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Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, ken-
disine veya başkasına yönelmiş haksız  bir saldırıya karşı 
o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde 
saldırıyı engellemek  için işlenen fiildir. Ceza hukukun-
da meşru savunma, bir hukuka uygunluk nedeni olarak 
kabul  edilmektedir (TCK m.25). 

Saldırıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kim-
se, meşru müdafaa hükümleri gereği  cezalandırılmaz. 
Maruz kaldığı haksız saldırının etkisi altında, “heyecan, 
korku ve  paniğe” kapılarak meşru müdafaa sınırlarının 
aşılması halinde dahi faile ceza verilmez (TCK  m.27).

#Yaşamakiçinözsavunmahaktır

Meşru Müdafaa Nedir?



Yasemin Çakal Davası
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2
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Olay 10 Temmuz 2014 tari-
hinde yaşandı. Evli olduğu 
erkek tarafından sistematik 
olarak  şiddet gören Çakal, 
meşru müdafaa hakkını 
kullandı.

Tahliye olduktan sonra teh-
ditler almaya devam eden 
Çakal, İsviçre Göç Bürosu’na 
sığınma talebinde bulun-
du.

Çakal, 4 Temmuz 2017’de 
meşru müdafaa hakkı gö-
zetilerek tahliye edildi.

Çakal’a, İsviçre’de 2 Nisan 
2021’de “adli suç” olarak ka-
bul edilen bir kategori için 
politik oturma hakkı ta-
nındı.



Alime Toprak Davası
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Olay 31 Ağustos 2020 tari-
hinde gerçekleşti. Evli ol-
duğu erkek tarafından sis-
tematik  şiddet gören ve 
ölüm tehditleri alan Toprak, 
meşru müdafaa hakkını 
kullandı.

Alime Toprak, 24 Ocak’ta tu-
tuklandı.

Davada taraflar dinlendik-
ten sonra Alime Toprak’ın 
tutukluluk halinin devamı-
na karar verildi.

Toprak, 22 Ocak 2021’de ola-
yın yaşandığını itiraf etti. 



Fikriye Özbek Davası
2020

2
Eylül
2020

13
Nisan
2021

Olay 2 Eylül 2020 tarihinde 
gerçekleşti. Evli olduğu er-
kek tarafından yıllarca siste-
matik  şiddet gören Özbek, 
meşru müdafaa hakkını 
kullandı. 

Davanın 4. duruşmasın-
da meşru müdafaa göze-
tilmeyerek karar verildi. 
Mahkeme, “haksız tahrik” ve 
“iyi hal” indirimi uygulaya-
rak 15 yıl 10 ay hapis cezası 
ile Fikriye Özbek’in tutuk-
luluğunun devamına karar 
verdi. 



Melek İpek Davası
2021

7
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2021
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Olay 7 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleşti. Evli olduğu er-
kek tarafından sistematik 
şiddet  gören ve çocukları-
nın öldürüleceğinin tehdidi-
ni alan İpek, meşru müda-
faa hakkını  kullandı.

15 Mart’ta yapılan davada 
İpek’in tutukluluğunun de-
vamına karar verildi.

12 Şubat’ta iddianame kabul 
edildi. Sanığın 8 yıldan 24 
yıla kadar hapis istemiyle 
yargılanması talep edildi. 

Meşru müdafaada sınırı ma-
zur görülebilecek heyecan 
ve telaş nedeniyle aştığına  
karar verilen Melek İpek, 26 
Nisan’da tahliye oldu.



Nimet Akgün Davası
2021

14
Ocak
2021

Bugün

Olay 14 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleşti. Evli olduğu er-
kek tarafından kendisine ve  
çocuğuna karşı sistematik 
şiddet uygulanan Akgün, 
meşru müdafaa hakkını 
kullandı. 

Nimet Akgün’ün tutuklu-
luk hali devam ediyor.



“Bu çalışma, anayasal hakkı olan meşru müdafaayı kullanan kadın-
ların mahkeme  takibini yapmak için hazırlanmıştır. Araştırmada 
2021 yılı Ocak ayından itibaren öz  savunma yapan kadınların ve 
meşru müdafaa hakkını önceden kullanmış,  davası 2021 yılında de-
vam eden kadınların davalarının takibi yapılmıştır.”

instagram.com/kadinozsavunma

twitter.com/kadinozsavunma

facebook.com/kadinozsavunma

youtube.com/KadınÖzSavunmaAkademisi


