




 | İtip kakmak | Tokatlamak, | Tartaklamak, | Tekmelemek,
| Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek
| Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak
| Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak

| Kadının çalışmasına izin vermemek | İstemediği işte zorla çalıştırmak
| Kadının para harcamasının kısıtlamak | Az para vererek çok şey beklemek
| Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak
| Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak
| Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek.
(İş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak)
| Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek
| İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak
| KHK ile işinden ihraç edilmek

 |  | 

Ekonomik ŞİDDETTİR

Fiziksel ŞİDDETTİR

| Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak
| Çocuk doğurmaya zorlamak | Kürtaja zorlamak | Fuhşa zorlamak
| Cinsel organlarına zarar vermek | Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak

Cinsel ŞİDDETTİR

Kadına bağırmak | Hakaret etmek | Aşağılamak
| Başka kadınlarla kıyaslamak | Korkutmak | Kıskanmak

| Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek
| Kadına veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek

| Diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak | Kendini geliştirmesine engel olmak
| Yaşadığı şiddetin sorumlusu olarak görmek

| Kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya
bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak

Psikolojik ŞİDDETTİR





Şiddet yaşadığımızda bulunduğumuz yerdeki en yakın polis merkezine ya da 
jandarma karakoluna başvurarak yaşadığımız olayla ilgili tutanak tutturmalıyız.

Ayrıca muayenemizin yapılabilmesi için bir sağlık kuruluşuna sevkimiz gerekir. Vücudumuz-
daki izler kaybolmadan muayene olmak önem taşır. Bu nedenle tutanak yazılmadan önce 
hastaneye sevkimizin yapılması konusunda ısrarcı olmalıyız.

Polis tarafından tutanak hazırlanırken yaşadığımız olayı ayrıntılı bir şekilde anlatıp, yazılan tutanağı 
okumadan asla imzalamamalıyız. Eğer anlatımlarımız polis tarafından tutanağa farklı veya eksik geçiril-
mişse düzeltilmesini isteyip ve ondan sonra imza atmalıyız.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği, 
tutanak tutmayan polisler hakkında cezai işlem uygulanır, tutanak tutmaması durumunda polise bunu 
hatırlatıp ve görevini ihmal ettiğini söyleyelim. Tutanağın polis memuru tarafından imzalı bir örneğini 
mutlaka kendimiz için alalım.

Eve dönmek istemiyorsak, risk altındaysak sığınma talebinde bulunmalıyız. Karakol bizim için gerekli irtibatı 
kurup sığınma evine teslim etmekle yükümlüdür.

Karakol yerine bir dilekçeyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığına da başvurmak mümkündür.

Ayrıca şiddet uygulayan kişi eşimiz veya başka bir aile ferdiyse evden uzaklaştırılması için yine bir dilekçe ile Aile 
Mahkemesi’ne başvurabiliriz. Esasında durumu öğrenen Cumhuriyet Savcısının da gerekli tedbirlerin alınması 
için kendiliğinden Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir. Yeni yasayla, mahkemeye gitmeye gerek 
kalmadan valilik ve kaymakamlık gibi mülki amirler koruma tedbiri kararı verebiliyor. Kadının ilk başvuracağı 
adres ise içinde bulunduğu duruma ve kadının ihtiyaç ve taleplerine göre değişiyor.

İlk önce hastaneye gittiysek şikâyetimizi hastane polisine iletmemiz mümkündür.

Şikâyetçi olmak konusunda henüz karar vermemiş bile olsak, bir hastaneye başvurarak 
durumu hekimimizle paylaşabilir, muayenemizin yapılıp durumumuzun kayıt altına 
alınmasını sağlayabiliriz. Hekimler hasta sırrını saklamakla yükümlüdürler.





Karakol, hastane, Baro, Kadın Örgütleri, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerin-
den herhangi birine sığınağa yerleştirilme talebimizi iletmeliyiz. Bakanlığın 

sığınağı dışında belediyelerin de sığınakları var. Kadın da(ya)nışma merkezlerin-
den sığınakların danışma merkezlerinin adres ve telefonlariını isteyebilir ayrıca 

kadın da(ya)nışma merkezlerinden hem kendimiz hem de çocuğumuz için destek 
alabiliriz. Birçok merkez hukuksal ve psikolojik destek verebilmektedir. 

Yapacağımız görüşmeler bizi güçlendirerek yalnız olmadığımızı hissettirir.

Bir sığınağa gitmek istiyorsak?

Bulunduğumuz ilin barosuna başvurabiliriz. Birçok baro bu konularda ücretsiz danışman-
lık sağlamaktadır ve adli yardım büroları ücretsiz avukat tayini yapmaktadır. 

Bir avukata ihtiyaç duyuyorsak?
| Polis imdat - 155 | Jandarma - 156 | Ambulans - 112

| Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı - Alo 183

| Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı - 0 212 656 96 96

Acil telefonlar

Hazırlayan: Ses Kadın Sekreterliği

. Polis merkezleri, jandarma karakolları

. Sağlık kuruluşları

. Cumhuriyet Savcılığı

. İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri

. Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı)

. Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri

. Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları

. Kadın örgütlenmeleri

Şiddete Maruz Kaldığımızda veya
Tanık Olduğumuzda
Başvurabileceğimiz Kuruluşlar




