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KASIM
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü
Kadına Karşı Şiddeti Önlemede 6284 Sayılı Kanun



Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı
Kadınlar Mücadelede Buluşuyor

Kadına yönelik şiddet gün geçtikçe daha da artıyor.  
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Kanun gibi kadınların şiddete 
karşı güvencesi olan yasaların kaldırılmasına yönelik 
kampanyalar yürütülüyor. 

Biz kadınlar her türlü  şiddete karşı yaşamlarımızı ve 
haklarımızı savunma mücadelesini büyütüyoruz. Bili-
yoruz ki şiddete karşı haklarımız var. 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin %65’i kadındır. 
Kadın emekçiler olarak düşük ücretle, iş güvencesin-
den yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma ile işyerle-
rinde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete 
maruz kalırken aynı zamanda aile içinde de şiddete 
maruz kalıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri  
olarak haklarımızı bilmek, kendi haklarımızı savun-
manın dışında bizlere başvuran şiddet mağduru ka-
dınları doğru yönlendirebilmemiz, kadın dayanışma-
sını işyerimiz dışında da büyütebilmemiz için önem 
taşıyor.

6284 sayılı kanunun kadınlara getirdiği güvencelerin 
azaltılması ve hatta kanunun tamamen kaldırılması yö-
nünde kampanyalar devam ederken bizler de hakları-
mıza sahip çıkmak için öncelikle haklarımızı öğreniyoruz.



6284 Sayılı Bu Kanundan Nasıl Faydalanabiliriz?
Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan 
zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlan-
ması muhtemel hareketler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre,

Şiddet sadece fiziksel şiddet değildir;

• Kadına bağırmak, Hakaret etmek, Aşağılamak

• Başka kadınlarla kıyaslamak, Korkutmak, Kıskanmak

• Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği bi-
çimde cinsel ilişkiye zorlamak

• Çocuk doğurmaya zorlamak, Kürtaja zorlamak, Fuhuşa zorlamak

• Kadının çalışmasına izin vermemek, İstemediği işte zorla çalıştırmak

• Kadının para harcamasını kısıtlamak, Az para vererek çok şey 
beklemek

• İtip kakmak, Tokatlamak, Tartaklamak, Tekmelemek,

• Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar 
vermek

gibi tüm davranışlar kanuna göre şiddettir ve bu davranışlara ma-
ruz kalmanız durumunda kanundan faydalanabilirsiniz. Kendinizin 
yanı sıra, çocuklarınız, anneniz, kızkardeşiniz yani yakınızdaki kişi-
ler de şiddetten zarar görüyor olabilir. Kanun bu kişileri de koruma 
altına almıştır. Ayrıca Kanundan faydalanabilmek için mutlaka doğ-
rudan şiddete maruz kalmış olmamız gerekmez, bunun tehlikesi ya 
da tehdidi altında olmamız yeterlidir.Kanun Kapsamındaki Hakları-
mız Neler?

1. Sığınak talep edebiliriz.

Ağır ve acil bir şiddet durumu söz konusuysa ve kalabi-
leceğiniz güvenli bir yer yoksa, bu durumda sığınak si-
zin için en güvenli barınma yeridir. Sığınakların adresleri 
gizlidir ve siz istemediğiniz sürece kimse size ulaşamaz. Unutma-
yın, gece yarısı ya da haftasonu karakola gitmek zorunda kalsanız 
dahi, polisin sizi en yakın sığınağa ulaştırması gerekir. Eğer bölgede 
sığınak yoksa ya da sığınakta yeterli yer bulunmuyorsa polis sizi 
hemen güvenli bir mekâna (otel, polisevi gibi) götürüp güvenliği-
mizi sağlamakla yükümlüdür.



2. Geçici Koruma (Yakın Koruma) altına alınmayı talep edebiliriz.
Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişinin size zarar 
vermesinden endişe ediyorsanız, dışarı çıktığınızda, işe giderken 
vb. size eşlik edecek bir polisin görevlendirilmesini isteyebilirsiniz. 
Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken bir durum 
söz konusu ise en yakın polis ya da jandarma da ya-
kın koruma vermekle yükümlüdür. Olayı takip eden 
ilk iş gününde, aldıkları bu kararı valilik veya kayma-
kamlığa onaylatırlar.

3. Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını isteyebilir 
ve bize yaklaşmasının engellenmesini talep edebiliriz.
Şiddet uygulayan kişiyi birlikte yaşadığımız ortak konuttan uzak-
laştırabilir, karar süresi içerisinde bu konuta, 
işyerinize, çocuğunuzun okuluna ve size yak-
laşmasını engelleyebilir ve siz bu konutta yaşa-
maya devam edebilirsiniz.

4. Şiddet uygulayanın bizi rahatsız etmesinin 
engellenmesini isteyebiliriz.
Şiddet uygulayanın size telefon, mail, sosyal medya veya herhangi 
bir yöntem aracılığıyla ulaşmasının engellenmesini isteyebilirsiniz.

5- Adresimizin gizlenmesini isteyebiliriz.
Can güvenliğimiz tehdit altındaysa ve/veya şiddet uygulayandan 
kaçıyorsanız, kimlik ve adres bilgilerinizin 
tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini isteye-
bilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, adres ve 
kimlik bilgilerinizin gizlenmesini talep etti-
ğinizi açıkça belirtin ve bu gizlilik kararının, 
aile mahkemesince yazılacak karar metninde 
açık ve ayrıntılı olarak yer almasını isteyin.

6. Kimlik ve ilgili diğer bilgilerinizin 
değiştirilmesini isteyebiliriz.
Can güvenliğimiz tehdit altında ise, kimlik bilgilerinizin değişmesini 
yani size yeni bir isim ve soyisim verilmesini isteyebilirsiniz.

 



7. Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini isteyebiliriz.

8. Geçici velayet ve tedbir nafakası talep isteyebiliriz.

Çocuğunuz varsa ve henüz bir boşanma davası açmamışsanız, bu kanun 
kapsamında coçuklarınızın geçici velayetini isteyebilirsiniz. Evlilik devam et-
tiği sürece velayet anne ve baba tarafından ortak kullanılır. Ancak eşinizin 
size ve çocuklarınıza şiddet uygulaması durumunda, aile mahkemesi vela-
yeti geçici olarak size verebilir.

Ayrıca, daha öncesinde bağlanmış bir nafakanız yoksa kendiniz ve çocukla-
rınız için nafaka talebinde de bulunabilirsiniz.

9. Geçici maddi yardım talep edebiliriz.

Geçici maddi yardım, şiddete uğramanız ve ardından doğacak ih-
tiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için 6284 sayılı Kanun kapsamında 
size verilebilecek maddi yardımdır.  Geçici maddi yardım diğer 
sosyal yardımlardan bağımsız olarak, şiddete maruz kaldığınız için 
6284 sayılı Kanun kapsamında tanınan ayrı bir haktır. Geçici mad-
di yardım alırken belediyeye, kaymakamlığa veya valiliğe para ya 
da eşya desteği için başvurabilirsiniz ya da bu destekleri alırken 
aynı zamanda geçici maddi yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. 
Yanınızda çocuğunuz varsa onlar için de ayrıca ödeme talep ede-
bilirisiniz. 

10. Oturduğumuz eve aile konutu şerhi konulmasını isteyebiliriz.

Oturduğumuz evin tapusu eşinizin üzerine 
ise evlilik cüzdanınız, ikametgâh belgeniz ve 
kimlik fotokopinizle birlikte Tapu Müdürlü-
ğüne giderek de aile konut şerhi koydura-
bilirsiniz. Evinizin aile konutu olduğu konu-
sunda bir ihtilaf varsa o zaman 6284 sayılı Kanun ve Medeni Kanun 
kapsamında aile mahkemesine dilekçeyle başvurarak aile konutu 
şerhi koydurabilirsiniz. Aile konut şerhi konulduktan sonra, eşiniz aile 
konutunu size sormadan satamaz veya aile konutu üzerindeki hakları-
nızı sınırlayamaz. Bu vesileyle açacağınız boşanma davası sonucunda 
alacaklarınızı garanti altına almış oluruz.



11. Herhangi bir sağlık 
sigortasından yararlanmıyorsak  
genel sağlık sigortasından 
faydalanabiliriz.

Bu kanun kapsamında koru-
ma kararı aldıysanız, sigortalı 
değilseniz ya da sigorta prim 
borcunuz olsa dahi sigortalı 
sayılıyorsunuz. Koruma kara-
rınızın geçerli olduğu süre bo-
yunca, sağlık hizmetlerinden 
sigorta kapsamında yararlana-
bilir ve ilaçlarınızı sigorta kap-
samında alabilirsiniz.

Başvurumuzu Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar:
Şiddete uğradığınızda şiddetten korunmak ya da şiddet uygula-
yan kişinin cezalandırılmasını sağlamak için kanuni düzenlemelerin 
olması elbette çok önemli. Ama Türkiye’de kanunlarda yazılı her 
düzenlemenin gereği gibi yerine getirildiğini söylemek ne yazık ki 
mümkün değil. Kimi zaman devlet görevlilerinin bilgisizliğinden, 
kimi zaman tembelliğinden, kimi zaman yeterli olanakların olmayı-
şından ve çoğu zaman da kadına yönelik şiddeti bir hak ihlali ola-
rak görmediklerinden dolayı karakola, kaymakama, savcıya ya da 
mahkemeye başvurduğunuzda sizi başlarından savabilirler, yanlış 
ve eksik bilgi verebilirler. Bu yüzden haklarınızı kullanabilmek için; 
öncelikle hangi haklara sahip olduğunuzu bilmek ve bunları elde 
etmek konusunda kararlı olmak gerekiyor.
Yetkili makamlara (karakola, kaymakamlığa, mahkemeye, ŞÖNİM’e, 
avukata) başvurduğunuzda dikkat etmeniz gereken hususlar şun-
lardır:
1. Eğer çok acil bir durum yoksa öncelikle bir avukatla görüşün. 

Bir avukata ödeme yapabilecek maddi imkanınız yoksa bulun-
duğunuz ildeki baronun adli yardım bürosuna başvurun. Baro 
sizden ikametgâh belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik fotokopisi 
talep edecek ve ardından ücretsiz avukat atayacaktır.



Destek Alabileceğimiz Kurumlar ve İletişim Bilgileri
Acil durumlarda ve günün her saatinde  
Alo 183,  Polis İmdat 155,  Jandarma 156, 
Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı - 0212 656 96 96
(*)Bu broşür hazırlanırken Mor Çatı bildirisinden faydalanılmıştır.

2. Avukatınız olmadan kendi-
niz başvuru yapacaksanız, 
bu broşürü yanınızda gö-
türün; haklarınızın ne ol-
duğunu ve görevli kişilere 
neler yapmaları gerektiğini 
gösterin.

3. Bütün başvurularınızı yazılı olarak yapın. Başvurunuzun yanı-
tının sözlü olarak verilmesine itiraz edin, mutlaka yazılı isteyin.

4. Başvurduğunuz yer karakol ise talep ettiğiniz tüm hususların 
tutanağa geçmesini sağlayın, tutanağı imzalarken mutlaka 
okuyun, sizin söylemediğiniz hususlar bulunmaktaysa değişti-
rilmesini isteyin. Başvurunuzun iki tane kopyası olmalı. Bir kop-
ya karakolda bir kopya sizde kalsın. Sizde kalan kopyaya, poli-
sin “alındı” yazarak ismiyle imzalamasını isteyin.Bir evrak kayıt 
numarası vermeleri gerektiğini söyleyin ve bu numarayı sizde 
kalan kopya üzerine yazın. Böylece, bu evrak numarasıyla iş-
lemlerinizi takip edebilmeniz mümkün olacaktır.

5. Karakola gittiğinizde vücudunuzda darp izleri varsa Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan bir darp suçu olduğunu unutmayın. Polis-
lerin sizi doğrudan hastaneye sevk ederek darp suçunu rapor-
laması gerek. Polisler, sevk ve raporlama işlemlerini yapmazlar-
sa, yapmalarını talep edin.

6. Mümkünse, başvurularınızı yapmaya bir arkadaşınız ya da yakı-
nınızla birlikte gidin.

7. Gittiğiniz tarih ve saati, muhatap olduğunuz kişinin adını, soya-
dını ya da eşgalini (boyu, kilosu, saç ve göz rengi vb.) bir yere 
not edin.

8. Karakolda gerekli ilgiyi görmediğinizde, 155’i arayıp “şiddet 
gördüğünüz için karakola geldiğinizi ama sizinle ilgilenilmedi-
ğini, memurların kanundan doğan görevlerini yerine getirme-
yerek suç işlemekte olduklarını” ihbar edin.



Sosyal devletin ayarını yerinde tutmakta fayda varmış(!)

Anneliği reddeden kadın eksikmiş, yarımmış(!)

Kadınlar çalışmazsa işsizlik sorunu olmazmış(!)

Kadından alacakları eğitime ihtiyaçları yokmuş(!)

Kadın olarak susacakmışız(!)

Bize haddimizi bildireceklermiş(!)

Kadına yönelik şiddete şiddet demeyecekmişiz(!)

Kadının tek kariyeri annelikmiş(!)

Bunların cinsiyet eşitliği talebi varmış, dertleri başkaymış(!)

Hamile kadının sokakta dolaşması terbiyesizlikmiş(!)

200 çocuğun gebeliğini saklayacakmışız(!)
Kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata tersmiş(!)

İtaat kadının sorumluluğuymuş(!)

Nafaka erkeği mağdur ediyormuş(!)

Tecavüze uğrayan doğurmalıymış(!)

Kreş eken, huzurevi biçermiş(!)

Feminizm ahlaksızlıkmış(!)
O kadın, kız mıymış, kadın mıymış(!)
Kahkaha atmayacakmışız(!)

Tecavüze uğrayan kadın ölsünmüş(!)
Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıyaymış(!)
Kadın evinin süsüymüş(!)
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Giderek otoriterleşen tekçi anlayış, kadın emeği, kimliği ve bedeni üzerinden 
kadını itibarsızlaştıran, yoksayan tutum ve politik söylemlerle kadınlara her 
türlü şiddeti uyguluyor. Kimi zaman sermaye yararına ucuz iş gücü ordusu 
yaratıyor, kimi zaman esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkum ediyor, kimi 
zaman ırkçı ve milliyetçi diliyle cinsiyetçiliği körüklüyor.

Kimi zaman da kutsal annelik mitiyle donatılan bu dil hayatımızın önemli bir 
parçası haline getirilen erkek - devlet şiddetinin giderek artmasına neden oluyor.

Kazanımlarımızdan,  
Eşitlik ve Özgürlük Mücadelemizden Asla Vazgeçmeyeceğiz!


