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6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA 
KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 
2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Biz bu yasadan 
bahsederken, kısaca Şiddet Yasası diyeceğiz. Bu 
yasayla tedbir (yani koruma) kararlarına üçlü 
bir mekanizma getirildi. Buna göre aşağıdaki 
makamlara yetki verildi:

1. Kolluk güçleri (polis merkezleri, jandarma 
karakolları), tarafından acil durumlarda 
alınabilecek tedbir kararları,

2. Mülki Amirler (valilik, kaymakamlık), 
tarafından alınabilecek koruyucu tedbir 
kararları,

3. Aile Mahkemesi Hâkimi, tarafından 
alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbir 
kararları. 

Şiddet Yasası, öncelikle bazı tanımlara yer 
veriyor. Buna göre:

Şiddet Mağduru: Şiddete uğrayan veya uğrama 
tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, diğer aile 
bireyleri ve ısrarlı takip mağdurlarıdır.

Buna göre yasadan faydalanmak için evli olmak, 
çocuk sahibi olmak, aynı ev içinde yaşıyor olmak 
gibi herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, 
diğer bir deyişle bu yasa tüm kadınları kapsıyor. 
Yasaya göre şu anda şiddet görmeyen ama şiddet 
görme tehlikesi altında olan kişiler de şiddet 
mağduru sayılır. Bunun yanı sıra, ebeveynleri 
tarafından şiddete uğrayan çocuklar, çocuğunun 
ailesinin yanında yaşayan kadın veya erkek 
yaşlı aile fertleri veya bazen şiddete kadar 
uzanabilen gelin-kaynana ilişkilerinde de bu 

yasa uygulanabiliyor. Ama bildiğimiz gibi şiddet 
mağduru olanların çoğu kadın ve bu yasa da en 
çok kadınları kapsıyor.

Şiddet Uygulayan (Fail): Şiddet olarak 
tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan 
veya uygulama tehlikesi bulunan kişi veya 
kişiler. Şu anda şiddet uygulamasa bile şiddet 
uygulama tehlikesi olan kişiler de şiddet 
uygulayan olarak tanımlanır.

Uluslararası Sözleşmeler: Kadın hakları 
ve ihlalleriyle ilgili uluslararası sözleşmeler, 
özellikle İstanbul Sözleşmesi de yasa metnine 
girdi. Yasaya göre, mahkemeler ev içi şiddet 
konusunda karar verirken, Anayasa’nın 90. 
maddesinde de belirtildiği gibi, Türkiye’nin 
taraf olduğu ve yürürlüğe girmiş uluslararası 
sözleşmeleri dikkate almak zorundalar. 

Kadına Yönelik Şiddet Kadının İnsan 
Haklarının İhlalidir: Yasa kadına yönelik 
şiddetin cinsiyet temelli bir ayrımcılık olduğunu 
ve kadının insan haklarını ihlal ettiğini ifade 
eder.

Yeni yasa, koruyucu ve önleyici olarak iki temel 
tedbir kararı öngörüyor:

1. KORUYUCU TEDBİRLER: 
Bunlar şiddete maruz kalan veya kalma riski 
olan kadın hakkında alınacak tedbir kararlarını 
kapsar. Bu tedbirlere mülki amir (vali, 
kaymakam) veya hâkim karar verir. Çok acil 
durumlarda polis veya jandarma devreye girer:
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MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK 
KORUYUCU TEDBİRLER:
• Kendisine ve çocuklara uygun barınma yeri 

sağlanması, 

• Geçici maddi yardım,

• Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal destek,

• Hayati tehlikesinin bulunması halinde geçici 
koruma altına alınması, 

• Kreş desteği.

HÂKİM TARAFINDAN ALINACAK KORUYUCU 
TEDBİR KARARLARI:
• İşyerinin değiştirilmesi,

• Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim 
yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi

• Aile konutu şerhi,

• Tanık Koruma Kanunu uyarınca, kimlik ve 
diğer bilgilerinin değiştirilmesi

ACİL DURUMLARDA (GECİKMESİNDE SAKINCA 
OLAN HALLERDE) KOLLUK TARAFINDAN 
ALINMASI GEREKEN KORUYUCU TEDBİR 
KARARLARI:
• Şiddete uğrayan kişiye ve gerekiyorsa 

beraberindeki 
çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir 
yerde uygun barınma 
yeri sağlanması,

• Hayatî tehlike söz 
konusu ise, talep 
üzerine veya kolluk 

kuvvetlerinin kendiliğinden kadını (ve varsa 
çocuklarını) koruma altına alması.

2. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER: 
Şiddet uygulayan ve/veya şiddet uygulama 
ihtimali olan kişi veya kişiler hakkında alınacak 
tedbir kararlarına deniyor. 

Şiddet Yasası’nın getirdiği en önemli 
hususlardan biri, acil yani gecikmesinde 
sakınca olan hallerde - şiddet olayının tekrar 
gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğu 
durumlarda - kolluk kuvvetlerinin (yani polis 
ve jandarmanın) bazı tedbirleri alabilmesidir. 
Bu gibi durumlarda, kolluk güçlerinin hem 
koruyucu hem de önleyici tedbirlere, ilgili 
makamdan tedbir kararı olmasa bile geçici 
olarak karar verme yetkisi vardır ve bunu 
kullanmalıdır. Kolluk böyle durumlarda bu 
tedbirleri alarak ilk işgününde ilgili makama 
sunmalı ve ilgili makam tedbir hakkında 48 saat 
içinde karar vermelidir. 

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER NELER OLABİLİR, BU 
TEDBİRLERİ KİMLER ALIR?
Önleyici tedbir kararları hâkim tarafından 
şiddet uygulayana veya uygulama ihtimali 
bulunan kişilere karşı alınır.

Hâkim Tarafından 
Verilecek Önleyici 
Tedbir Kararları, 
Madde 5 (1):

a) Şiddet mağduruna 
yönelik olarak şiddet 
tehdidi, hakaret, 
aşağılama veya 
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küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda 
bulunmaması,

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden 
derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 
korunan kişiye tahsis edilmesi, 

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları 
konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

d) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel 
ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin 
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin 
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

e) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, 
şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına 
ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması,

f) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev 
eşyalarına zarar vermemesi,

g) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair 
surette rahatsız etmemesi,

h) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen 
izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

i) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi 
ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

j) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde 
alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanmaması ya da bu maddelerin 
etkisinde iken korunan kişilere ve bunların 
bulundukları yerlere yaklaşmaması, 
bağımlılığın olması hâlinde, hastaneye 
yatırılması, 

k) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi 
için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Madde 5 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk 
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı 
en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk 
işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim 
tarafından 24 saat içinde onaylanmayan 
tedbirler kendiliğinden kalkar.

Madde 5 (3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle 
birlikte hâkim, 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu 
ve destekleyici tedbirler ile Medeni Kanun 
hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve 
kişisel ilişki kurulması hususlarında karar 
vermeye yetkilidir.

Madde 5 (4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda 
ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan 
kişi ise Medeni Kanun hükümlerine göre 
nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla 
hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz 
önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir 
nafakasına hükmedebilir.

Acil Durumlarda (gecikmesinde sakınca 
olan hallerde) Kolluk Tarafından Alınması 
Gereken Önleyici Tedbir Kararları:

Acil durumlarda kolluk görevlileri hâkim 
tarafından alınmış herhangi bir tedbir kararı 
olmasa da aşağıdaki önleyici tedbirleri almakla 
görevlidir: 

• Şiddet uygulayanın mağdura yönelik şiddet 
tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda 
bulunmaması,
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• Müşterek konuttan uzaklaştırması veya 
bulunduğu yerden uzaklaştırılması, konutun 
korunan kişiye tahsisi, 

• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları 
konuta, okula, işyerine yaklaşmaması,

• Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, 
şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına 
ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması.

BİR KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDIYSA 
VEYA KALMA RİSKİ VARSA VE ŞİKÂYETTE 
BULUNMAK İSTİYORSA, PEK ÇOK FARKLI YERE 
BAŞVURABİLİR; HANGİSİNE ULAŞMAK DAHA 
KOLAYSA ONU TERCİH EDEBİLİR:
• İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık

• İl ve ilçe merkezlerinde Polis Merkezi, 
köylerde Jandarma Karakolu

• Cumhuriyet Başsavcılığı veya Aile 
Mahkemeleri

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

• Hastaneler

Başvuru: Kadının başvuruyu kendisi yapması 
gerekmez; bir akrabası, komşusu, öğretmeni 
ve doktoru gibi bir başkası da kadının adına 
başvuruda bulunabilir.

Ücret: Şiddet Yasası kapsamındaki başvuru ve 
diğer işlemler için hiçbir ücret alınmaz. 

Başvuruda bulunurken şiddetin kanıtlanması 
gerekmez. Çünkü alınacak tedbir kararının 
amacı kadını şiddetten ve şiddet tehlikesinden 

uzak tutmak içindir. Bu yüzden karar herhangi 
bir kanıt gerekmeden, geciktirilmeden verilir.

Tedavi-Rapor: Şiddete maruz kalan bir 
kadının tedavi olması ve/veya rapor alması 
gerekirse, herhangi bir hastaneye gidebilir (özel 
hastane veya devlet hastanesi, fark etmez). 
Söz konusu olan fiziksel şiddet veya tecavüz 
ise, bu duruma dair daha sonra gerekebilecek 
delillerin kaybolmaması için rapor alınması 
ve şiddetin belgelenmesi mümkündür. Tedavi 
gerektiren durumlarda, kadının sağlık güvencesi 
yoksa tedavi masrafları Genel Sağlık Sigortası 
kapsamında karşılanır (ama bununla ilgili 
maalesef sorunlar yaşandığı da bir gerçek).

Tedbir kararı durumunda maddi durum: 
Bir kadın tedbir kararı aldırmayı isterken, evin 
geçimini nasıl sağlayacağı konusunda endişeli 
olabilir. Ancak tedbir kararları kadına ödenecek 
geçici maddi yardımları içerebilir. Çocuklar için 
kreş hizmeti sağlanabilir. Ayrıca kadına nafaka 
da bağlanabilir; nafaka şiddeti uygulayan kişinin 
aylık, maaş veya ücretinden kesilir. Nafaka 
alınamadığı durumlarda Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına da başvurmak veya 
ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’nı aramak da 
mümkündür.

Tedbir kararına uyulmadığı durumlar: Tedbir 
kararı çıkmış olmasına rağmen kadına şiddet 
uygulamış olan kişi karara uymuyorsa, kadının 
yapabileceği şeyler var. Kadın durumu polis veya 
jandarmaya bildirirse, kolluk kuvvetleri tutanak 
tutup bunu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletir, 
oradan da tutanak hızla Aile Mahkemesi’ne 
gönderilir. Aile Mahkemesi tedbir kararının 
ihlal edildiğini belirlerse, başka bir işleme gerek 
duymadan, kendiliğinden zorlama hapsine karar 
verebilir ve bunu şiddeti uygulamış olan kişiye 
bildirir. Duruşma yapılmadan alınan zorlama 
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hapsi kararları, 3 günden 10 güne değişir. Tedbir 
kararlarının her ihlalinde zorlama hapsi 15-30 
gün olarak verilir. Ama zorlama hapsinin toplam 
süresi 6 ayı geçemez. Bu ceza paraya çevrilemez 
ve ertelenemez. Ayrıca zorlama hapsi adil sicil 
kayıtlarına işlenmez.

Sığınmaevine başvuru: Bir kadının can 
güvenliği yoksa ve çocuklarıyla (varsa) evden 
ayrılmaya karar verdiyse, bunu öncelikle 
olabilecek en güvenli şekilde ve en güvenli 
zamanda yapmaya dikkat etmelidir. Kadın 
sığınmaevine gitmeye karar verdiyse, bunu 
çocuklarıyla birlikte yapabilir. Sığınağa gitmek 
için aşağıdaki kurum ve kuruluşları araması 
veya bizzat bu yerlere ulaşması yeterlidir. Zaten 

sığınakların adresleri gizli tutulduğundan, başka 
şekilde ulaşmak mümkün değildir.

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

• ALO 183 

• Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları 
Merkezleri

• Belediyeler ve belediyelere bağlı Kadın 
Danışma Merkezleri

• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 

• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

• Valilik ve Kaymakamlıklar
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TÜRK CEZA KANUNU’NDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN ELE ALINDIĞI MADDELER

Şiddet gören bir kadın, TCK’nin aşağıdaki 
maddeleri çerçevesinde cezalandırma 
davası açabilir. Bu maddeler sırasıyla vücut 
dokunulmazlığına karşı suçları (kasıtlı veya 
kasıtsız yaralama), işkence ve eziyeti, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçları (cinsel saldırı, 
çocuk istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, 
cinsel taciz ve işyerinde cinsel taciz) ve hürriyete 
karşı suçları (bir insanın hareket özgürlüğünü 
engelleme ve huzurunu bozma) kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM: VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA 
KARŞI SUÇLAR
MADDE 86: Kasten yaralama

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren 
veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin 
bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2)Kasten yaralama suçunun; 
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye 
karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle, 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silâhla,
işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

MADDE 87: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
yaralama 

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin 

işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 

vaktinden önce doğmasına,
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre 
belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, 
ikinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan az 
olamaz. 
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir 
hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin 
işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma 
yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 

düşmesine,
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre 
belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, 
ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az 
olamaz. 
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(3)Kasten yaralamanın vücutta kemik 
kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın 
hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, 
bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana 
gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci 
fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan on iki 
yıla kadar, ikinci fıkrasına giren hâllerde ise 
on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

MADDE 88: Daha az cezayı gerektiren hâller 

(1) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki 
etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle ölçüde 
hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti 
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasına hükmolunur. 

(2)Kasten yaralamanın ihmali davranışla 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte 
ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün 
uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz 
önünde bulundurulur. 

MADDE 89: Taksirle yaralama (dikkatsizlik, 
tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, 
buyruklara ve talimata uymamaktan doğan 
kusurlu olma durumu) 

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren 
veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin 
bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir 
yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(2)Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin 

işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden 

önce doğmasına,
neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen 
ceza, yarısı oranında artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir 
hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin 
işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma 
yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen 
ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına 

neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(5)Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, 
bu maddenin kapsamına giren suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞKENCE VE EZİYET

MADDE 94: İşkence

(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan 
ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin 
etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak 
davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi 
hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

(2)Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından 

kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı 
görevi dolayısıyla,

işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 
(3)Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde 

gerçekleşmesi hâlinde, 10 yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler 
de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 

(5)Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz. 

MADDE 95: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
işkence 

(1) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin 

işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 

vaktinden önce doğmasına, 
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre 
belirlenen ceza, yarı oranında artırılır. 

(2)İşkence fiilleri, mağdurun;
a) İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa 

veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin 

işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma 

yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 

düşmesine,
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre 
belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(3)İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına 

neden olması hâlinde, kırığın hayat 
fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan 
onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur. 

MADDE 96: Eziyet 

(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak 
davranışları gerçekleştiren kişi hakkında 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(2)Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından 

kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa 
ya da eşe karşı, 

işlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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ALTINCI BÖLÜM: CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA 
KARŞI SUÇLAR
MADDE 102: Cinsel saldırı 

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 
dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun 
şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 
yedi yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi 
hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın 
yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye 
karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye 
karşı,

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından 
birlikte, 

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

Tecavüz, insanı çok zorlayabilen bir olaydır. 
Böyle bir durumda kişi kendini suçlayabilir, 
en kısa zamanda etkilerinden kurtulmak 
isteyebilir, bu olayı kimseyle paylaşmayıp 
unutmak isteyebilir. Bir taraftan bu gayet 
anlaşılabilir bir durum, ancak bu suçu işleyen 
kişinin cezasını çekmesi için yapılması 
gereken bazı şeyler olduğunu da unutmamak 
gerekir. Örneğin tecavüzden sonra kişi 
hemen yıkanmak isteyebilir, kıyafetlerini 
atmak veya yakmak isteyebilir. Bunlar çok 
anlaşılabilir ve haklı tepkiler, ama bu tepkiler 
bir yandan da suçu kanıtlayabilecek delillerin 
kaybolmasına da yol açabilir. Bu nedenle, 
delil toplanmasını isteyen bir kişi, aşağıdaki 
konulara dikkat etmelidir:

• Eşi ya da başka birisi tarafından tecavüze 
uğrayan bir kadının ya da kız çocuğunun 
kesinlikle yıkanmadan, ilk 48 saat içinde 
fiziksel rapor için Savcılık ve hastaneye 
başvurması çok önemli.

• Tecavüze maruz kalan kadın veya kız 
çocuk, tecavüzcüye ait herhangi bir izi 
(tırnak parçası, saç, kan örneği vb.) yok 
etmeden bir an önce Savcılığa bildirmelidir.

• Tecavüz sırasında giyilen giysi ve iç 
çamaşırları yıkanmamalıdır. Bunlar 
üzerinde yapılacak araştırma sonucu 
önemli delillere ulaşılabilir. 

• İmkanı varsa derhal bir avukata, kadın 
kurumuna veya insan hakları kurumuna 
başvurarak hukuki takip başlatmalı ve suç 
duyurusunda bulunmalıdır. 

• Belli bir süre geçtikten sonra yaşadıklarını 
açıklamaya karar verirse, ispatlayamam 
kaygısına kapılmamalıdır. Yaşanan 
mağduriyetin, “psikolojik rapor” ile de 
tespiti mümkündür. Hastanelerden 
alınacak psikolojik rapor, yaşanan 
travmanın ispat edilmesinde önemli bir rol 
oynar.
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TECAVÜZ MAĞDURU: “EŞYA DEĞİL, EŞİM”
25.09.2009 – SABAH GAZETESİ

Eşinin cinsel saldırısına uğrayan 
Y.K. onun 7 yıl 4 ay hapis cezasına 
çaptırılmasını sağladı. Y.K., “Umarım bu 
karar, yatak odalarında, evli kadınların 
üzerinde uygulanan cinsel baskıları 
durdurur” dedi.

İzmir’de, kendisine cinsel saldırıda bulunan 
eşinin 7 yıl 4 ay hapis cezası almasını sağlayan 
Y.K., “Nikah masasında ‘evet’ derken ‘eş’ 
olmayı kabul ettim, ‘eşya’ olmayı değil” 
dedi. Eşine boşanma davası da açan genç 
kadın, yaşadığı süreci anlattı. Y.K., evliliği 
süresince “aynı nedenle” birçok kez şikâyetçi 
olmak istediğini ama her seferinde çocuğunu 
düşünerek vazgeçtiğini belirtti. Y.K., 
“Türkiye›de benim durumumda çok kadın 
olduğunu biliyorum. Aynı sorunu yaşayıp 
da susan komşularımı ve akrabalarımı da 
biliyorum. Ben de yıllarca susanlardan 
oldum. Yaşananlar dayanılmayacak hal alınca 
ailemle konuşup bu durumu anlattım. Ailem 
bana her türlü desteği verdi. O güçle şikâyette 
bulunup, çocuğumu alarak evi terk ettim” 
diye konuştu.

“YATAK ODASINDAKİ BASKI”

Davayı ve kararı “Belki birilerine yardımı 
olur” düşüncesiyle medyayla paylaştığını 

söyleyen Y.K., “Türkiye’de erkeklerin, 
kadınlar üzerindeki bu cinsel baskı ve hak 
iddialarına son verilmeliydi. Bu karar da, 
buna son veren bir karar oldu” dedi. Y.K. şöyle 
devam etti: “Nikâh masasında eş olmayı kabul 
ettik, eşya olmayı değil. Kadın da yüreği olan, 
duyguları olan, sevmeyi bilen ve sevilmeyi 
bekleyen, erkek gibi Allah tarafından 
yaratılandır. Dünyaya geldiklerinde ana, 
bacı, eş olurlar. Umarım bu karar, kimsenin 
giremediği yatak odalarında, evli kadınların 
üzerinde uygulanan cinsel baskıları durdurur. 
Umarım bu ceza, bu durumu yaşatan 
erkeklere ders, yaşayan kadınlara da kurtuluş 
yolu olur.” Davasında haklı olduğunu, 
ancak ortaya çıkıp cezaevindeki babayı ve 
kendisini teşhir ederek çocuğunun geleceğini 
mahvetmeyi düşünmediğini belirten Y.K, 
“Önemli olan isimler değil, karar” dedi. Y.K. 
(27), geçtiğimiz Mart ayında 37 yaşındaki eşi 
V.K.’nin kendisine tecavüz ettiğini belirterek 
şikâyetçi oldu. Adli Tıp raporu da bu iddiayı 
doğruladı. Hakkında “eşe cinsel saldırı” 
suçundan dava açılan V.K., 7 yıl 4 ay hapis 
cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. V.K.’yi 
cezaevine TCK›nin, 2005’te yürürlüğe giren 
“cinsel saldırı” başlıklı 102. maddesi gönderdi.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun 
direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün 
ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi 
ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı 
cezalandırılır. 

(5)Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh 
sağlığının bozulması hâlinde, 10 yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(6)Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi 
veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına hükmolunur. 
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MADDE 105: Cinsel taciz 

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden 
kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî 
para cezasına hükmolunur. 

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden 
kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak 

suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın 
sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği 
takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle 
mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış 
ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

BAŞHEKİM YARDIMCISINA TACİZ VE HAKARETTEN PARA CEZASI
24 EYLÜL 2010 - HÜRRİYET

Isparta’da görev yaptığı hastanede bir 
hemşireye sözlü tacizde bulunduğu ve 
hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan 
başhekim yardımcısı, hakkındaki iki 
suçlamayla toplam 12 bin 480 TL adli para 
cezasına çarptırıldı.

Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde 
servis sorumlusu hemşire Saadet A’ya, sözlü 
tacizde bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla 
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde nisan ayından 
bu yana yargılanan Ali Y hakkında bugün 
karar açıklandı.

Hakkındaki idari soruşturma kapsamında 
Adapazarı’na tayin edilen Ali Y’nin avukatı 
Mehmet Hakan Koçer, müvekkili hakkındaki 
suçlamaları kabul etmedi. Koçer, iddia 
konusu sözlerin, hemşire Saadet A’ya yönelik 
olmadığını savundu.

Davaya müdahil olarak katılan Türk 
Hemşireler Derneği’nin avukatı Semra 
Demir ise, sanık doktor hakkındaki 
şikayetlerini yineleyerek, hemşire Saadet 
A’nın maruz kaldığı cinsel taciz ve hakarete 
karşın, şikayetinden sonra önce kentteki 

başka bir devlet hastanesinde, ardından da 
toplum sağlığı merkezinde görevlendirildiğini 
belirtti. Saadet A’nın avukatı Cahit Okçu 
da Dr. Ali Y’nin eylemleri nedeniyle 
cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, olay tarihinde serviste nöbetçi 
olan bazı doktor ve hemşire sağlık görevlileri 
de tanık olarak dinlendi.İfadelerin ve 
taleplerin dinlenmesinin ardından Mahkeme 
Hakimi Fahrettin Cenik, sanık Dr. Ali 
Y’nin, hemşire Saadet A’ya yönelik eylemiyle 
hakaret suçunun sabit olduğunu, suç kastının 
yoğunluğu ile ekonomik ve sosyal konumu 
gözüne alarak bu suçtan 5 bin TL adli para 
cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Hakim Cenik, sanık Ali Y. hakkında sabit 
olan cinsel taciz suçunda suç kastının yoğun 
olduğunu belirterek, başhekim yardımcısı 
olması nedeniyle nüfuzu kötüye kullandığı 
kanaatine varılan sanığı, cinsel taciz 
suçundan da 7 bin 480 TL adli para cezasına 
çarptırdı. Sanığın her iki suçlamayla toplam 
12 bin 480 TL adli para cezasını ödemesine 
hükmedildi.
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YEDİNCİ BÖLÜM: HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
MADDE 106: Tehdit

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının 
hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 
yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden 
bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 
uğratacağından veya sair bir kötülük 
edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun 
şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî 
para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;
a) Silâhla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle 

koyması suretiyle, imzasız mektupla veya 
özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin 

oluşturdukları korkutucu güçten 
yararlanılarak,

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten 
yaralama veya malvarlığına zarar verme 
suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu 
suçlardan dolayı ceza verilir.

MADDE 107: Şantaj

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi 
yapacağından veya yapmayacağından bahisle, 
bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü 
olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya 
ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE 108: Cebir

(1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da 
kendisinin yapmasına müsaade etmesi için 
bir kişiye karşı cebir kullanılması hâlinde, 
kasten yaralama suçundan verilecek ceza 
üçte birinden yarısına kadar artırılarak 
hükmolunur.

MADDE 109: Kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma

(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere 
gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden 
yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada 
cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;
a) Silâhla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi 

nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle, 
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından 

kendini savunamayacak durumda bulunan 
kişiye karşı,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan 

önemli bir kaybına neden olması hâlinde, 
ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur.

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 
yarı oranında artırılır.
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(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında 
kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi 
durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna 
ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 123: Kişilerin huzur ve sükununu 
bozma 

(1)  Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla 
bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi,  
gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka 
aykırı başka bir davranışta  bulunulması 
hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç 
aydan bir yıla kadar hapis  cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: AİLE DÜZENİNE KARŞI 
SUÇLAR
MADDE 232: Kötü muamele

(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden 
birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, 
iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, 
okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya 
bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü 
olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu 
terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini 
kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis 
cezası verilir.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’YLE İLGİLİ KISA BİLGİLER 

İstanbul Sözleşmesi, veya resmi adıyla Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına 
yönelik şiddet ve özellikle de ev içi şiddet 
konusunda, uluslararası alanda bölgesel olarak 
hazırlanmış ilk Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. 

Fakat önce bir adım geri gidelim. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, temel insan haklarını 
güvence altına alan uluslararası bir sözleşme ve 
insan haklarının ihlali durumunda (bir ülkenin 
iç hukuk yolları tüketildiği zaman) Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolu açılıyor. 
Türkiye dâhil olmak üzere pek çok ülkeden, 
insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bu 
mahkemeye başvuranlar oluyor. Son yıllarda 
başvuranlar arasında bölgesel alanda kadına 
yönelik şiddet ve ev içi şiddet yaşayan kişilerin 
sayısı da giderek artıyordu. Ancak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet 
ve ev içi şiddete ilişkin özel düzenlemeler ve 
güvenceler içermiyor. 

İşte bu eksikliği gidermek ve kadının insan 
haklarının uluslararası hukukta daha somut 
ve görünür bir biçimde dikkate alınmasını 
sağlamak amacıyla, yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyuldu. Özellikle kadına yönelik şiddet 
ve ev içi şiddet konularına odaklanan İstanbul 
Sözleşmesi bu yüzden hazırlandı. Sözleşme 
oldukça kapsamlı, 80 maddeden oluşuyor.

İstanbul Sözleşmesi sadece kadına yönelik 
şiddet ve ev içi şiddetle mücadele etmiyor, bir 
yandan da kadın-erkek eşitliği ilkesinin hayata 
geçirilmesini amaçlıyor. Medeni durumlarına 

bakılmaksızın tüm kadınları şiddetten korumayı 
hedefleyen sözleşmeye göre, şiddete uğramış 
kişilerin haklarını korumaya yönelik önlemler 
alınırken cinsel kimlik ve cinsel yönelim de dâhil 
olmak üzere hiçbir ayrımcılık yapılmamasını 
öngörüyor.

Sözleşmeyi imzalayıp onaylayan devletler, 
belli bazı sorumlulukları yüklenmiş oluyor. Bu 
sorumlulukların en başta geleni, kadına yönelik 
her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele 
etmek için devlet çapında etkili, kapsamlı ve 
birbiriyle uyumlu politikaların benimsenmesi 
ve uygulanması. Bunu gerçekleştirmek için de 
gerekli yasal önlemlerin bütüncül, yani birbirini 
tamamlayıcı olması gerekiyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemli bir diğer amacı, 
bütüncül politikaların bir parçası olarak veri 
toplamak ve araştırma yapılmasını desteklemek. 
Sözleşmeyi imzalayıp onaylayan devletlerin 
şiddetin temel neden ve etkileri, şiddet 
eylemleri, mahkûmiyet oranları ve Sözleşme’nin 
uygulanması için alınan önlemlerin etkinliği 
konularında veri toplayıp araştırma yapılmasını 
desteklemesi bekleniyor. 

Kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve kadına 
karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ayrı 
ayrı tanımlayan İstanbul Sözleşmesi, şiddetin 
toplumsal kaynaklı dinamiklerinin ortadan 
kaldırılması için bunların her birine ilişkin 
özel yükümlülükler getirir. Bu yükümlülükler 
belirlenirken kadına yönelik şiddet ve ev içi 
şiddete karşı mücadele yöntemleri, diğer 
uluslararası belgelerle birlikte yorumlanıp 
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genişletilerek uygulanacak ve hukuken bağlayıcı 
standartlar oluşturulacak. Hukuken bağlayıcı 
standartlar ise şiddete maruz kalan kadınların 
korunması, şiddet olayının soruşturulması ve 
şiddet uygulayan kişinin cezalandırılması gibi 
konuları kapsıyor. 

İstanbul Sözleşmesi hazırlanırken aşağıdaki 
dört temel ilke dikkate alınmış ve bu ilkelerin 
Sözleşmenin geneline yansıdığını söylemek 
mümkün.

a. Önleme (şiddeti önleme), 
b. Koruma (şiddet mağdurunu koruma),
c. Kovuşturma (şiddet uygulayanı soruşturma),
d. Politikalar (kadına yönelik şiddetin 

sonlandırılmasına yönelik politikalar). 

SÖZLEŞMEYE TARAF DEVLETLERİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli 
düzenlemelerinden biri de, belgeyi imzalayan 
ve onaylayan devletlere, kadına yönelik şiddetin 
temelinde yer alan özel dinamikleri saptayıp 
ortadan kaldırması için belli sorumluluklar 
yüklemesidir. Mesela Sözleşme’ye göre taraf 
devletlerin, kadınların aşağı bir cins olduğuna 
ve kadınlarla erkekler için alışılagelmiş rollerin 
bulunduğu düşüncesine dayanan önyargı, örf ve 
adet, gelenek ve diğer her türlü farklı uygulamayı 
ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alması 
gerekir. Devletler ayrıca, kadın ve erkeklere 
ilişkin sosyal ve kültürel davranış modellerinin 
değişmesini sağlamak için politikalar üretir. 
Sözleşme özellikle de kültür, örf ve adet, gelenek, 
din veya sözde “namus” gibi kavramların, şiddet 
uygulamak için bir mazeret olarak sunulmasını 
engeller. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ
Türkiye Mayıs 2011’de İstanbul Sözleşmesi’ne 
ilk imza atan ülke oldu ve ardından sözleşmenin 
hiçbir maddesine çekince koymaksızın 25 Kasım 
2011’de TBMM’de onayladı. 1 Ağustos 2014’te 
yürürlüğe giren Sözleşme, Ocak 2016 itibari 
ile 20 ülke tarafından imzalanmış, 19 ülke 
tarafından da ayrıca onaylanmıştır. 

6284 SAYILI ŞİDDET YASASI’NDA İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ’NE ATIF
1982 Anayasası’nın 90. Maddesi uyarınca, 
usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası 
sözleşmeler kanun hükmündedir. Buna bağlı 
olarak da İstanbul Sözleşmesi, iç hukukta 
kanun hükmündedir. 6284 Sayılı yasanın yapım 
sürecinde, Şiddete Son Kadın Platformu yasa ile 
ilgili yürüttüğü kampanya kapsamında, 6284 
Sayılı Şiddet Yasası’nda yeni hazırlanmış olan 
İstanbul Sözleşmesi’ne kanunda atıf yapılmasını 
talep etmişti. Bunun sonucunda, 6284 Sayılı 
Şiddet Yasası’nda diğer uluslararası sözleşmeler 
ile birlikte özellikle İstanbul Sözleşmesi’ne de 
atıf yapıldı. 
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AİLE İÇİ ŞİDDET YAŞAYAN KADINLAR İÇİN 
GÜVENLİK PLANI

• Evde, özellikle banyo mutfak gibi kesici 
ve delici aletlerin bulunduğu yerlerden, 
ayağınızın kayabileceği yerlerden mümkün 
olduğunca uzak durun, size hareket olanağı 
verecek alanlarda bulunun. Şiddet anında, 
banyo, mutfak gibi yerlere kendinizi 
kapatmayın, mümkün olduğu kadar çıkış 
kapısının yanında bulunun.

• Tanık toplamak amacıyla avazınız çıktığı 
kadar bağırarak komşuları başınıza toplayın. 

• Fiziksel şiddete maruz kalacağınızı 
düşünüyorsanız dilerseniz güvendiğiniz 
bir komşunuzla bunu paylaşabilir, yardıma 
ihtiyaç duyduğunuz bir anda önceden 
belirlediğiniz bir işaretle ona haber 
edebilirsiniz. Yardım, komşunuzun 
gelip kapınızı 
çalmasından 
polisi 

aramasına kadar geniş bir yelpazede yer 
alabilir. (Yasalarımıza göre herkes şiddet 
ihbarında bulunabilir; ihbar ederken kimlik 
bilgisi vermek zorunda değildir.)

• Nerelerden yardım alabileceğinizi öğrenin. 
Önemli telefon numaralarını yanınızda 
bulundurun veya telefonunuza tek tuşla 
arayabilecek biçimde kaydedin:

° Alo 155 Polis 

° Alo 156 Jandarma 

° Alo 183 Sosyal Destek Hattı

° Alo 112 Acil Sağlık Hizmetleri

° 0212 656 9696 veya 0549 656 9696  
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 
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• Çocuklarınız için de plan yapın. Onlar için 
güvenli bir yer belirleyin (kilidi olan bir oda, 
bir komşunuzun evi). Çocuklarınıza “Senin 
görevin güvende olmak, beni korumak değil,” 
şeklinde telkinde bulunun.

• Kolayca ulaşabileceğiniz bir acil durum 
çantası hazırlayın. Bunu güvendiğiniz bir 
arkadaşınızın veya komşunuzun evinde 
saklayın. Çantaya şunları koyabilirsiniz:

° Size ve çocuklarınıza ait kimlik, sürücü 
ehliyeti, doğum belgesi veya pasaport gibi 
belgeler (veya fotokopileri)

° Yabancıysanız (ve varsa) oturma izni, 
çalışma izni

° Bir miktar para, kredi kartı

° SGK bilgileri veya özel sağlık sigortası 
bilgileri

° Varsa düzenli olarak sizin veya 
çocuğunuzun kullandığı ilaçlar

° Size ve çocuğunuza ait giyim eşyası

° Yükte hafif pahada ağır, gerekirse 
satabileceğiniz eşyanız

° Mahkemeden alınmış herhangi bir belge 
veya tedbir kararı

° Üzerinize kayıtlı olmasa da var olan mal 
mülkle ilgili belgelerin (ev, arsa tapusu, 
araba ruhsatı gibi) veya kira kontratının 
birer kopyası

° Ev ve arabanın yedek anahtarları

° Telefon şarjı

• Evden ayrılmaya karar verdiyseniz bunu en 
güvende olacağınız zamanda yapın. Saat kaçta, 
hangi kapı veya pencereden çıkacağınızı, 
sonra hangi adımları atacağınızı planlayın.
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AİLE İÇİ ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARA ÖNERİLER

başvurarak, 6284 Sayılı Şiddet Yasası 
gereğince (şiddet uygulayan kişinin evden 
uzaklaştırılması da dâhil) şiddeti engelleyecek 
tedbirlerin alınmasını talep edebilirsiniz.

• 6284 Sayılı Şiddet Yasası’na göre tedbir 
kararı almak için artık yerleşim yeri Aile 
Mahkemesi’ne başvurmak zorunda değilsiniz. 
Size en yakın, en kolay ulaşabileceğiniz, 
hatta farklı bir şehirde bile başka bir 
Aile Mahkemesi’ne de başvurabilirsiniz. 
Yapacağınız başvuru için masraf 
ödemeyeceksiniz. 

• Ulaşabileceğiniz en yakın karakola 
başvurabilirsiniz. Başvurduğunuz karakolda 
Aile İçi Şiddet bürosu varsa, gerekli işlemler 
bu büroda yapılır. Karakolda şikâyetinizin 
mutlaka tutanağa geçirilmesini sağlayın. 
Bu tutanağa “ifade tutanağı” denir. İfade 
tutanağını imzalamadan önce okuyun, 
söylediklerinizin tam ve doğru olarak 
tutanağa geçtiğinden emin olun. İfade 
tutanağının bir örneğini almayı unutmayın. 

Kadınların şiddete karşı çıkma çabaları içinde 
ilişkiden uzaklaşma, hastaneye, kliniğe, sığınağa 
başvurma, adli makamlara şikâyet etme ve 
boşanma girişiminde bulunma önemli bir yer 
tutuyor. Bunların yanı sıra kadınlar şiddet 
uygulayan eşleriyle konuşarak sorunlarını 
çözmeye çalışıyorlar. Aile içi şiddete maruz 
kalırsanız, şu noktaları göz önünde tutun:

Şiddete karşı seçebileceğiniz iki yol var: 

1. Şiddeti uygulayan kişiye karşı tedbir kararı 
aldırmak (6284 Sayılı Kanun),

2. Şiddeti uygulayan kişinin cezalandırılmasını 
istemek (Türk Ceza Kanunu).

• Savcılığa başvurarak size şiddet uygulayan 
kişinin cezalandırılması ve 6284 Sayılı Şiddet 
Yasası uyarınca uygun bir tedbir kararının 
verilmesi için karakoldaki memurların 
ve/veya Savcılığın Aile Mahkemesi’ne 
başvurmasını talep edebilirsiniz.

• Doğrudan, size en yakın ve en kolay 
ulaşabileceğiniz Aile Mahkemesi’ne 
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• Şiddet Önleme İzleme Merkezi (ŞÖNİM), 
sığınak, baroların adli yardım büroları, 
danışma desteği veren bir kadın örgütü 
gibi yerlerin telefon ve adres bilgilerini bu 
kitapçığın 24. sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca 
belirtilen ŞÖNİM ve/veya Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne 
başvurup sığınakta kalma ve hukuki, sosyal ve 
psikolojik destek talebinde bulunabilirsiniz.

• Boşanma ihtimalini de düşünerek tedbirli 
olmanız gerekebilir. Kocanızın malları 
elden çıkarma girişimine karşı ve tazminat 
talebinde bulunma ihtimalinizi de göz önüne 
alarak, sizin üzerinize kayıtlı olmasa da var 
olan mal mülkle ilgili belgelerin (ev, arsa 
tapusu, araba ruhsatı gibi) birer kopyasını 
kendinizde bulundurun. Açacağınız davada 
talep edeceğiniz nafaka miktarına karar 
verilmesini kolaylaştırmak ve eşinizin gerçek 
gelirini ispatlayabilmek için mümkünse kredi 
kart hesap dökümü, banka hesap bilgilerinin 
de birer kopyasını edinin. 2002’den sonra 
evlilik içinde edinilen mallar, eşler arasında 
aksi bir sözleşme yoksa Medeni Kanun’a göre 
eşlerin ortak malı sayılır. Yine de, kocanızın 
evlilik içinde edinilen malları sizden kaçırıp 
elden çıkarma riski varsa, Aile Mahkemesi’ne 
başvurarak bu mallar üzerine tedbir 
konulmasını talep edebilirsiniz. Bu konu ile 
ilgili olarak, şiddetle ilgili her konuda olduğu 
gibi, 6284 Sayılı Şiddet Yasası uyarınca, Şiddet 
Önleme İzleme Merkezleri’nden, mahallin 
en büyük mülki amirine, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya 
baroların adli yardım bürolarına başvurarak 
hukuki bilgi-destek alabilirsiniz.

• Oturduğunuz evin (aile konutunuzun) kira 
sözleşmesinin sizden habersiz feshi ya da 
satışı sonucu barınma sorunu yaşamamak için 
önlem alabilirsiniz. Aile konutunuz kiralık 
ise ve kira sözleşmesinde adınız geçmiyorsa, 
ev sahibinize yazılı bildirimde bulunarak 
kira sözleşmesinde taraf olabilirsiniz. Bu 
durumda ev kirasından (en azından kanun 
önünde) siz de sorumlu olacaksınız. Aile 
konutu eşinize ait ise, konutun bağlı olduğu 
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne konutun aile 
konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan 
aldığınız belge ile birlikte vukuatlı nüfus 
kayıt örneği veya evlilik cüzdanıyla başvurup 
“Aile konutudur” şerhinin işlenmesini talep 
edin. Bu durumda, rızanız olmadıkça, eşiniz 
konut üzerindeki hakları sınırlayan hukuki 
işlemlerde (ipotek, devir, satış, kiralama ya 
da bağış gibi) bulunamaz ve evi satamaz. Aile 
konutu şerhinin tapuya işlenmesi talebi harca 
tabi değildir, masrafsızdır. 

• Şiddet tehdidi eski eşinizden geliyorsa, evin 
kilidini mutlaka değiştirin. Evde yalnız 
kalmamaya dikkat edin. Eski eşinizle 
karşılaşacak olursanız nasıl kaçabileceğinizi 
planlayın. Yakınlarınıza eşinizi evinizin ya 
da işyerinizin yakınında gördüklerinde size 
haber vermelerini tembihleyin. Eski eşinizle 
buluşmanız gerektiğinde mümkün olduğunca 
toplu yerlerde görüşün. Güzergâhlarınızı 
sık sık değiştirin. Çocuğunuzun okulu ve 
işyerinizin yöneticilerini durumunuzla ilgili 
bilgilendirin. 
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ŞİDDET GÖREN BİRİNE NASIL YARDIM EDEBİLİRSİNİZ

bilgi vererek, çözüm yollarını düşünmesine 
yardımcı olarak azaltabilirsiniz.

Güven verin ve sizinle konuşmasını sağlayın:

Ona, size güvenebileceğini, onun için 
endişelendiğinizi söyleyin ve sizinle 
maruz kaldığı şiddet hakkında konuşup 
konuşamayacağını sorun. Sizin de elinizden 
fazla bir şey gelmeyebilir. Her sorunun cevabını 
bilemeyebilirsiniz. Yine de ona yardımcı olmak 
istediğinizi belirtin. Bu onun yalnızlık ve 
çaresizlik duygusunu azaltacaktır. Tanıdığınızla 
eşi yokken, yalnızken görüşün.

Dinleyin:

Dinlemek ona yapacağınız en değerli yardımdır. 
Onu konuşmak için zorlamayın, ayrıntılı 
sorular sormayın. Bırakın size kendi istediği 
kadar açılsın. Hiçbir zaman onu suçlamayın 
ve korkusunu küçümsemeyin. Söylediklerine 
inanın. Yargılamayın, eleştirmeyin, olayları 
hafife alan veya alaycı yorumlar yapmayın.

İlgilenin:

Tanıdığınızı sık sık ziyaret edin veya davet 
edin. Onunla bağlantınızı koparmayın. Onun 
kendisini daha iyi hissetmesini sağlayın. Eğer 
evde aşağılanıyorsa büyük bir ihtimalle kendine 
güveni zayıflamıştır. Ona değer verdiğinizi, 
dostluğunu önemsediğinizi hissettirin. Onun 
güçlü yanlarını, beğendiğiniz özelliklerini 
belirtin. Yaptıklarını övün.

http://aileicisiddeteson.com/siddet-goren-
birine-nasil-yardim-edebilirsiniz/

Tanıdığınızın şiddet gördüğünü ve yardıma 
ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Tanıdığınızın yüzünde, sırtında, kolları veya 
bacaklarında belirgin morluklar, yaralar, 
kırıklar var mı? Sık sık başına bir kaza geldiğini 
mi söylüyor? Örneğin: “Merdivenden düştüm”, 
“Kapıya çarptım” gibi. Bu kişi sık sık çeşitli kaza 
bahaneleri ile işe, eğer öğrenci ise okula gelmiyor 
mu?

Tanıdığınızın eşi onu sık sık herkesin içinde 
azarlıyor, ona hakaret ediyor veya ona tehditler 
savuruyor mu?

Tanıdığınızın eşi onu çok sıkı kontrol ediyor mu? 
Örneğin onun ne giyeceğine, nereye gideceğine, 
kiminle konuşacağına, ailesi ile görüşüp 
görüşmeyeceğine eşi mi karar veriyor?

Tanıdığınızın davranışlarında bir değişiklik var 
mı? Örneğin, ürkmüş, bitkin, uykusuz, gergin, 
sinirli ya da ağlamaklı görünüyor mu? Çocukları 
sık sık ağlayıp, huysuzluk yapıyorlar mı? Eskiden 
farklı olarak okul başarıları düştü mü?

Şiddete uğrayan bir tanıdığınıza nasıl yardım 
edebilirsiniz?

Aile içi şiddet sadece bir “aile meselesi” 
değildir. Şiddet suçtur. İlgisiz veya sessiz 
kalmanız şiddete uğrayan yakınınız için tehlike 
yaratabilir. Aile içinde şiddete uğrayan bir 
tanıdığınıza (komşunuz, arkadaşınız, işyerinden 
bir tanıdığınız, akrabanız, öğrenciniz, veliniz) 
vereceğiniz destek çok değerlidir. Bu kişinin 
size aile sırlarını açması gerekmez; yalnızlığını 
ve çaresizliğini onu dinleyerek, şiddet hakkında 
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EK - ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN 
BAŞVURABİLECEĞİ KURUMLARIN LİSTESİ

ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler www.aile.gov.tr 
internet sitesinde de mevcut. 

4. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM)

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), 
Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 Sayılı 
Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kurulmaya 
başlandı. Aşağıda listelenen illerde kurulan 
ŞÖNİM’lerin amacı, şiddete uğrayan kadınlara 
destek hizmetlerini koordine etmek, kadınlara 
şiddete karşı koruyucu ve önleyici danışmanlık 
desteği vermek ve kadına yönelik şiddet ile ilgili 
veri toplayıp istatistiki çalışmalar yapmak. 2015 
yılı itibariyle Türkiye’de açılan ŞÖNİM sayısı 
14’tür. Bulunduğunuz ilde ŞÖNİM bulunup 
bulunmadığını aşağıdaki listeden veya ALO 183 
hattını arayarak öğrenebilirsiniz. 

A) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI’NA BAĞLI KURULUŞLAR 

1. Danışmanlık Desteği Alınabilecek 
Merkezler 

Şiddete dair bilgi edinmek ve danışmanlık 
desteği almak için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na (ASPB) bağlı İl ve İlçe 
Müdürlükleri’ne telefonla veya şahsen başvurup 
size en yakın Sosyal Hizmet Merkezleri, Aile 
Danışma Merkezleri ve diğer ilgili danışmanlık 
merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 
şu internet sayfasından da yararlanabilirsiniz: 
http://kadininstatusu.gov.tr/uygulamalar/
siddete-maruz-kalindiginda

2. Kadın Konukevleri 

ASPB’ye bağlı kadın konukevlerinin adres ve 
iletişim bilgileri gizlilik ilkesi nedeniyle açık 
değildir. ALO 183 Hattını ve aşağıda listesi 
verilmiş Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini 
arayarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli 
Sosyal Danışma Hattı 

Yedi gün 24 saat ücretsiz hizmet veren ALO 
183’ü arayarak bulunduğunuz yere en yakın 
Sosyal Hizmet Merkezi, Aile Danışma Merkezi, 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 
ve Kadın Konukevleri ile ilgili bilgilere 
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ŞÖNİM BULUNAN PİLOT İLLER 
1. ADANA ŞÖNİM 
(0322) 247 08 35 Adres: Alparslan Türkeş 
Bulvarı Huzurevleri Mah. 77136. Sok. No: 4 
Çukurova, Adana

2. ADIYAMAN ŞÖNİM 
(0416) 223 12 62 Adres: Altınşehir Mahallesi 
Gölbaşı Karayolu 5. Km’si  
No:28 Merkez, Adıyaman 

3. AKSARAY ŞÖNİM 
(0382) 222 04 34 Adres: Kılıçaslan Mah. 
Bediüzzaman Bulv.  
No:83 Merkez, Aksaray

4. ANKARA ŞÖNİM 
(0312) 348 36 86 Adres: Ulubey Mah. Kibar 
Uluğ cad.  
No:12 Siteler, Ankara

5. ANTALYA ŞÖNİM 
(0242) 227 20 62 Adres: Kızılsaray Mah. Yener 
Ulusay Bulvarı 68. Sokak 
No:4 Muratpaşa, Antalya

6. BİNGÖL ŞÖNİM 
(0426) 213 83 80 Adres: Yenişehir Mah.  
Selahattin Kaya Cad. 
No:33 Merkez, Bingöl

7. BURDUR ŞÖNİM
(0248) 233 19 99 Adres: Bahçelievler  
Mahallesi Stadyum Caddesi No:29 Burdur İl 
Müdürlüğü 3. Kat, Merkez, Burdur

8. BURSA ŞÖNİM 
(0224) 223 03 68 Adres: Yahşibey Mah. 
Kayabaşı Sok. 
No:7 Osmangazi/ Bursa

11. DENİZLİ ŞÖNİM 
(0258) 266 41 66 Adres: Kervansaray Mahallesi 
Barbaros Caddesi  
No:145 Merkez, Denizli

12. DİYARBAKIR ŞÖNİM 
(0412) 257 21 50 Adres: Diclekent Villaları 252.
Sok. 
No:37-39 Kayapınar, Diyarbakır

13. DÜZCE ŞÖNİM 
(0380) 512 33 40 Adres: Kiremitocağı Mah. 
İstanbul Cad.  
No:109 Merkez, Düzce

14. ELAZIĞ ŞÖNİM 
(0424) 233 67 51 Adres: Cumhuriyet Mahallesi 
Fathi Ahmet Baba Bulvarı  
No:96 Merkez, Elazığ

15. ERZURUM ŞÖNİM 
(0442) 215 14 00 Adres: Rabia Ana Mah. Atatürk 
Lisesi Cad.  
No:1 Yakutiye, Erzurum

16. ERZİNCAN ŞÖNİM 
(0446) 226 60 68 Adres: İnönü Mah. Hükümet 
Konağı C Blok  
No:12 Merkez, Erzincan

17. ESKİŞEHİR ŞÖNİM 
(0222) 217 46 05 Adres: Osmangazi Mahallesi 
Doğancı Sokak  
No:17 Odunpazarı, Eskişehir

18. GAZİANTEP ŞÖNİM 
(0342) 220 78 01 Adres: Düğmeci Mahallesi 
Türkocağı Sokak  
No: 5/B Şahinbey, Gaziantep
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19. GÜMÜŞHANE ŞÖNİM 
(0456) 213 19 10 Adres: Özcan Mahallesi 
Süleyman Sungurlu Sokak  
No:7 Kat:2 Merkez, Gümüşhane

20. HATAY ŞÖNİM 
(0326) 216 10 89 Adres: Akevler Mah. Ayşe 
Fitnat Hanım Cd.  
No.23 Antakya, Hatay

21.ISPARTA ŞÖNİM 
(0246) 223 49 00 Adres: Piri Mehmet Mah. 107. 
Cad.  
No:15 Merkez/Isparta 

22. İSTANBUL ŞÖNİM 
(0212) 465 21 96 Adres: Yeşilköy Mah. Halkalı 
Cad.  
No:30 Bakırköy, İstanbul

23. İZMİR ŞÖNİM 
(0232) 363 33 41 Adres: Soğukkuyu Mah. 
1847/15 Sok.  
No:11 Bayraklı, İzmir

24. KAHRAMANMARAŞ ŞÖNİM 
(0344) 215 16 26 Adres: Mimar Sinan Mahallesi 
48026.sokak  
No:3/1 Onikişubat, Kahramanmaraş

25. KARS ŞÖNİM 
(0474) 214 14 75 Adres: Orta Kapı Mah. Resul 
Yıldız Cad.  
No:5 Kat:4 Merkez, Kars

26. KİLİS ŞÖNİM 
(0348) 813 55 42 Adres: Kilis Saraç Mehmet 
Çavuş Mahallesi Yonca Sokak  
No:34 Kat:1 Merkez, Kilis

27. KOCAELİ ŞÖNİM 
(0262) 322 17 91 Adres: Saraybahçe Kozluk 

Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi  
No:13 İzmit, Kocaeli

28.KONYA ŞÖNİM 
(0332) 322 76 69 Adres: Aksinne Mahallesi 
Pirebi Sokak  
No:14 Meram, Konya

29. MALATYA ŞÖNİM 
(0422) 212 32 25 Adres: Özalper Mahallesi 
Gülümser Cad.  
No:15 Yeşilyurt, Malatya

30.MANİSA ŞÖNİM 
(0236) 232 46 80 Adres: Tevfikiye Mahallesi 
3316 Sok.  
No:15 Merkez, Manisa

31. MERSİN ŞÖNİM 
(0324) 328 66 35 Adres: Gazi Mah. 1323 Sok.  
No: 5 Yenişehir, Mersin

32. MUŞ ŞÖNİM 
(0436) 216 28 07 Adres: Yeşilyurt Mahallesi 
Emekliler Caddesi  
No:28 Merkez, Muş

33. SAKARYA ŞÖNİM 
(0264) 270 10 35 Adres: Sakarya Mah. İnönü 
Cad. Hamam Sok.  
No:1 Adapazarı, Sakarya

34. SAMSUN ŞÖNİM 
(0362) 431 11 87 Adres: Ulugazi Mahallesi Şifa 
Yurdu Sokak  
No:10 İlkadım, Samsun

35. SİVAS ŞÖNİM 
(0346) 225 40 14 Adres: Gökçebostan Mah. 
Höllülük Cad.  
No:22 Merkez, Sivas
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36.ŞANLIURFA ŞÖNİM 
(0535) 492 53 63 Adres: Ahmet Yesevi Mah. 
9821. Sok.  
No:135/1 Haliliye, Şanlıurfa

37. TEKİRDAĞ ŞÖNİM 
(0282) 261 20 48 Adres: Gündoğdu Turgut 
Mahallesi Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi 
No:38 Süleymanpaşa, Tekirdağ

38. TRABZON ŞÖNİM 
(0462) 231 40 12 Adres: Soğuksu Mahallesi, 
Soğuksu Caddesi Huzur Sokak  
No:6 Merkez, Trabzon

39. UŞAK ŞÖNİM 
(0276) 223 98 27 Adres: Atatürk Mahallesi Çivril 
Caddesi  
No:48 Merkez, Uşak

40.ZONGULDAK ŞÖNİM 
(0372) 222 12 14 Adres: Meşrutiyet Mahallesi 
Yeni Sokak  
No:1 Merkez, Zonguldak

B) BARO KADIN DANIŞMANLIK MERKEZLERİ VE 
ADLİ YARDIM SERVİSLERİ

Pek çok ilde baro bünyesinde Kadın Hakları 
ile ilgili birimler vardır. Bulunduğunuz ilin 
barosuna başvurarak ilgili birimlere ulaşabilir, 
hem yardım talebinde bulunabilir hem de 
hukuki danışmanlık desteği alabilirsiniz. 
Baroların iletişim bilgileri için internet sitesi: 
www.barobirlik.org.tr

C) DİĞER ŞİDDET DANIŞMA HATLARI
ALO 155 Polis İmdat

ALO 156 Jandarma İmdat

ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı

ALO 157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım 
ve İhbar Hattı

Hürriyet Aile İçi Şiddet Kampanyası – Acil 
Yardım Hattı (0212) 656 96 96 ve  
(0549) 656 96 96

D) BAĞIMSIZ VEYA BELEDİYELERE BAĞLI 
KADIN SIĞINAKLARI

Bağımsız veya belediyelere bağlı sığınak sayısı 
son derece azdır. Bağımsız sığınaklar, ev içi 
şiddete maruz kalan tüm kadınlara sığınma ve 
korunma imkanı sunmak, kadınlar için yeni 
yaşam alternatiflerini dayanışma içerisinde 
ortaya çıkarabilmek, gereken yönlendirmeyi 
yapmak, kadınların şiddete karşı hak bilinci 
edinmesini ve özgüven kazanmasını sağlamayı 
amaçlar. Bu sığınaklar ayrıca telefonla 
danışmanlık vermenin yanında psikolojik, 
hukuki ve mesleki rehberlik konusunda da yüz 
yüze danışmanlık desteği de vermektedir. 

ADANA KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ 
VE SIĞINMA EVİ DERNEĞİ (AKDAM)
(0322) 453 53 50, E-posta: akdam.adana@
yahoo.com 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA 
EVİ 
(0312) 507 24 24 

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0312) 458 89 00 / Dahili: 1154 

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0312) 359 33 22
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal 
Hizmetler Şube Müdürlüğü Eşitlik Birimi  
(0224) 7163172

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN SIĞINAĞI 
(0412) 226 22 98 - (0412) 229 48 80, E-posta: 
dikasum@hotmail.com

DÜZCE BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0380) 514 45 34, Adres: Camiikebir Mah. 
Rıhtım Cad. Kilim Platosu, Düzce 

İSTANBUL EYÜP BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI 
(0212) 440 05 00, E-posta: sosyal@eyup.bel.tr

İSTANBUL KADIKÖY GENÇ KIZ SIĞINMA 
EVİ
(0216) 474 52 61, E-posta: iletisim@
genckizsiginmaevi.org 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 
BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI 
0212 411 08 35

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN SIĞINAĞI
(0232) 293 42 93

İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI
(0232) 616 19 80 / Dahili: 191 

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI
(0232) 367 73 88 

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI
(0232) 999 29 29 / Dahili: 4705

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI 
(0232) 399 40 81

İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINAĞI
(0232) 545 11 99

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
(0212) 292 52 31 – 32, www.morcati.org.tr, 
E-posta: morcati@morcati.org.tr

E) BAĞIMSIZ VEYA BELEDİYELERE BAĞLI 
KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA 
MERKEZLERİ 

Kadın örgütlerinin işlettiği bağımsız kadın 
danışma ve dayanışma merkezlerinin yanı sıra 
son yıllarda pek çok belediye de kadınlar için 
danışma merkezleri açtı ve açıyor. Özellikle 
kadın örgütlerinin işlettiği merkezler, kadınlara 
karşı yapılan her türlü ayrımcılığı, ekonomik, 
sosyal ve politik dışlanmaları göz önüne alarak, 
kadınların kendi ihtiyaçlarına yönelik talep 
ve görüşlerini hayata geçirmek üzere bir araya 
geldikleri ve uğradıkları ev içi veya ev dışı şiddete 
karşı hukuksal ve psikolojik danışmanlık desteği 
alabildikleri, birbirleriyle dayanışma içinde 
oldukları bir ortamın oluşmasını amaçlıyor. 

ADANA
ADANA KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ 
VE SIĞINMA EVİ DERNEĞİ (AKDAM) 
(0322) 453 53 50, E-posta: akdam.adana@
yahoo.com

ADIYAMAN
KADIN YAŞAM DERNEĞİ
(0416) 214 99 97, E-posta: akayder@hotmail.com 
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AĞRI
DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ SEMA YÜCE 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0472) 312 01 52 

ANKARA
ANKARA BAROSU ALO GELİNCİK HATTI
(0312) 444 43 06

ANKARA KADIN DAYANIŞMA VAKFI
(0312) 430 40 05 - (0312) 432 07 82, www. 
kadindayanismavakfi.org.tr, E-posta: kadindv@
yahoo.com.tr

ANTALYA
ANTALYA KADIN DANIŞMA MERKEZİ ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ
(0242) 248 07 66,  
www.antalyakadindanismadernegi.org,  
E-posta: antalyakadinmerkezi@gmail.com 

ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN 
MECLİSİ
(0242) 243 69 92, E-posta: info@
antalyakentkonseyi.org.tr

AYDIN
KUŞADASI BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0256) 614 58 42

BATMAN
SELİS KADIN MERKEZİ
(0488) 214 07 26,  
E-posta: jiyan72zane@hotmail.com

BURSA
NİLÜFER BELEDİYESİ KONAK KADIN 
DAYANIŞMA MERKEZİ
(0224) 452 82 13, E-posta: nilufer@nilufer.bel.tr

NİLÜFER BELEDİYESİ GÖRÜKLE KADIN 
DAYANIŞMA MERKEZİ
(0224) 483 71 15, E-posta: nilufer@nilufer.bel.tr

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
(0531) 033 88 44, E-posta: morsalkimdernegi@
hotmail.com

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE KADIN EL EMEĞİNİ 
DEĞERLENDİRME DERNEĞİ-DANIŞMA 
MERKEZİ (ELDER)
(0286) 217 06 03, E-posta: elderkadinmerkezi@
gmail.com

ÇANKIRI
ÇANKIRI KADIN DANIŞMA VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ 
E-posta: iletisim@kadindayanisma.org

DİYARBAKIR
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ACİL DESTEK HATTI
(0412) 444 79 49 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM)
(0412) 226 22 98 - (0412) 229 48 80, E-posta: 
dikasum@hotmail.com

BAĞLAR BELEDİYESİ KARDELEN KADIN 
MERKEZİ 1
(0412) 236 93 11, E-posta: kardelenkadinevi@
outlook.com 

BAĞLAR BELEDİYESİ KARDELEN KADIN 
MERKEZİ 2
(0412) 234 20 41, E-posta: kardelenkadinevi@
outlook.com 
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BİSMİL BELEDİYESİ NUJİN KADIN 
MERKEZİ 
(412) 415 01 05, E-posta: nukev@mynet.com 

CEREN KADIN DERNEĞİ
(0412) 251 58 27, E-posta: cerenkadindernegi@
hotmail.com

ÇINAR BELEDİYESİ JİNWAR KADIN 
DANIŞMANLIK MERKEZİ
(0412) 511 21 78, E-posta: jinwarkadin@ 
hotmail.com 

ERGANİ BELEDİYESİ SELİS KADIN 
MERKEZİ
(0412) 611 30 07, E-posta: bilgi@ergani.bel.tr

KAMER VAKFI (KAMER Vakfı’nın 21 ilde 
şubesi bulunmaktadır, hangi illerde olduğuna 
ilişkin bilgiyi KAMER Vakfı Merkezinden 
edinebilirsiniz.)
(0412) 228 10 53 – (0530) 664 44 10, www.
kamer.org.tr, E-posta: d.kamervakfi@gmail.com

KAYAPINAR BELEDİYESİ EKİN CEREN 
KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
(0412) 237 88 26, E-posta: cerendanismanlik@
hotmail.com

KULP BELEDİYESİ ZOZAN EREN KADIN 
MERKEZİ
(0412) 831 23 82

LİCE BELEDİYESİ NUJİYAN KADIN 
MERKEZİ
(0412) 861 21 04, E-posta: nujiyankadin@
hotmail.com 

SELİS KADIN DERNEĞİ
(0412) 224 77 28, E-posta: seliskadin@yahoo.com 

SİLVAN BELEDİYESİ MEYA KADIN 
MERKEZİ
(0412) 711 27 11, E-posta: meya_kadin@ hotmail.
com

SUR BELEDİYESİ KADIN DESTEK 
MERKEZİ (KADEM)
(0412) 223 00 16 18, E-posta: surkdm@hotmail.
com 

SUR BELEDİYESİ AMİDA KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0412) 223 88 01, E-posta: amidakadin@gmail.com 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
EĞİTİM PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ (EPİDEM) 
(0412) 226 60 02, E-posta: epidem@
diyarbakiryenisehir.bel.tr

HAKKARİ
HAKKARİ BELEDİYESİ BİNEVŞ KADIN 
MERKEZİ
(0438) 211 28 60, E-posta: hakkaribinevs@
hotmail.com 

HATAY
MOR DAYANIŞMA KADIN DERNEĞİ
(0539) 390 29 96 

İSTANBUL
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KADIN 
DAYANIŞMA MERKEZİ
(0212) 319 42 42 / Dahili 5022

BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖZGECAN 
KADIN DANIŞMA EVİ
(0212) 466 39 39

KADIKÖY BELEDİYESİ ALO KADINA 
ŞİDDET HATTI
(0216) 349 9 349 

KARTAL BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0216) 280 64 06 
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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA VE SIĞINMA EVİ
(0212) 411 08 35, E-posta: sosyalyardim@
kucukcekmece.bel.tr

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0216) 531 30 00 / Dahili: 3264, 3075

BAŞAK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
(0216) 420 49 68, E-posta: basaksanat@gmail.
com 

GÖKKUŞAĞI KADIN DERNEĞİ
(0212) 244 83 00, E-posta: gokkusagikadin@
hotmail.com

KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ 
ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
(0212) 251 00 29, www.kadinininsanhaklari.org, 
E-posta: newways@wwhr.org

KADINLARA HUKUKİ DESTEK MERKEZİ 
DERNEĞİ (KAHDEM) 
www.kahdem.org.tr, E-posta: kahdem@gmail.
com 

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI 
(KADAV)
(0212) 251 58 50, www.kadav-ist.org, E-posta: 
info@kadavist.org

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
(0212) 292 52 31 – 32, www.morcati.org.tr, 
E-posta: morcati@morcati.org.tr

İZMİR
İZMİR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
(0232) 482 10 77 - (0530) 443 52 93

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE KADIN 
SIĞINMA EVİ
(0232) 293 42 93

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 367 73 88

İZMİR BERGAMA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 632 80 46

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(232) 999 29 29/ Dahili: 4705

İZMİR BUCA BELEDİYESİ ÖZGECAN 
ASLAN KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 216 21 46 

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 329 07 34 

İZMİR DİKİLİ BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 671 74 22 

İZMİR FOÇA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 812 40 42 

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 252 56 57 

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 414 81 14

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
ALAYBEY MAHALLE MERKEZİ
(0232) 364 53 10

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
BOSTANLI MAHALLE MERKEZİ
(0232) 330 58 18
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İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ NERGİZ 
MAHALLE MERKEZİ
(0232) 368 88 03

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ YALI 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 362 21 81

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
MUSTAFA KEMAL MAHALLE MERKEZİ
(0256) 370 70 07

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ İNÖNÜ 
MAHALLE MERKEZİ
(0256) 361 41 45

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
İMBATLI MAHALLE MERKEZİ
(0256) 366 60 62

İZMİR KONAK BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 425 35 01

İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 878 12 22 

İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 239 73 00 

İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINMA EVİ 
(0232) 544 36 33

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 444 77 43

İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 892 73 26 

İZMİR TİRE BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 500 12 07 

İZMİR URLA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 754 12 68

KIRIKKALE
KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME 
DERNEĞİ
(0318) 357 42 42 / Dahili: 4020, E-posta: kddd_
tr@hotmail.com 

KONYA
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN AİLE DESTEK MERKEZİ 
(0332) 351 09 95, E-posta: kadem@konya.bel.tr

ŞEFKAT-DER
(0535) 733 77 13 - (0332) 351 27 65, E-posta: 
sefkat-der@mynet.com

MARDİN
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ARİN KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0482) 212 93 00

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN POLİTİKALARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI NARİN KADIN MERKEZİ
(0482) 213 09 48

DERİK PELJİN KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0482) 251 22 06, E-posta: peljin_kadinevi@
hotmail.com 

NUSAYBİN BELEDİYESİ GÜLŞİLAV 
KADIN EVİ
(0482) 415 73 21, E-posta: gulsilavkadinevi@
hotmail.com
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KIZILTEPE NUDA KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0542) 230 00 49 

DARGEÇİT BELEDİYESİ ÇİÇEK KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0482) 381 24 21

SAVUR BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0544) 354 43 78

MAZIDAĞI BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0532) 312 08 56

MERSİN
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 231 77 20, 
E-posta: kadindanismamerkezi@mersin.bel.tr

AKDENİZ BELEDİYESİ İŞTAR KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 232 04 42, E-posta: mersinistar@
hotmail.com 

MERSİN BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 337 20 21, E-posta: info@
bagimsizkadindernegi.org.tr

MUĞLA
KARYA KADIN DERNEĞİ  
(0530) 691 29 87

MUŞ
MUŞ KADIN DERNEĞİ (MUKADDER)
(0436) 212 56 66, E-posta: mukaddermus@
hotmail.com 

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ
(0436) 212 50 53, www.kadincatisi.org.tr, 
E-posta: kadindayanismasi@gmail.com

VARTO BELEDİYESİ SAVUŞKA KADIN 
DAYANIŞMA MERKEZİ
(0436) 711 25 19, E-posta: savuska-dayanisma@
hotmail.com

NEVŞEHİR
KAPADOKYA KADIN DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
(0384) 212 34 51, E-posta: kapadokyakadin@
hotmail.com

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0384) 213 12 25, E-posta: kadinnevsehir@
gmail.com

SİİRT
SİİRT BELEDİYESİ BERFİN KADIN 
MERKEZİ
(0484) 223 23 52, E-posta: berfin@siirt.bel.tr

ŞIRNAK
ŞIRNAK ZAHİDE KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0543) 913 73 00, E-posta: zahide_kdm@
hotmail.com

SİLOPİ BELEDİYESİ VİYAN KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0486) 518 50 51 

CİZRE BELEDİYESİ SİTİYA ZİN KADIN 
MERKEZİ
0486 616 14 67, E-posta: kewok_7333@hotmail.
com

TUNCELİ
TUNCELİ BELEDİYESİ DERSİM YAŞAM 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0428) 218 12 93, E-posta: dersimyasam@
hotmail.com
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URFA
URFA YAŞAM EVİ KADIN DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
(0414) 315 17 25 - (0505) 561 71 36, www.
yasamevidernegi.org, E-posta: yasam_evi@
hotmail.com

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ BERJİN 
AMARA KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0414) 511 86 40, E-posta: berjinamara@gmail.
com

HALFETİ BELEDİYESİ SARA KADIN 
MERKEZİ
(0414) 751 10 80-0544 255 62 63, E-Posta: 
kadinhalfeti@gmail.com

VAN
VAN KADIN DERNEĞİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ (VAKAD)
(0432) 214 45 87, www.vakad.org.tr, E-posta: 
vankadindernegi@hotmail.com

YAŞAM KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE 
İŞLETME KOOPERATİFİ (YAKA-KOOP)
(0506) 354 31 91 - (0432) 215 94 33 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROJİN 
YAŞAM MERKEZİ 
(0432) 216 57 93, E-posta: van_kym@hotmail.
com

İPEKYOLU BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0507) 614 32 50

EDREMİT BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0538) 085 02 52

ÖZALP BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0506) 532 97 10

MURADİYE BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0507) 021 33 56

KUZEY KIBRIS
FEMİNİST ATÖLYE (FEMA)
www.feministatolye.org, E-posta: info@
feministatolye.org 

SOSYAL RİSKLERİ ÖNLEME VAKFI
(0392) 228 99 55, E-posta: sorov1@hotmail.com
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NOTLAR



KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ 
Women for Women’s Human Rights (WWHR) - New Ways

İnönü Cad. Saadet Apt. No: 29/6 Gümüşsuyu 34437 İstanbul, Türkiye
Tel: (212) 251 00 29 - Faks: (212) 251 00 65

E-posta: newways@wwhr.org
Web: www.kadinininsanhaklari.org - www.wwhr.org

 /KadininInsanHaklariYeniCozumler   /kadinih

KADININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ SERİSİ

KATILIMCI KİTAPÇIKLARI

1. TANIŞMA VE KADININ İNSAN HAKLARI

2. ANAYASAL HAKLAR

3. MEDENİ HAKLAR

4. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

5. İLETİŞİM

6. KADINA YÖNELİK ŞİDDET

7. ŞİDDETE KARŞI STRATEJİLER

8. KADIN VE SAĞLIK

9. EKONOMİK HAKLAR 1

10. EKONOMİK HAKLAR 2

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ): KİH-YÇ Türkiye’de ve uluslararası 
düzeyde kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunan 

bağımsız bir kadın sivil toplum örgütüdür. 1993 yılında, Türkiye’de ve dünyada kadının insan 
haklarını geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Adı 1993 yılında Viyana’da yapılan Dünya İnsan 

Hakları Konferansı’nda kadın haklarının insan hakları olarak tanımlanmasından esinlenilerek 
verilmiştir. KİH-YÇ, hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde, kadınların demokratik, 

eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve 
eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemektedir.


