


Kadına yönelik erkek şiddetinin 
önlenmesinde 6284 sayılı Yasanın sağladığı 
olanak ve haklar.

Broşürün Konusu:



lkemizde sosyo-ekonomik durumu farketmeksizin, günde en az 
iki kadının, genellikle de en yakınındaki erkek tarafından, vahşice 
katlediliyor. Her gün yüzlerce kadın da evde, işte, sokakta, erkek 
şiddetine maruz kalıyor ya da şiddet tehdidi altında yaşamlarını 

sürdürüyor. 

Bu vahşet tablosunu kapitalist erkek egemen (ataerki) sistemin yarattı-
ğını biliyoruz. Ancak, siyasi iktidarın; şiddeti olağanlaştıran, kadını erke-
ğin malı gören, kadın yaşamı yerine aile bütünlüğünü koruyan cinsiyetçi 
söylem ve politikaları ile neoliberalizm, 
savaş, ırkçılık, tekçilik, dinin araçsallaş-
tırılması, ekonomik kriz gibi nedenler 
kadına yönelik şiddeti her geçen gün 
artırıyor. Kadın katillerini koruyan, iyi 
hal indirimi uygulayan, cezasız bırakan 
yargı da, bu sistematik kadın katliamının 
önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 

Bir yandan da,  kadın ve erkeği eşit görmeyen söylem, uygulama ve 
çıkarılan yasalar da, kadınların aleyhine bir kültürel değişimi beraberin-
de getiriyor, cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor. Bunun bir parçası ola-
rak, aileye, erkeğe ve eve bağ(ım)lı “makbul kadın” yaratılmak isteni-
yor. Bu durum, kadın bedenini ve yaşamını hedef haline getirirken aynı 
zamanda erkekleri de kadına yönelik sistematik şiddetin “hoşgörülen 
tetikçileri” haline getiriyor. 

Yine AKP döneminde çalışma yaşamı da, neoliberal politikalar doğrul-
tusunda kadın ve emek karşıtı esnek, güvencesiz, parçalı istihdam bi-
çimleriyle baskıya dayalı olarak yeniden kurgulanıyor. İdeolojik temel-
de dayatılan tüm bu politikalar, çalışma yaşamında daha fazla eşitsizlik, 
yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyetçilik, mobing ve şiddet olarak karşımıza 
çıkıyor. Açıkçası, çalışma yaşamı ve koşulları, tüm emekçiler açısından 
özellikle de kadınlar açısından bizahati şiddetin kendisi haline gelmiş 
durumda. 

SÖMÜRÜSÜZ, EŞİT
VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Ü

Geçtiğimiz 18 yılda, 15 

bin 205 kadın eski eş, 

sevgili, baba vs. erkekler 

tarafından öldürdü.



Kadınlar, kapitalist ataerkiye ve yarattığı şiddete, sömürüye karşı, çok 
uzun yıllara dayanan, aralıksız ve ısrarlı bir mücadele sürdürüyor. Bu-
gün de, kadınlar iradelerinin kırılmasına yönelik her türlü saldırıya rağ-
men mücadeleden asla vazgeçmiyor. Hem ülkede hem dünyanın dört 
bir yanında kadınlar ayakta, sokaklarda. 

Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa tümü bu mücadele-
nin yaratımıdır. Kadına yönelik erkek şiddetini durdurma açısından en 
önemli yasal kazanımların başında ise,  İstanbul Sözleşmesi olarak bi-
linen “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ve 6284 Sayılı Aile-
nin ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun geliyor. 

2011 yılında imzalanan İstanbul sözleşmesiyle kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması, zararın tazmin edilmesi 
yükümlülüğünün devlete ait olduğu imza altına alındı. Ne yazık ki dev-
leti yönetenler, bu yükümlülüğü yerine getirmek, önlemleri artırmak 
şöyle dursun, kadınların elindeki zaten yetersiz olan, ısrarla uygulan-
mayan en önemli iki yasal aracı, yani İstanbul Sözleşmesi ve bu broşüre 
konu olan 6284’ü de kaldırmak istiyor. Bunun yanında en son açıklanan 
2. yargı paketinde, kadınların nafaka hakkının elinden alınması ve de-
falarca kadın mücadelesiyle geri çektirilen çocuk istismarını meşrulaştı-
ran, istismarcıları affetmeyi hedefleyen “tecavüzcü affı” yer alıyor.

Acaba kadın kazanımları neden bir bir yok ediliyor? Düz mantıkla bile 
cevap ortaya çıkıyor. “Erkekler tarafından daha fazla kadın öldürülsün, 
şiddete uğrasın, daha fazla çocuk istismar edilsin.”  Bu dehşet yaratan 
cevabı hiç kimse kabul edemez.

Yapılabilecek çok şey var. Şiddeti durdurmanın, kadın kazanımlarına 
sahip çıkmanın, yeni kazanımlar yaratmanın, kadına yönelik şiddetin 
insan hakkı ihlali ve insanlık suçu sayılmasını sağlamanın, savaşları dur-
durmanın, ekonomik krizin faturasını ödememenin, daha çok yoksul-
laşmamanın yolu örgütlü mücadeleyi büyütmekten geçiyor. Sorunun 
temelinde yatan bu erkek egemen sömürü sistemine mecbur değiliz.

Sömürüsüz, Şiddetsiz, Eşit ve Özgür Yaşamak Mümkün!

HAYDİ, GEL BES’TE ÖRGÜTLENMEYE,
YAN YANA YÜRÜMEYE, MÜCADELEYE!



Bu broşürde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun, 

kadına yönelik erkek şiddetine karşı sağladığı 
olanak ve hakları paylaşmak istiyoruz. 

6284, birçok eksikliğine rağmen erkek şiddetine 
karşı kadınların elindeki en önemli yasal dayanak. 

Elbette ki, bir yasanın varlığı önemlidir ancak, 
o yasanın uygulanması çok daha önemlidir. 
Zira İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa 

uygulansaydı, binlerce kadın bugün yaşıyor olacak, 
binlerce kadın katili erkek de bu kadar rahat 

cinayet işleyemeyecek sonrasında da aramızda 
dolaşıyor olamayacaktı. 

Öyle ki, karakola, kaymakamlığa, savcılığa 
başvuran erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar, 

genellikle erkek şiddetini meşru ve özel ilişki 
olarak değerlendiren bir anlayışla karşı karşıya 

kalıyor. Çoğunlukla ciddiye alınmıyor veya 
uzlaştırma, barıştırma çabasına giriliyor. Birçok 
kadın da koruma ve tedbir kararı altındayken 
öldürülüyor. Tam da bu nedenle, mevcut yasal 

hakların bilinmesi, örgütlü mücadele ile bu 
hakların uygulanmasının sağlanması, korunması 
ve genişletilmesi kadınlar açısından yaşamsal bir 

öneme sahip.

Hem kendi yaşamlarımızda hem de çevremizde 
yaşanabilecek kadına yönelik her türlü şiddete 

karşı yapabileceğimiz çok şey var. Sessiz ve pasif 
kalmayalım…!!!



6284SAYILI KANUN

Bu yayın hazırlanirken; 6284 sayılı 
Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği temel 
alınmış ve Mor Çatı’nın broşüründen 
faydalanılmıştır.



Yasada şiddet; kişinin, fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar 
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuç-

lanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik 
tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içe-
ren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, 
cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davra-
nış olarak tanımlanıyor.

Dolayısıyla fiziksel olanın yanında • hakaret etmek • aşağılamak 
• birilerinin yanında küçük düşürmek  • tehdit etmek • istenme-
yen zamanlarda ve biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak • başka-
larıyla görüşülmesine izin vermemek • çalışmaya engel olmak, 
zorla çalıştırmak • kazanılan paraya el koymak, parasız bırakmak 
ve sürekli para hesabı sormak• ısrarla telefonla aramak • takip 
etmek gibi tutum ve davranışların tümü şiddettir.

Yasa;

• Medeni durumuna, kan bağına, tanıdık olup olmadığına bakıl-
maksızın, herhangi bir erkek tarafından uygulanan şiddetten 
kadınları korumak ve şiddet uygulayan kişileri engellemek için 
önemli olanaklar ve haklar sağlıyor.

• Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın-
ların varsa yanındaki çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı 
ısrarlı takip mağdurunun korunması ve bu kişilere yönelik şid-
detin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

6284 SAYILI YASA KADINLAR İÇİN YAŞAMSALDIR!

ŞİDDET NEDİR?

Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve 
infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta 
gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmıyor. Başvurular 
beyan esasına göre alınıyor, herhangi bir delil veya belge 
aranmıyor. 



Bir kadının, şiddete uğraması veya 
şiddete uğrama tehlikesi altında 
bulunması halinde herkes durumu 

yazılı, sözlü veya başka bir suretle ilgili yerlere ihbar edebilir. Şid-
det veya şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları ise durumu derhal, şikayet mercilerine bildirmek zorundadır. 
Şikayet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin 
yerine getirmekle yükümlüdür.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM); şid-
detin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbir-
lerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik 

güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme 
ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin gö-
rev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalış-
maların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü mer-
kezdir. 

İHBAR ve ŞİKAYET

ŞÖNİM

İhbar ve şikayet hatları: 

183 ASPB sosyal 

hizmet hattı,155 polis 

imdat,156 jandarma

ŞÖNİM listesine ve iletişim bilgilerine
https://www.ailevecalisma.gov.tr adresinden ulaşılabilir. ŞÖNİM olmayan 

illerde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru 
yapılabilir. 



Sığınak: 
Can güvenliği açısından acil bir durum sözkonusu ise, 
günün herhangi bir saatinde en yakın karakola başvu-

rulduğunda, kolluk* şiddet gören kadını en yakın sığınağa ulaştır-
makla; eğer ilde/bölgede sığınak bulunmuyor ise ya da sığınakta 
yeterli yer yok ise, geçici olarak başka bir güvenli mekana(kamu-
ya ait sosyal tesis, yurt, otel vb.) götürmekle ve kadının güvenliği-
ni sağlamakla yükümlüdür.

Kolluk kuvvetleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmek istemez 
ve kadını eve geri dönmeye, barışmaya vs. ikna etmeye çalışır ise, 
sığınak talebi yazılı olarak karakola sunulmalı, reddedilecekse de 
mutlaka yazılı olarak reddedilmesi istenilmelidir.

Acil olmayan hallerde, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kay-
makamlık/Valilik, Aile Mahkemelerine başvurulabilir. Sığınak (ko-
nukevi) talep etmeyenlere, gitmek istedikleri yere kadar kolluk 
refakat eder.

*Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik
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Dikkat!

ŞÖNİM, karakol ya da kaymakamlık/ valilik en hızlı şekilde 
sığınağa yerleştirmekle yükümlüdür. Bunun için aile 
mahkemesinin kararı gerekmez.

YASANIN SAĞLADIĞI OLANAK
VE HAKLAR



Geçici Koruma (Yakın Koruma): 
Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk ta-
rafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve dona-

nımlarla, yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak, şiddet uy-
gulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek 
tehlikelerden korunması amacıyla yerine getirilen tedbirdir.

Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Kaymakamlık/Valilik, Aile Mahkemeleri.

Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken bir durum söz konusu 
ise en yakın kolluk yakın koruma vermekle yükümlüdür. Olayı takip 
eden ilk iş gününde, bu karar valilik veya kaymakamlığa onaylatılır. 

Şiddet Uygulayanın Ortak Evden 
Uzaklaştırılması
Şiddet uygulayan ortak evden uzaklaştırılır. Ortak konut 

korunan kadına tahsis edilir. Şiddet uygulayana ya da bu kişilerin 
yakınlarına ait kişisel eşya ve belgeler kolluk marifetiyle kendile-
rine teslim edilir. Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir 
kararında gösterilir. Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın 
uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve 
benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil et-
mez. Kira kontratını şiddet uygulayan imzalamış ise konutun kira 
sözleşmesini bu süreçte feshedemez, ortak konut lojman ise, loj-
man tahsisinin kaldırılmasını kurumundan isteyemez. 

Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cum. Başsavcılıkları, Aile Mah.
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Dikkat!

Valilik veya kaymakamlık; savcılığa ya da aile 
mahkemesine yönlendirmeden, yakın koruma atanmasına 
karar verebilir.



Şiddet Uygulayanın Şiddet Mağduruna 
Yaklaşmasının Engellenmesi 
Şiddet uygulayan kişinin, ortak konuttan uzaklaştırıl-

ma kararı süresi içerisinde bu konuta, korunan kadının işyerine, 
okuluna, bulunabileceği sair yerlere ve gerekli hallerde, şiddete 
uğramamış olsa da yakınlarına, tanıklarına yaklaşması engelle-
nir. (Hayati tehlike açısından acil bir durum sözkonusu ise sığınak 
hakkının daha hızlı ve koruyucu bir seçenek olduğu unutulmama-
lıdır.) Eğer şiddet uygulayanın çocuklarla kişisel ilişki kurma kararı 
var ise, çocuklarla refakatçi eşliğinde görüştürülmesi, kişisel ilişki-
nin sınırlandırılması veya tümüyle kaldırılması sağlanır.
Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Aile Mahkemeleri.

Şiddet Uygulayanın, Şiddet Mağdurunu 
Rahatsız Etmesinin Engellenmesi
Şiddet mağduru, şiddet uygulayanın, telefon, mail, sos-

yal medya veya herhangi bir yöntem aracılığıyla kendisine ulaş-
masının engellenmesini talep edilebilir.
Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Aile Mahkemeleri
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Dikkat!
Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken durumlarda 
kolluğun şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali 
bulunan kişiyi herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın 
evden uzaklaştırma yetkisi ve sorumluluğu bulunmaktadır. 
Kolluk, bu yetkisini kullanmak istemez ve sorumluluğunu 
yerine getirmekten kaçınırsa, bu yasal hak ısrarla 
hatırlatılmalı ve uygulanması istenmelidir. 



Oturulan Eve “Aile Konutu Şerhi” Konulması
Aile konutu, beraberlik süresince eşle birlikte yaşanan 
evdir. Bu evin tapusu şiddet uygulayan erkeğe ait ise, 

evlilik cüzdanı, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte 
Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılarak aile konut şerhi koydurmak 
mümkündür. Evin aile konutu olduğu konusunda bir ihtilaf var 
ise, 6284 sayılı Kanun ve Medeni Kanun kapsamında aile mahke-
mesine dilekçeyle başvuru yapılarak aile konutu şerhi koydurula-
bilir. Aile konut şerhi koyulduktan sonra, erkek, aile konutunu şid-
det mağduru kadına sormadan satamaz veya kadının aile konutu 
üzerindeki haklarını sınırlayamaz. 

Başvuru: Tapu Müdürlükleri, Tapu Müdürlüğü reddettiğinde Aile 
Mahkemeleri.

İşyerinin Değiştirilmesi
Koruma altına alınan kadının, talebi olması halinde, 
tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre görev yeri, 

(talebe göre işyerinin bulunduğu ilde veya il dışında) değiştirilir. 
Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. 

Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Aile Mahkemeleri.

Şiddet Uygulayanın Silahını Polise Teslim 
Etmesi 
Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişi-

nin, (polis, jandarma vs. olsa dahi) bulundurma ve taşıma izni bu-
lunan silahını kolluğa veya ilgili kurumlara teslim etmesi sağlanır.

Başvuru: En yakın karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Aile Mahkemeleri.
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Kimlik ve İlgili Diğer Bilgilerin
Değiştirilmesi 

Can güvenliği olmadığı hallerde, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi-
ni isteme hakkı vardır. Yani yeni bir isim ve soy isim alınabilir. Bu 
karar pek çok şeyi ve önceki kimlik ile elde edilmiş hakları kaybet-
me riski taşımaktadır.

Bu nedenle can güvenliğini sağlaması açısından hiçbir yol kalma-
mış ise bu yola başvurulmalı ve yapılacak başvuruda tüm hakların 
yeni kimliğe aktarılması talep edilmelidir.

Başvuru: Mutlaka bir avukat aracılığıyla doğrudan Aile Mahke-
melerine yapılmalıdır.

Adresin Gizlenmesi 

Can güvenliği tehdit altında ve/veya şiddet uygulayan-
dan gizlenme ihtiyacı olduğunda, kimlik ve adres bilgi-

lerinin, tüm resmi kayıtlarda gizlenmesi talep edilebilir. Başvuru-
da, adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesinin talep edildiği açıkça 
belirtilmelidir. Bu gizlilik kararının, aile mahkemesince yazılacak 
karar metninde açık ve ayrıntılı olarak yer alması istenmelidir. 

Bunun yanı sıra, doğrudan şiddet uygulayan bir kişi yoksa ama 
potansiyel olarak can güvenliği tehdidi sözkonusu ise (örneğin 
evlilik dışı hamilelikte, ailenin bu durumu öğrenmesi halinde can 
güvenliği tehdidi var ise) şiddet uygulayan tek bir kişi göstermek-
sizin de kimlik ve adres bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlen-
mesini istenebilir.

Başvuru: En yakın Karakol, ŞÖNİM, Cumhuriyet Başsavcılıkları, 
Aile Mahkemeleri.
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Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası 
Eğer ortak çocuk/lar var ise ve henüz bir boşanma da-
vası açılmamış ise çocukların geçici velayeti istenebilir. 

Evlilik devam ettiği sürece velayet anne ve baba tarafından ortak 
kullanılır. Ancak kadına yönelik şiddet sözkonusu olduğunda,  aile 
mahkemesi velayeti geçici olarak kadına verebilir. Ayrıca, daha 
öncesinde bağlanmış bir nafaka yoksa kadın ve çocuklar için ted-
bir nafakası bağlanır.

Başvuru: Aile Mahkemeleri.

Geçici Maddi Yardım 
Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyük-
ler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 

otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden 
fazla olması halinde (çocuk vb.) ilave her bir kişi için bu tutarın 
yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Diğer Kanunlara 
göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım yapılmasına engel 
değildir. Bu, 6284 sayılı yasa kapsamında tanınan ayrı bir haktır.

Başvuru: Kaymakamlık, ŞÖNİM, Aile Mahkemeleri

Genel Sağlık Sigortasından Faydalanılması
Korunan kadının sağlık giderleri, genel sağlık sigorta-
sı kapsamında karşılanır ve kimlik ve adres bilgilerinin 

gizlenmesi kararı varsa, sağlık hizmetlerinden yararlanırken, baş-
vurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa 
zamanda işlemlerinin tamamlanması sağlanır.

Aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan 
rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon 
hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetleri-
nin giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.
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Kreş Yardımı
Çocuğu olan korunan kadın çalışmıyorsa, çalışma yaşa-
mına katılımını desteklemek üzere dört ay, çalışıyor ise 

iki ay aylık net asgari ücretin yarısını geçmeyecek miktarda kreş 
yardımı alır. Bu, mülki amirin (kaymakam/valilik) yetkisindedir.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti
Koruma altına alınan kadına, psikolojik ve sosyo-ekono-
mik durumu değerlendirilerek, hakları, destek alabile-

ceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik 
faaliyetlerde bulunmayı da kapsayacak şekilde iş bulma ve ben-
zeri konularda gelişmesi ve uyum sağlaması, gerekli olan seçim-
leri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine yarayacak 
bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik destek sağlamak üze-
re ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli 
hizmetler verilir.

Tedbir Kararlarına Aykırılık
Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmedi-
ği, karar süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Ya da 

korunan kadın, bir dilekçe ile savcılığa ya da mahkemeye başvu-
rarak şiddet uygulayanın hangi tarihte, hangi saatte ve ne şekilde 
kararı ihlal ettiği, mümkünse delillerle birlikte bildirebilir.

Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edil-
mesi halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın 3 ila 10 güne 
kadar resen zorlama hapsine ilişkin karar verilebilir. Tedbir kara-
rının gereklerine aykırılığın her tekrarında zorlama hapis süresi 
onbeş günden otuz güne kadar uygulanır.
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 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/ 
20130118-2.htm adresinden ulaşılabilecek 6284 Sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin incele-
nerek mevcut hakların bilinmesi önemlidir.

 Aciliyeti olmayan durumlarda öncelikle bir avukatla gö-
rüşülmesi yerinde olacaktır. İldeki baronun adli yardım 
bürosuna; ikametgah belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik 
fotokopisi ile başvuru yapılması halinde, baro ücretsiz 
avukat atayacaktır. 

 Acil haller hariç ilk etapta ŞÖNİM’e başvuru tercih edil-
melidir. Ayrıca kadın kuruluşlarına, kadına yönelik şid-
detle mücadele eden kadın örgütlerine gitmek, bütün 
süreçlerde dayanışma ve doğru bilgilendirme açısından 
tercih edilecek bir yöntem olmalıdır. 

 Karakola yapılan başvurularda talep edilen tüm husus-
ların tutanakta yer alması sağlanmalı, tutanak mutlaka 
okunmalı, gerekli itiraz ve düzeltmelerden sonra imza-
lanmalıdır. Başvurunun iki adet kopyası olmalı, birisi 
karakolda kalırken diğeri evrak numarasıyla birlikte baş-
vurana verilmelidir. Alınan kopyaya kolluğun “alındı” ya-
zarak ismiyle imzalaması sağlanmalıdır. 

 Ceza soruşturmasının kovuşturmaya dönüştürülmesi ve 
davayı kazanmak için yaşanan şiddetin delillendirilme-
si gerekiyor. Darp izlerini tespit ettirmek için en yakın 
hastaneye gidilmelidir. Acil servislerden ücretsiz fayda-
lanmak mümkündür. Eğer karakola başvuru yapılmış ise, 

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar



kolluk hastaneye sevk etmeli, darp raporunu sağlamalı-
dır. Hastaneye gidildiğinde, darp ayrıntılı bir şekilde he-
kime anlatılmalı, tüm detayların rapora geçmesi sağlan-
malıdır. Eğer hastaneye gidilemiyor ise, vücuttaki darp 
izleri mutlaka fotoğraflanmalıdır.

 Mümkünse, tüm başvurular bir arkadaş, akraba veya gü-
venilir herhangi bir tanıdık eşliğinde yapılmalıdır.

 Başvuru esnasında, tarih, saat ve muhatap olunan kişi-
nin adı, soyadı ya da eşkâli (boyu, kilosu, saç ve göz rengi 
vb.) not edilmelidir.

 Karakolda gerekli ilgi gösterilmez ise, ihbar hatları arana-
rak  “gerekli ilgilinin gösterilmediği, kolluğun kanundan 
doğan görevlerini yerine getirmeyerek suç işledikleri”  
ihbar edilmelidir.

 Başvuru en yakın kuruma yapılabilir. İkamet edilen ilde 
yapılma zorunluluğu yoktur. Başvurularda kanunda yer 
alan hakların hangisine ihtiyaç varsa, eksiksiz belirtilme-
lidir. 

 Koruma kararı genellikle 6 aylığına verilir. Kararın süre-
si bittikten sonra, eğer şiddet ve tehlike durumu devam 
ediyorsa kararın uzatılması için tekrar başvuru yapılmalı-
dır. 

 Başvurularda, adres ve diğer kimlik bilgilerinin gizli tu-
tulmasını isteme hakkı bulunuyor. Başvuru dilekçelerine, 
tutanaklara bu hakkın kullanılmak istendiği açıkça yazıl-
malıdır. 

 Şiddet mağduru kadının mahkeme kararlarını sürekli 
üzerinde taşıması önemlidir. 



• Alo 183 ASPB kadın çocuk ve sosyal 
destek hattı. İşitme engelliler için 
0 549 381 03 81 (hafta içi 08.00-
24.00, hafta sonu 08.00-17.00)

• 155 Polis İmdat

• 156 Alo Jandarma 

• ŞÖNİM

• Barolar

• Belediyelerin danışma merkez-
leri

• Kadın örgütleri

• Hukuki danışmanlık ve/veya 
sığınak yardımı sağlayan kadın 
kuruluşları 

• Belediyelerin kadın danışma 
merkezleri.

Destek Kanalları
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BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN!
Artık Susup Katlanma Değil, Mücadele Edip Değiştirme Zamanı

Şiddete, Savaşa, Ekonomik Krize, Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Politikalara Karşı
Emeğimizin, Yaşamlarımızın Öznesi Olmaya,

BES’te ÖRGÜTLENMEYE

Mirabel Kardeşler

25 KASIM’DA ALANLARA ÇAĞIRIYORUZ!

25 Kasım, tarihte kadınlara 
yönelen, vahşi bir şiddetin 
yıldönümü, aynı zamanda 

erkek egemen sistemin 
yarattığı kadına yönelik 

her türlü şiddete karşı 
kadın dayanışmasının, 

mücadelesinin simgeleştiği  
bir gündür. 

25 Kasım 1960 tarihinde 
Dominik Cumhuriyetinde, 

Trujillo diktatörlüğüne karşı 
özgürlük mücadelesi sürdüren 

Mirabel kız kardeşler, 
diktatörlüğün askerleri 

tarafından, tecavüz edildikten 
sonra vahşi bir şekilde 

katledildi.

Bu vahşete bir cevap 
olarak, 1981’de Dominik’te 

toplanan Latin Amerika Kadın 
kurultayında; 25 Kasım, 

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Mücadele Ve Uluslararası 
Dayanışma Günü”  olarak 
kabul edildi. O günden bu 

yana her yıl 25 Kasım’da 
dünyanın her yerinde kadınlar 
bu üç kelebeğin mücadelesini 

yükseltiyor.

YAŞASIN
ÖRGÜTLÜ

KADIN
MÜCADELESİ

YAŞASIN
KADIN

DAYANIŞMASI!


