmasının önüne geçmek için risk 

değerlendirmesi konusunda bir düzenlemeye ve kolluğun eğitimine acil olarak ihtiyaç vardır. 

Nitekim Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesi, bu tedbirlerin infazı ile görevli kolluk biriminin 

gerekli risk değerlendirmesini yapamadığını, bu eksikliğin bir kadının ölümüne neden 

olabildiğini göstermiştir.  

4-) Her karakolda 6284 s. Kanundan doğan işlerle ilgili ayrı bir birim kurulması, bu 

dosyalarla uzman olan bu kadronun ilgilenmesi gerekmektedir. Bu birimlerde çalışacak kolluk 

birimlerine gerekli eğitimlerin verilmesi bu eğitimlerin sadece yasal mevzuatla sınırlı 

tutulmaması ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması hususunda 

üniversitelerle koordineli bilimsel ve hak temelli eğitimler verilmelidir.  

5-) Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesi bize önleyici tedbir kararlarının yalnızca bir evrak 

işi olmadığını, ivedilik içeren ve can güvenliğini konu alan işlerden olduğunu bir kez daha 

göstermiştir. Ayşe Tuba Arslan, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının ihlal 

edildiğini defalarca dile getirmişse de mahkeme çok açık delillere rağmen somut delil 

bulunmadığı, tebligatın yapılamadığı gibi gerekçeleriyle ceza verilmesine yer olmadığı karar 

vermiştir. Aile Mahkemelerinin bu tedbirler konusunda daha hassas davranması, tebligatların 

zamanında yapılması, gerekli kurumlara bildirimlerin İstanbul Sözleşmesine, 6284 s. Kanun ve 

Uyg. Yönetmeliğine uygun olarak ivedilikle yapılması, bu tebligatların normal tebliğ 

usulleriyle değil, Tebligat Kanunu 2. Maddesi gereğince kolluk marifeti ile yapılmalıdır. 
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6-) İstanbul Sözleşmesinin “Zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerinin veya 

hüküm vermenin yasaklanması” başlığını taşıyan 48/1 maddesine aykırı olarak kadına yönelik 

şiddet suçlarında ve 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbirlerin ihlaline ilişkin suçlarda 

uzlaştırmaya sevk işlemlerine derhal son verilmelidir. Bakanlık bu konudaki görüşünden derhal 

vazgeçmelidir. Uygulamada birliğin hızla sağlanması ve olası yanlış uygulamaların önüne 

geçilmesi için CMK madde 253 ve 6284 sayılı yasada değişiklik yapılarak uzlaşma yasağına 

ilişkin düzenleme yapılmalıdır.  

7-)  6284 sayılı yasada pek çok önleyici ve koruyucu tedbir türü düzenlenmiştir. Ancak 

uygulamada Aile Mahkemelerince standartlaşmış şekilde bazı tedbir maddelerine 

hükmedilmekte, kanunda yer alan diğer tedbir türleri dikkate alınmamaktadır. Mahkemelerce 

her somut olaya uygun şekilde tedbir kararları verilmeli ve ivedilikle uygulanmalıdır.  

8-) 6284 sayılı yasanın teknik yöntemlerle takip başlığını taşıyan 12. Maddesi, 

elektronik kelepçe, gps takip sistemi gibi olanak tanımaktadır. Somut olayın özelliklerine göre 

elektronik kelepçe ve diğer teknik takip yöntemlerinin uygulanması konusunda karar verilmesi 

ve bu kararların uygulanması için yeterli ekipmanın sağlanması gereklidir.  

9-) Her adliyede kadına yönelik şiddet konusunda uzmanlaşmış yeterli sayıda savcı 

görevlendirilmesi gereklidir. Görevlendirilen savcılar için toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin 

oluşturulması hususunda üniversitelerle koordineli bilimsel ve hak temelli eğitimler 

verilmelidir.  

10-) Ayşe Tuba Arslan, birçok kez adli makamlara başvuruda bulunmuştur. Ancak 

kolluk, savcılık, aile mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve ŞÖNİM arasında yeterli ve düzenli bir 

irtibat bulunmadığından gerekli seviyede önlem alınamamıştır. Gerek birimlerin arasındaki 

irtibatın sağlanması gerekse şikâyete konu eylemin bir devamlılık arz edip etmediğinin, 

saldırıların sayısının, sıklığının tüm bu birimlerce bilinmesi gerekli önlemlerin en doğru şekilde 

tespit edilebilmesi ve uygulanması için bir zorunluluktur. Bu sebeple kadına yönelik şiddet 

dosyalarında Uyap, Polnet, ŞÖNİM vb. portalların ortaklaştırılması ve ekran uyarı sistemini 

sağlayacak bir teknik alt yapı hazırlanmalıdır. Böylece polisler, ŞÖNİM çalışanları, savcılar ve 

hâkimler önlerindeki dosyayı incelemeye başladıklarında, ortak sistem üzerinden oluşturulan 

ekran uyarısı sayesinde, taraflar arasında daha önce benzer şikâyetler bulunup bulunmadığından 

derhal ve otomatik olarak haberdar olacaktır.  

11-)  6284 sayılı kanun kapsamında şiddet uygulayana öfke kontrolü ve tedavi amaçlı 

tedbir verilebileceği düzenlenmiştir. Ancak uygulamada ŞÖNİMlerde bu alanda çalışacak 

yeterli personel bulunmamaktadır. Yine mahkemelerce kanunda yer alan bu tedbire 

hükmedilmemektedir. Kanunda yer alan bu düzenlemeye işlerlik kazandırılması bir 

zorunluluktur. Bu anlamda ŞÖNİM’lerde gerekli personel istihdamı sağlanmalı ve aile 

mahkemesi hâkimlerince talebe bakılmaksızın bu tedbire kararlar da yer verilmelidir. ŞÖNİM 

tarafından öfke kontrolü konusunda verilecek eğitimler, göstermelik olmaktan uzak ve çözüm 

odaklı olmalıdır.   

12-)  Kadına yönelik şiddet dosyalarında mağdurlar için zorunlu vekili görevlendirmesi 

yapılmalıdır, bu hususta CMK 150. maddede değişiklik yapılmalıdır. 6284 sayılı kanun 
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kapsamında tedbir talepli başvuru yapmak üzere mağduru kadınlar için ivedilikle ve ekonomik 

durum değerlendirmesi yapılmaksızın adli yardım kapsamında avukat ataması yapılmalıdır.  

13-) ŞÖNİM’lerde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almış ve kadın hakları alanında 

deneyimi ve duyarlılığı olan avukat istihdam edilmesi ve mağdurlara nitelikli bir hukuki destek 

hizmeti verilmesi gereklidir.  

14-)  Rapora konu pek çok dosyada sanık lehine iyi hal indirimi uygulandığı 

görülmüştür. Kadına yönelik şiddet suçlarında İstanbul Sözleşmesinin 42.  maddesi gereği 

sanıklar hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmaması gerekmektedir.  

15-) Özellikle Aile Mahkemelerinde görev yapan hâkimler olmak üzere tüm ceza 

mahkemesi hâkimlerine İstanbul Sözleşmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin 

oluşturulması hususunda üniversitelerle koordineli bilimsel ve hak temelli eğitimler 

verilmelidir.  

 

 

 

 


