Pek çok kadın sırf kadın olduğu için şiddet görmektedir. Bu şiddet
çoğu zaman aile içinde, kimi zaman iş yerinde, kimi zaman da
sokaklarda gerçekleşir. Evde, işte, sokaklarda kadınlardan o kadar çok şey beklenilir ki, kadınlar neredeyse bütünüyle erkekler
tarafından belirlenmiş kurallara göre yaşamak zorunda kalır.
Kadınlar en çok aile içinde şiddet görür. Dünya üzerinde dört
aileden birinde “aile içi şiddet” görülüyor. Türkiye’de her 3
kadından 1’i evde kocasının, nişanlısının, sevgilisinin ya da
babasının şiddetine maruz kalıyor, hemen hemen her gün 5 kadın
şiddet sonucu yaşamını yitiriyor. 1970’li yıllardan beri tüm dünyada
kadın hareketleri buna karşı mücadele veriyor. Şiddetin bu
kadar yaygın olmasının, gündelik yaşamda erkeklerin değerleri ve
kararlarının belirleyici olmasından, yani “erkek egemenliğinden”
kaynaklandığı biliniyor. Erkekler egemenlikleri sarsıldığında ya
da evdeki, sokaklardaki bu hâkim konumlarını güçlendirmek istediklerinde şiddete başvuruyor. Erkekler tarafından evde uygulanan
şiddet çocuklara da zarar veriyor. Şiddet sadece dayak atmak veya
vurmak değildir; aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik özgürlüğünü
kısıtlamak, kişinin kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan,
korku duymasına sebep olan davranışlar, yasal olmasa da sıkça
görülen çocuk yaşta evlilikler, istemediği biriyle zorla evlendirilmek,
kuma getirmek, berdel de şiddetin başka biçimleridir.
Flört döneminde şiddet eğilimini fark edebilirsiniz, eğer
karşınızdaki insan…
Genel olarak öfkeli bir tarza sahipse, öfke patlamaları yaşıyor,
hoşgörüsüz, denetleyici, baskıcı, kısıtlayıcı davranışlar sergiliyorsa,
gittiğiniz yeri veya görüştüğünüz kişiyi, yaşam kararlarınızı kontrol
etmek istiyor, cinsiyetçi bir tavırla, kadınların ve erkeklerin nasıl
davranması gerektiği konusunda çok kesin yargılarda bulunuyor,
aşırı kıskançlık gösteriyor ve bu kıskançlığı normal gibi sunuyorsa
ve hatta bunu sizi çok sevdiği için yaptığını söylüyorsa…

Dikkatli olun!

			

ŞİDDET BİÇİMLERİ

Fiziksel Şiddet
Yumruklamak, vurmak, ısırmak, çimdiklemek, itip kakmak, yakmak,
boğazını sıkmak, bir aletle vurmak, itmek, tokat atmak, tekmelemek,
tükürmek, kol kıvırmak, kol-bacak kırmak, saç çekmek, saçından
sürüklemek, temel ihtiyaçlarını esirgemek (su, yemek, uyku, tuvalete gitmek, vs.), gerektiği halde tıbbi tedavi almasını engellemek,
silahla yaralamak, öldürmek.
Cinsel şiddet
İstenmeyen cinsel davranışları yapmaya zorlamak, cinsel ilişkiye
zorlamak, taciz etmek, tecavüz, cinsel ilişki sırasında güç kullanmak, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, zorla cinsel içerikli
görsel malzemeler göstermek (film, afiş, fotoğraf, vb), cinsel olarak
korkutan ve kıran davranışlarda bulunmak, sürekli kadınlığını
aşağılamak, telefonla/e-maille, mektupla veya sözlü olarak sürekli
cinsel tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek, cinsel hayatıyla ilgili dedikodu yapmak, kişi için özel olan detayları
başkalarına anlatmak.

Psikolojik şiddet
Küsmek, baskı uygulamak, intihar etmekle tehdit etmek, çocukları
uzaklaştırmak, arkadaşlarınıza, ailenize sizinle ilgili yalanlar söylemek, onlarla görüşmenizi engellemek, güveninizi kırmak, kıskançlık
göstermek, gözdağı vermek, çocuklara zarar vermekle/kaçırmakla
tehdit etmek, evden dışarı çıkmayı yasaklamak, gittiğiniz yeri takip
etmek, sadece kendisinin istediği yerlere götürmek, yalnız dışarı
çıkmaya izin vermemek, başkalarının önünde aşağılamak, sözünü
kesmek, özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımamak, ihmal etmek.
Ekonomik şiddet
Ekonomik özgürlüğü kısıtlamak, eve para bırakmamak veya çok az
bırakmak, az para bırakıp çok şey yapılmasını talep etmek, sürekli
hesap sormak, parayı kullanarak aşağılamaya çalışmak, parasını
almak ve geri vermemek, çalıştığı tüm paraya el koymak, zorla

istemediği bir işte çalıştırmak, istediği halde çalıştırmamak/işe yollamamak, parasız bırakmak.
Sözel Şiddet
Sürekli yıkıcı eleştirmek, bağırmak, alay etmek, suçlamak, isim
takmak, aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını
engellemek, sözünü kesmek, sorguya çekmek, aşağılayıcı isim takmak, dini veya etnik kimliğine yönelik hakaret etmek, görüşlerini,
duygularını ve çalışmalarını küçümsemek, aileye veya sevdiklerine
yönelik hakaret içerikli sözler kullanmak.
ŞİDDETİN ETKİLERİ

Şiddet gören kadınların yaşadığı en belirgin duygu korkudur. Korku
fiziksel sağlık sorunlarına yol açan bir duygudur, uyku düzenini
etkilediği gibi, kişinin kendini güçsüz hissetmesine de yol açar.
Şiddete katlandıkça utanç duygusuyla birlikte kişinin kendisine olan
saygısı azalır. Özgüvenini kaybetme ve şiddetin devamı arasında
paralel bir ilişki vardır. Özgüveninizi kaybettikçe kötü davranılmayı
hak ettiğinizi düşünmeye başlarsınız, kötü davranılmayı hak
ettiğinizi düşündükçe de karşı taraf daha rahat şiddet uygular hale
gelir; şiddetin sorumlusunun sizin davranışlarınız olduğunu ima
eden suçlamalarda bulunur.

Kendinizi
suçlamayın…

Şiddetin daha da artacağından ya da başkalarına da zarar
vereceğinden korktuğunuz için şiddeti gizleme eğilimine girmiş
olabilirsiniz.
Şiddet uygulayan kişi, bir süre sevecen ve ilgili biri gibi davranabilir,
sizi sevdiğini söyleyebilir.
Çocuklarınız nedeniyle şiddete katlanmş olabilirsiniz.
Arkadaş çevrenizden dertleşebileceğiniz kimse kalmamış olabilir.

Çünkü şiddet uygulayan kişi arkadaşlarınız ve akrabalarınızla
görüşmenizi kısıtlamış ve sizin yalnız kalmanızı başarmıştır.
Yaşadığınız şeyden utandığınız için başkalarından yardım istemekten çekinebilirsiniz.
Anne ve babanız size destek olmamakta hatta belki sizden şiddete
katlanmanızı istemektedir.
Şiddet uygulayan size belki defalarca bunun bir daha
tekrarlanmayacağına dair sözler verilmiş olabilir.
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Unutmayın,

şiddete sadece siz
maruz kalmıyorsunuz.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde
destek alabileceğiniz kurum/kuruluşlar var.

Şiddeti uygulayanın değişmesini beklemek umarsız bir bekleyiştir.
Bu kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmeniz yanı sıra öfkenizi varsa
çocuklarınıza, arkadaşlarınıza ya da yakınlarınıza yöneltmeniz sonucunu doğurabilir.
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Unutmayın; Yalnız değilsiniz!
Unutturmayın; Yalnız değiliz!

Şiddete Uğradığınızda!

Şiddete uğramış veya uğrama riskiniz varsa çeşitli önlemler almaya başlayabilirsiniz. Ev içinde kendinizi koruyun, çıkışı olmayan odalardan (banyo, tuvalet) ve tehlikeli alet bulunan yerlerden
(mutfak) kaçının. Sakin kalın ve sakinleştirin. Evden aniden
ayrılmanız gerektiğinde kime sığınabileceğinizi belirleyin ve bu
kişilerle önceden konuşun. Çocuklarınızı da bu kişilerden haberdar
edin, öğretmenleri ile konuşun. Kendinize bir acil durum çantası
oluşturun. Güvendiğiniz bir yakınınız, arkadaşınız ya da komşunuzla
sıkıntınızı konuşmayı deneyin. Aile büyüklerinizden veya sizin
güvendiğiniz tanıdıklarınızdan destek isteyin.
Evdeyseniz veya eve kapatılmışsanız hemen acil 24 saat hizmet
alabileceğiniz telefonlara ulaşınız. Öncelikli olarak sakin olmaya
çalışın, durumunuzu ve adresinizi bildirin ve sizi almalarını bekleyin. Evde sizin dışınızda çocuklarınız varsa onları bilgilendirin
ve sizinle beraber gelmeleri için ikna edin. Acil çantanızı yanınıza
almayı unutmayın.
Acil Çıkmanız Durumunda Çantanızda Bulunması Gerekenler
•
Nüfus cüzdanı/ kimlik, Pasaport
•
Çocukların nüfus cüzdanları
•
Para, Banka cüzdanları
•
Kıymetli eşyalar, ev ve araba anahtarları, tapu, ehliyet, sigorta belgeleri/poliçeleri
•
Kullandığınız ilaçlar
•
Adres defteri
•
Çocukların sevdiği oyuncakları
•
Şiddetin kanıtları (Rapor, fotoğraf, günlük, mektup, vs.)
•
Kendiniz ve çocuklarınız için birer kat yedek giysi, iç
çamaşırı
•
Önemli olan diğer eşyalar

Evden çıkabilecek durumdaysanız;

1.
En yakın polis karakoluna gidin, eğer jandarmanın yetki
alanında iseniz jandarma karakoluna başvurun.
•
Acil durumlarda koruma talep edebilirsiniz; polisin/
jandarmanın acil durumlarda (hayati tehlikeniz bulunmakta ise)
koruma verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
•
Sığınak talebiniz varsa, bu durumu en yakın polise/jandarmaya ya da bulunduğunuz ilçe kaymakamlığına/valiliklere iletin.
•
Mümkünse sığınak talebinize ilişkin başvuruyu mesai
saatleri içinde yapın. Bu durumda kolluk kuvvetleri sizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı ilgili birime götürmek zorundadır.
•
Başvurunuzu mesai saatleri dışında yaptıysanız, karakol sizi
bir süre kalabileceğiniz bir ilk adım istasyonuna ulaştırmak zorunda. Eğer bölgede böyle bir yer yoksa ya da burası doluysa, kolluk
kuvvetleri sizi güvenli bir mekâna, ücretini ödeyerek (otel, konukevi, polis evi gibi) götürüp sizin güvenliğinizi sağlamakla yükümlüdür.
•
Kolluk kuvvetleri, yasayla belirlenmiş olan bu yükümlülüklerini yerine getirmeyerek kişiyi eve geri dönmeye ikna etmeye
çalışamaz.
•
Kollukta talep ettiğiniz tüm hususların tutanağa geçmesini
sağlayın, tutanağı imzalarken mutlaka okuyun, sizin söylemediğiniz
hususlar bulunmakta ise değiştirilmesini isteyin ve imza attığınız
tutanağın bir örneğini mutlaka saklamak üzere alın.
•
Kendinize yönelik koruma yahut sığınak talebeniz dışında,
size şiddet uygulayan hakkında ayrıca şikâyetiniz bulunmakta ise
bunun da ifade tutanağınıza mutlaka geçirilmesini isteyin.
•
Kolluk güçleri yaptıkları tüm işlemleri tutanak altına almak
ve imzanızı taşıyan her evrakın birer örneğini de size teslim etmek
zorundadırlar.
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6284/ Mülkî amir tarafından verilecek
koruyucu tedbir kararları:
MADDE 3 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan
kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden
birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer
tedbirlere mülkî amir tarafından karar
verilebilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki
çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak
yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal
bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde,
ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici
koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin
çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması
hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak
kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek
kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili
tertibinden karşılanmak suretiyle kreş
imkânının sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan
tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı
tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından
kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler
kendiliğinden kalkar.

•
Yaşadığınız durumun özelliğine göre; sığınağa gitmek
yerine şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını isteyebilirsiniz. Bu içinde bulunduğunuz somut durumun şartlarına göre, sizin
tarafınızdan verilebilecek bir karardır. Ancak ciddi bir hayati tehlike
altında bulunduğunuzu düşünüyorsanız, sığınak seçeneği daha hızlı
ve koruyucu olabilir.
•
Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması ve size
yaklaşmaması yönündeki başvurunuzu bir dilekçe ile en yakın Aile
Hâkimliği’ ne, mesai saatleri dışında acil bir durumun varlığı halinde
ise kolluk güçlerine yapabilirsiniz.
•
Ancak unutmayın ki tüm bu tedbirler ilk seferde en fazla 6 ay
için verilebilir, tedbirin uzatılması tehlikenin devam edip etmediğine
bağlıdır.
•
Eğer devam eden bir boşanama davanız bulunmakta ise
tedbir talebinizi bu dosya üzerinden yapmayın. Ayrı bir dilekçe ile
yeni bir başvurur olarak dava açın. Çünkü bu şekilde tedbir kararını
daha hızlı alabilirsiniz.
•
Dilekçenizi kendiniz yazabilirsiniz ya da ekonomik Baro’dan
ücretsiz avukat atanması talebinde bulunabilirsiniz. Avukat sizin
adınıza bu işlemleri yürütecektir.

* Eğer gerekiyor ise; Aile Mahkemesi hâkiminden tedbir talep ederken
sizin yahut varsa çocuklarınızın adreslerinin tüm kayıtlarda gizli
tutulmasını talep edin. Gizliliğinin mahkeme kararı olarak çıkmasını
sağlamak, diğer birimlerin gizliliğiniz konusunda daha dikkatli
davranmasını sağlayacaktır. Bu durumu avukatınıza da hatırlatın.

!

6284/ Hâkim tarafından verilecek koruyucu
tedbir kararları
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan
kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun
görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından
karar verilebilir:
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a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek
yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde
ve korunan kişinin talebi üzerine tapu
kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi
için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının
anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış
rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve
5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine
göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin
değiştirilmesi.
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir
kararları
MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili
olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine,
birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya 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.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel
ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
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d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin,
şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına
ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev
eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair
surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen
izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi
ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) 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, bağımlılığının olması
hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi
için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(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
yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler
kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte
hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve
destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun
hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve
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kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin
geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan
kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre
nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla
hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini
göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi
tedbir nafakasına hükmedebilir.

2Şiddete kanıt oluşturması için rapor isteyin: Karakola
gittiğinizde vücudunuzda darp izleri varsa polislerin sizi doğrudan
hastaneye sevk ederek, darp suçunu raporlaması gerekiyor. Bunu
kendiliğinden yapmazlarsa, talep etmekten çekinmeyin.
* Darp izleri olduğu halde hastaneye gidemiyorsanız, vücudunuzdaki
darp izlerini fotoğraflayın.

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve
gizlilik
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MADDE 8 – (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi,
Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir
kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek
yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk
biriminden talep edilebilir.
(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı
ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet
uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin
anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya
da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi
üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin
değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına
veya aynen devam etmesine karar verilebilir.
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(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için,
şiddetin uygulandığı hususunda delil veya
belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu
Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye
sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet
uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir
talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından
verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.
(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ
işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde
şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin
uygulanacağı ihtarı yapılır.
(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı
ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan
kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri
veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve
adresleri ile korumanın etkinliği bakımından
önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi
kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara
ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri
hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden
veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.

Sosyal güvencesi olamayan kadınlar, mülki amirlerden geçici
maddi yardım talebinde bulunabilir. İlk başvuruda en fazla altı aylık
maddi yardım verilmektedir. Mevcut durumun devam etmesi
halinde uzatılması mümkündür.

Geçici maddi yardım yapılması
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MADDE 17 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre
geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, onaltı yaşından büyükler için her
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır.
Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde,
ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi
oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek
tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme
tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan
kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu
fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında
azaltılarak uygulanır.
(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici
maddi yardımlar için konulan ödenekten
karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından
takip ve tahsil edilir.
(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yapılan
yardımlar, bu kişiden 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir.

Nafaka

MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre
nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir
örneği, resen nafaka alacaklısının veya
borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne
gönderilir.
(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması

durumunda, korunan kişinin başvurusu
aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da
ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil
edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili
işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet
başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.
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Sağlık giderleri
MADDE 19 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre
hakkında koruyucu tedbir kararı verilen
kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel
sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen
genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya
da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi
yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında, gelir testine tabi
tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin
gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel
sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan
rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile
rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden
karşılanır.

Eğer şiddet uygulayan kişinin nafaka ödemeyeceğini
düşünüyorsanız ve ekonomik durumunuz geçiminizi sağlamaya
yetmiyor ise adınıza geçici maddi yardım bağlanmasını isteyebilirsiniz. Geçici maddi yardım talebinizi size en yakın ilçe
kaymakamlıklarına/valiliklere yapabileceğiniz gibi Aile
Mahkemesi’ne yapacağınız başvuru dilekçesinde de bunu talep
edebilirsiniz.

3Darp ve tehdit durumunda ayrıca ceza davası
açabilirsiniz: Bu durumda savcılığa yaşadıklarını anlatan bir
dilekçe ile suç duyurusunda bulunulması yeterlidir.
* Dilekçeden iki kopya hazırlayın. Bir kopyasını savcıya vereceksiniz,
diğer kopyasını kendiniz için saklamayı ve soruşturma numarasını
not etmeyi unutmayın.
* Davanın kazanılması için yaşanılan şiddetin delillendirilmesi gerekiyor. Darp izlerini tespit ettirmek için en yakın hastanenin acil
servisine gidilip darp raporu alınmalı. İstenirse polis/jandarmadan
da hastaneye sevk talep edilebilir.
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MADDE 20 – (1) Bu Kanun kapsamındaki
başvurular ile verilen kararların icra ve infazı
için yapılan işlemlerden yargılama giderleri,
harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında
masraf alınmaz.

4Çocuklarınız için: Çocuğunuz varsa ve şiddet durumu
devam ediyorsa (bu durumda çocuk ve şiddet uygulayan kişi sosyal
hizmet uzmanı ya da psikolog eşliğinde görüşmelidir), görüşmelerin
kısıtlanmasını ya da tamamen ortadan kaldırılması talep edilebilir.
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m. 3/ d) Gerekli olması hâlinde, korunan
kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına
katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin
çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı
olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler
için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret
tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili
tertibinden karşılanmak suretiyle kreş
imkânının sağlanması.

Unutmayın,

yaşadığınız şiddeti açığa çıkardığınız
anda ve yasal işlemlere başvurduğunuz anda uzun ve zorlu süreç
sizi bekliyor fakat bilin ki bu yeni süreç ne kadar zor olursa olsun
şiddetsiz yaşanacak her dakika çok kıymetlidir. Bu yeni süreçte
yaşamınız artık sizin planladıklarınız olacaktır.

		 *Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
[size en yakın aile mahkemesinden başvuru yapabilirsiniz]
[lütfen tarih bilgisini giriniz]
[tedbir nafakası talebiniz varsa]
“TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR” yahut failin ödeyemeyeceğini
düşünüyorsanız geçici maddi yardım taleplidir.
DAVACI : [isim bilgisini giriniz]
ADRES : [adres bilgisini giriniz]
DAVALI : [şiddet uygulayan kişinin isim bilgilerini, biliyorsanız T.C.
Kimlik Numarası bilgisini giriniz]
ADRES :[şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini,
ulaşılabilecek yer bilgisini giriniz]
KONU: Davalı tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel,
ekonomik şiddet [maruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi

veriniz] nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN
KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında
talep ve beyanlarımın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR:
1. [lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında
bilgi veriniz. Örneğin; kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız
ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kısaca bilgi veriniz Eğer, “tek
taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz olmadığı
halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin
olarak bilgi veriniz]
[bu birliktelikten çocuğunuz var mı? Kaç çocuğunuz var, kaç
yaşındalar?]
2. Davalı tarafından, şiddete maruz kalmaktayım.
A) [bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?,
psikolojik şiddet mi?, ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin
ayrıntılı bilgi veriniz]
B)

[ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz]

C) [şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl
uygulandığına dair bilgi verebilirsiniz]
Ç) [şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı?
Örneğin, bıçak, silah vs.]
D) [maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan
hangi sözleri kullandı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz]
E) [çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız
şiddete tanıklık ettiler mi?]
F) [sığınak ihtiyacınız var mı?]
G) [şiddet uygulayan kişinin silah var mı?]
H) [şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu
madde bağımlılığı var mı?]
3. [6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge

aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni
ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz varsa, onları da dosyanız
içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psikolojik
destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.]
4. [şayet şiddet uygulayan kişi evin geçimi için ekonomik katkıda
bulunan kişi ise, tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayan
kişinin malvarlığı ile ilgili bilgi verebiliyorsanız, üzerine kayıtlı ev,
maaşı bilgisi, araba vs. gibi dilekçenin içeriğinde bu bilgilere de yer
vermeniz, nafaka miktarının belirlenmesinde faydalı olacaktır]
Eğer şiddet uygulayanın nafakayı ödemeyeceğini düşünüyorsanız,
devletin ilgili birimlerince ödenmek üzere geçici maddi yardım
talep edebilirsiniz.

5-Hayatı tehlikeniz bulunmakta ise sizin ve varsa çocuklarınızın
tüm resmi kayıtlarda (milli eğitim, sigorta vesaire) adreslerinin gizli
tutulmasını talep edin.
SONUÇ VE TALEP:
Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,

2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde
yer alan evden ve benim bulunduğum yerlerden, [işyeri, okul vs.
adreslerini ayrıca yazabilirsiniz] DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE
YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya
sınırlandırılmasına,
4. [aynı işyerinde çalışıyorsanız] DAVALI’NIN İŞYERİNİN
DEĞİŞİRİLMESİNİ,

5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ
ETMEMESİ,

6.

[varsa] silahının müsadere edilmesini,

7. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve
ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR
SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE
8. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat
uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından
verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE İLE
TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
Saygılarımla,
[adınız, soyadınız ve imza]
				
				
***

Aile Konutu Şerhi ya da ortak mallarda tedbir kararı talep
edin: Ailenin birlikte yaşadığı ev için aile konutu şerhi koydurulabilirsiniz. Konut şerhiyle; evin tapusu kimin üzerinde olursa
olsun diğer eşin rızası olmadan evin satılması, kiraya verilmesi
engellenmiş olur. Konut şerhi aldırmak için gerekli belgelerle
tapuya müracaat edilmelidir.

Konut şerhi için istenen belgeler:
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Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine
ayrılan konuttur. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu
kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.
İstenen Belgeler
1- Aile konutunun bulunduğu yerden alınmış
ailenin yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,
2- Gerektiğinde taşınmaz malın şerhi talep
edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce tespit edilmesi,
3- İstemde bulunan eşin, tapudaki malikin eşi
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olduğuna dair nüfus kayıt örneği,
4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya
pasaportu, varsa bir adet vesikalık fotoğrafı.

İstem Belgesinin Yazımı

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz malın maliki/hissedarı bulunan ..... ......’ ekte sunduğum
Nüfus Kayıt Örneğinden de anlaşılacağı üzere
eşimdir. Yine ekte sunduğum .....ilçesi, .....
Mahallesi Muhtarlığından aldığım ../../2008
tarihli Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinden
de anlaşılacağı üzere bu taşınmaz malı aile
konutu olarak kullanmaktayız. Bu itibarla,
Medeni Kanunun 194. Maddesi uyarınca tapu
kütüğüne aile konutu şerhi verilmesini arz ve
talep ederim.

*Boşanma davası açılacaksa şiddet uygulayan kişinin malları kötü
niyetli olarak elden çıkarmasını engellemek için aile mahkemesi
yargıcından Medeni kanun 199. maddesi gereği eşin mallar
üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması istenebilir.

Cinsel Saldırı Sonrası 		
Yapılması Gerekenler

•
Hemen güvenli bir yere gidin ya da güvendiğiniz birini
arayın.
•
Ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da bir kadın dayanışma
merkezinden / danışma hattından psikolojik destek alın.
•
Yaralanma tedavisi, cinsel yolla bulaşan hastalık ya da
hamilelik kontrolleri için mümkünse yanınızda bir arkadaşınız ya
da bir refakatçi ile hemen en yakın sağlık birimine başvurun.
•
Eğer ilaç yoluyla uyutularak ya da uyuşturularak saldırıya

maruz kaldıysanız sağlık biriminde kan ve idrar testlerinizin
yapılmasını sağlayın.
•
Olayla ilgili bütün deliller yok olduysa psikolojik raporunuz
hukuki süreci başlatmanız için yeterlidir.
Yapılmaması gerekenler:
Tıbbi muayeneden geçmeden önce,
•
Kesinlikle duş almayın, vücudunuzun hiçbir bölgesini yıkamayın ve kıyafetlerinizi değiştirmeyin. (Kıyafetlerinizi
değiştirdiyseniz de çıkardığınız giysileri temiz bir çantada saklayın.)
•
Bir şey yiyip içmeyin ve tuvalete çıkmayın
Hukuki İşlem Başlatmak İçin;
•
Bir avukat ya da yakın bir tanıdığınız eşliğinde olayın
gerçekleştiği yerin savcılığına, savcılık olmazsa da polis merkezine
(karakol) başvurun. Polis merkezinde karşılaşacağınız tavır (ilgisizlik, savsaklama, yargılayıcı tutumlar) ne olursa olsun, tutanak
tutulmasını sağlamaya çalışın. Yok edilmesi ihtimaline karşı
tutanağın bir kopyasını, sayı ve numarasını alın.
•
Suç işlendiği sırada üzerinizde bulunan kıyafetlerinize delil
olarak el konulmasını ve saklanmasını polisten yahut savcılıktan
talep edin. Bu talebiniz yerine gelmez ise mutlaka talebinizi yazılı
olarak sunun ve yazılı olarak reddetmelerini isteyin. Bu yöndeki
yazılı talebinizi iki suret olarak hazırlayın ve kendinizde kalacak
suretinin üstüne evrakı teslim ettiğinize dair yazı alın.
•
İsminizi vererek hukuki işlem başlatmak istemiyor ama yine
de bu saldırının raporlara geçmesini istiyorsanız, bir insan hakları
kuruluşuna ya da kadın dayanışma derneklerine “gizli raporlama”
için başvurabilirsiniz.

Kaynak: www.turkhukuksitesi.com/hukuksayfa_kahdem_sorulari.htm

Bilgi ve Yönlendirme için
Arayabileceğiniz Yerler

Şiddeti yaşayan kişi olarak, psikolojik desteğe ihtiyacınız olduğunda,
haklarınızın ne olduğunu bilmek istediğinizde, dayanışma ve destek
istediğinizde, şiddetin çocuklarınız üzerindeki etkilerini öğrenmek
istediğinizde, şiddet gördüğünüz anda bulunduğunuz ortamdan
uzaklaşmak istediğinizde nerelere sığınabileceğinizi, ne yapmanız
gerektiğini öğrenmek için internet üzerinden veya ücretsiz danışma
hatlarından bilgi talep edebilirsiniz. Buraları aramadan önce mutlaka kalem, kağıdınızı hazırlayın ya da not alabilecek güvenilir birini
hazır edin; acil bir durumda heyecandan aklınıza bir şey gelmeyebilir. Not aldığınız kağıdı kolay ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza
edin.
Şiddete uğrayan siz değil de bir yakınınız veya tanıdığınız ise tüm
önerileri iyice okuyup kendisine aktarınız, gerekli tüm telefonları ve
bilgileri kendisine ulaştırmaya çalışın.

Türkiye’nin Her Bölgesinden Haftanın Her Günü, 24 Saat
Hizmet Alabileceğiniz Acil Hatlar
•
Polis imdat – 155
•
Jandarma – 156
•
Ambulans – 112
•
Alo 183 (SHÇEK Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet
Danışma Hattı)
•
Hürriyet Alo Şiddet Hattı

					

•

0212 656 96 96
0549 656 96 96

Kadıköy Belediyesi Alo Kadına Şiddet Hattı!
					
0216 - 349 9 349
•
İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu
					
444 26 18

6284 sayılı yasayı uygulatmak için kendiniz başvurabileceğiniz gibi
İstanbul Barosu’ndan da ücretsiz avukat desteğinde bulunabilirsiniz.
Ayrıca boşanma davası açmak isterseniz de bu hizmetten yararlanabilirsiniz.
http://www.istanbulbarosu.org.tr/kadinhaklari/khm.html
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
Adres: Yeşilköy Mah. Halkalı Cad.no:30 İstanbul
Tel: 0212 465 21 96/97 Faks: 0212 465 21 20

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sokak No:23 Daire:7,
Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0212 292 52 32 morcati@morcati.org.tr, www.morcati.org.tr

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı 		
Tel: 0212 635 11 79

