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ÖNSÖZ
Bir insan haklarý ihlali olan kadýna yönelik aile içi þiddet, gelir ve
eðitim düzeyi ne olursa olsun farklý toplumlarda, farklý kültürlerde
yaþayan kadýnlarýn ortak sorunudur. Yapýlan araþtýrmalar kadýnlarýn
özellikle ev içinde yaþadýklarý þiddetin yaygýnlýðýný ortaya koymaktadýr.
Tüm dünyada kadýnlar, kocalarý, babalarý, erkek kardeþleri, ya da
akrabalýk iliþkisi bulunan diðer aile üyeleri tarafýndan þiddete maruz
kalabilmektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddet, birçok kadýnýn eðitim
ve çalýþma olanaklarýndan mahrum olmasýna, sakat kalmasýna hatta
ölmesine neden olabilmektedir.
Aile içinde kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet, yakýn zamanlara kadar
tüm dünyada aile içi mahrem bir sorun olarak görülmekteydi.
Ancak bugün kadýna yönelik aile içi þiddet, geniþ bir toplumsal
çerçevede sosyo-kültürel bir sorun olarak ele alýnmakta, kadýnýn
insan haklarý ihlali ve bir halk saðlýðý problemi olarak kabul edilmekte
ve önlenmesi için tedbirler geliþtirilmektedir.
Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de kadýna yönelik aile içi
þiddet, insan onuruna yapýlan bir saldýrý olarak kabul edilmekte ve
kadýnýn en temel insan haklarýnýn ihlali olarak görülmektedir. Kadýna
yönelik aile içi þiddet konusundaki bu anlayýþ, yasalarýmýza, özellikle
son yýllarda yapýlan düzenlemeler ile yansýtýlmýþtýr. Bu düzenlemeler
ile aile içi þiddet uygulayan kiþilere yönelik cezalar da artýrýlmýþtýr.
Bunun yanýnda, aile içi þiddet uygulayanlarýn saðlýk kuruluþlarýnda
muayene ve tedavi görmelerine olanak saðlayan düzenlemeler de
yapýlmýþtýr. Yasal düzenlemelerin yaný sýra, kadýna yönelik aile içi
þiddetin engellenmesi için kamuoyunda duyarlýlýk yaratmayý
amaçlayan çalýþmalar da artarak sürdürülmektedir. Bu sorunun
çözülmesi için kamu, özel sektör ve kadýnlara yönelik çalýþmalar
yürüten sivil toplum kuruluþlarý topyekün mücadele etmektedirler.
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Suçlularýn cezalandýrýlmasý, þiddet maðduru kadýnlarýn korunmasý
ve desteklenmesi için yasal alanda önemli geliþmeler saðlanmýþtýr.
Ancak kadýna yönelik aile içi þiddetin ortadan kalkmasý için sadece
yasal düzenlemeler yapýlmasý yeterli deðildir. Bu yasal düzenlemelerin
ne gibi haklar ve sorumluluklar getirdiðinin toplumun tüm kesimleri
tarafýndan bilinmesi son derece önemlidir.
Bu çerçevede, elinizde bulunan bu el kitabýnda, aile içi þiddete
maruz kalan kadýnýn þiddetle baþ etmesine destek olmak üzere
baþvurabileceði kurum ve kuruluþlar tarafýndan sunulan hizmetler
ve yasal haklar herkesin yararlanabilmesine imkân verecek þekilde,
sade bir dil kullanýlarak açýklanmaktadýr.

Esengül CÝVELEK
T.C. Baþbakanlýk
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü
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KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ
ÞÝDDET NEDÝR

AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET NEDÝR
ÞÝDDET TÜRLERÝ
FÝZÝKSEL ÞÝDDET
PSÝKOLOJÝK ÞÝDDET
CÝNSEL ÞÝDDET
EKONOMÝK ÞÝDDET

1. AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET NEDÝR?

Eþinizin size veya
çocuklarýnýza ya da sizinle
ayný evde yaþayan
akrabalarýnýza yönelik;
Sizinle ayný evde yaþayan
herhangi bir akrabanýzýn, size
ya da evdeki diðer kiþlere
yönelik;
Evli olmanýza raðmen kendi
isteðinizle veya mahkeme
kararý ile ayrý evlerde
yaþadýðýnýz eþinizin, size
yönelik;
tehdit, baský ve kontrol içeren, fiziksel, cinsel, ekonomik
veya psikolojik zarar görmenize veya acý çekmenize sebep
olan her türlü davranýþý AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETTÝR.
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2. ÞÝDDET TÜRLERÝ
a) Fiziksel Þiddet
Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, hýrpalamak, kolunu
bükmek, boðazýný sýkmak, baðlamak, saçýný çekmek, kesici veya
vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla yakmak,
vücudunda sigara söndürmek, ellerini ayaklarýný ezmek, sakat
býrakmak, iþkence yapmak, saðlýksýz koþullarda yaþamaya mecbur
býrakmak, saðlýk hizmetlerinden yararlanmasýna engel olarak
bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemler FÝZÝKSEL
ÞÝDDETTÝR.
Kadýna yönelik fiziksel þiddetin en aðýr biçimlerinden biri,
töre/namus bahanesiyle kadýna uygulanan þiddettir. Kadýnýn giydiði
kýyafet, gittiði yer, yabancý kiþilerle konuþmasý, evlilik dýþý iliþkisinin
olmasý, evlilik dýþý hamile kalmasý, bakire olmamasý, ailenin ya da
akrabalarýnýn uygun gördüðü kiþi ile evlenmek istememesi, boþanmasý
gibi bahanelerle kadýna eþi ya da akrabalarý tarafýndan þiddet
uygulanmasý ya da öldürülmesi TÖRE/NAMUS BAHANESÝYLE
kadýna uygulanan þiddettir. Ne yazýk ki, bu suçun iþlenmesine eþ
ya da akrabalar karar verebilmek-tedir. Töre/namus bahanesiyle
kadýna uygulanan þiddet yasalarýmýza göre suçtur ve
cezalandýrýlmaktadýr.
b) Psikolojik Þiddet
Baðýrmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret
etmek, ailesiyle akrabalarýyla, komþularýyla, arkadaþlarýyla ya da
baþkalarýyla görüþtürmemek, eve kapatmak, küçük düþürmek,
çocuklarýndan uzaklaþtýrmak, kýskançlýk bahanesiyle sürekli kontrol
altýnda tutmak, baþka kadýnlarla kýyaslamak, kadýnýn nasýl giyineceði,
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nereye gideceði, kimlerle görüþeceði konusunda baský yapmak,
kadýnýn kendini geliþtirmesine engel olmak gibi eylemler
PSÝKOLOJÝK ÞÝDDETTÝR.
c) Cinsel Þiddet
Evli olduðu kiþi bile olsa kadýný istemediði yerde, istemediði
zamanda ve istemediði biçimlerde cinsel iliþkiye zorlamak (tecavüz),
baþkalarýyla cinsel iliþkiye zorlamak, cinsel organlara zarar vermek,
çocuk doðurmaya ya da doðurmamaya, kürtaja, enseste (akrabalar
arasý cinsel taciz ve tecavüz), fuhuþa zorlamak, zorla evlendirmek,
telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsýzlýk verici
davranýþlarda bulunmak gibi eylemler CÝNSEL ÞÝDDETTÝR.
d) Ekonomik Þiddet
Para vermemek veya kýsýtlý para vermek, ailenin tasarruflarý,
gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek, kadýnýn mallarýný ve
diðer gelirlerini elinden almak, çalýþmasýna izin vermemek, istemediði
iþte zorla çalýþtýrmak, çalýþýyorsa iþ hayatýný olumsuz etkileyecek
kýsýtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadýnýn
fikrini almadan tek baþýna karar vermek gibi eylemler EKONOMÝK
ÞÝDDETTÝR.
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Saðlýk
Kuruluþlarý

Polis
Merkezi,
Jandarma
Karakolu

1. Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
a) Danýþmanlýk ve Rehberlik Hizmetleri
ÝÝl Sosyal Hizmetler Müdürlüðünde (ilçelerde varsa Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüklerinde) þiddete maruz kalmýþ kadýnlara, sosyal
çalýþma yapan görevliler tarafýndan ihtiyaçlarý doðrultusunda ücretsiz
danýþmanlýk ve rehberlik hizmeti verilmektedir.
Bulunduðunuz yerde il ya da ilçe sosyal hizmetler müdürlüðü
yoksa Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baðlý Aile
Danýþma Merkezleri ve Toplum Merkezleri gibi diðer kuruluþlara
da baþvurarak danýþmanlýk ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
b) Kadýn Konukevleri/Sýðýnmaevleri
Kadýn konukevinde kalmak için baþvurular da Ýl Sosyal Hizmet
Müdürlüklerine yapýlýr. Konukevi ya da diðer adýyla sýðýnmaevi,
þiddete uðrayan veya risk altýndaki kadýnlarýn varsa beraberlerindeki
çocuklarý ile birlikte, geçici süre ile barýnma ihtiyacýnýn karþýlanmasý
amacýyla kurulmaktadýr.
i. Konukevlerinin/Sýðýnmaevlerinin baþlýca özellikleri
nelerdir?
Gizlilik ve güvenlik ilkesi uygulanýr. Kuruluþun adresi, telefon
numarasý gizli tutulur. Kadýnlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir
þekilde açýklanmaz.
Her kadýn kendi hayatý ile ilgili kararlarý kendisi verir, kimse
ona baský veya zorlama yapamaz.
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Kadýnlar, 0-12 yaþ arasýnda kýz veya erkek çocuklarýyla birlikte
kalabilmektedir; 12 yaþýn üstünde olan kýz veya erkek
çocuklarýn durumu uzmanlar tarafýndan deðerlendirilir ve
çocuklar durumlarýna uygun kuruluþlara yerleþtirilmektedirler.
Kuruluþta kalma süresi üç aydýr. Gerektiðinde kalma süreleri
uzatýlýr.
ii. Konukevinden/Sýðýnmaevinden Nasýl Ayrýlabilirsiniz?
Ýstediðiniz zaman bir dilekçe vererek ayrýlabilirsiniz.
iii. Konukevinde/Sýðýnmaevinde Neler Yapýlýr?
Güvenli barýnma imkâný saðlanýr,
Psikolojik ve sosyal destek saðlanabilir,
Barolar ile iþbirliði yapýlarak hukuksal danýþmanlýk hizmeti
verilebilir,
Ýþ ve meslek edindirmeye yönelik çalýþmalar yapýlabilir,
Çocuklara yönelik destek saðlanabilir,
Bazý durumlarda, küçük el harçlýðý verilebilir ya da sosyal
yardýmlardan yararlanmasý için destek olunabilir,
Konukevi/sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra kendi evini tutmak
isteyenlere, bu konuda destek olunabilir,
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Saðlýk hizmeti saðlanabilir, sosyal güvencesi olmayanlara yeþil
kart çýkartmalarý için rehberlik yapýlabilir,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun diðer
hizmetlerinden (ücretsiz kreþ, ayni-nakdi yardým gibi)
yararlanmalarý saðlanabilir.
2. Alo 183 Aile, Kadýn, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danýþma
Hattý
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baðlý olarak
çalýþan ALO 183 hattý, þiddete uðrayan ya da uðrama riski taþýyan
ve desteðe gereksinimi olan kadýnlara ve çocuklara psiko-lojik,
hukuki ve ekonomik alanda danýþmanlýk hizmetleri sunmakta ve
yararlanabilecekleri hizmet kuruluþlarý konusunda bilgi vermektedir.
ALO 183 ücretsiz bir danýþma hattýdýr. Türkiyenin her yerinden
7 gün 24 saat herhangi bir telefondan 183 numarasýný çevirerek
aile içi þiddeti durdurmak için gerekli destek ve korumaya nasýl
ulaþacaðýnýz konusunda bilgi alabilirsiniz.
3. Saðlýk Kuruluþlarý
Þiddete maruz kaldýðýnýzda ya da böyle bir risk altýndayken
bulunduðunuz yere en yakýn saðlýk kuruluþuna (saðlýk ocaðý, saðlýk
evi, aile hekimliði, hastanelerin acil servisleri gibi) baþvurabilirsiniz.
Saðlýk kuruluþlarýnda tedaviniz yapýlýr ve yaþadýðýnýz þiddeti belgeleyen
bir rapor düzenlenir.
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4. Polis Merkezleri ya da Jandarma Karakollarý
Evinize en yakýn polis merkezine ya da jandarma karakoluna
giderek veya telefonla olayla ilgili þikâyette bulunabilirsiniz.
Ayný zamanda 7 gün 24 saat 155 Polis Ýmdat veya 156 Jandarma
Ýmdat Hattýna telefon ederek yasal sürecin baþlamasý için baþvuruda
bulunabilirsiniz.
Aile Ýçi Þiddet Nedeniyle Polis Merkezlerine Baþvurduðunuzda
Polisin Yapacaðý Ýþlemler Þunlardýr:
Sizi dinler, þikâyetinizin ne olduðunu anlar,
Cumhuriyet Savcýsýný bilgilendirir, onun talimatlarýný alýr ve
adli iþlemlere baþlar,
Maðduriyetinizin tespiti ve gerekli tedavi için sizi en yakýn
saðlýk kuruluþuna sevk eder ve saðlýk raporunuzu alýr,
Olaya karýþan taraflarý tespit eder, delilleri toplar,
Ýhtiyacýnýz varsa, size ücretsiz avukat görevlendirilmesi için
iþlem yapar,
Olaya iliþkin ayrýntýlarý kayda geçirir, tutanak düzenler,
Sizi Ailenin Korunmasýna Dair Kanun, diðer yasal haklarýnýz
ve iþlemler hakkýnda bilgilendirir,
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Size baþvurabileceðiniz yerler hakkýnda bilgi içeren broþür
verir,
Güvenliðiniz için sizinle birlikte bir deðerlendirme yapar ve
sonucu hakkýnda size ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürlüðüne bilgi verir,
Barýnma ihtiyacýnýz varsa sizi Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna yönlendirir. Acil barýnma ihtiyacýnýz
varsa ya da yüksek riskli bir durumdaysanýz, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumundan bir görevliyi polis merkezine
davet ederek sizinle görüþmelerini saðlar,
Ýfadenizi okumanýzý saðlar (okuyamýyorsanýz size okur),
Ýfadenizin bir kopyasý ile tarih ve numarasýný size verir,
Siz doðrudan baþvuramadýðýnýzda bile, baþkalarýnýn ihbarýný
ve þikâyetlerini deðerlendirir.
5. Cumhuriyet Savcýlýðýna
Bulunduðunuz yerin Adliyesindeki Cumhuriyet Savcýlýðýna
bir dilekçe ile baþvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
(Dilekçe örneði sayfa 35de yer almaktadýr).
4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanundan yararlanmak
ve koruma tedbiri alýnmasý için talepte bulunabilirsiniz.
(Dilekçe örneði sayfa 34da yer almaktadýr).

15



Gerekirse sağlık raporu almak için Savcılıktan
adli tabipliğe sevkinizi istemelisiniz.



Dilekçenizin tarih ve numarasını veya bir
kopyasını mutlaka saklayınız.



Cumhuriyet Savcılığı yapacağı soruşturma
sonucunda ya kamu davası açarak konuyu Ceza
Mahkemesine götürecek ya da takipsizlik kararı
verecektir.



Cumhuriyet Savcısının takipsizlik kararına itiraz
hakkınız vardır.

6. Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Bulunduğunuz yerin belediyesinde kadın danışma
merkezi varsa, bu merkezlerden ücretsiz psikolojik,
tıbbi ve hukuksal destek alabilirsiniz. Ayrıca ekonomik
desteğe ihtiyacınız varsa belediyelerin ayni ve maddi
desteklerinden yararlanabilmeniz mümkündür.
Bazı belediyelere bağlı konukevi/sığınmaevi de
bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerin belediyesi bu
hizmeti veriyorsa, belediyenin kadın danışma
merkezine ya da doğrudan belediyeye giderek
konukevi/sığınmaevinde kalmak için başvurabilirsiniz.
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7. Barolarýn Adli Yardým Kurullarý ve Kadýn Danýþma Merkezleri
a) Adli Yardým
Barolar, avukatlarýn mesleki örgütleridir. Birçok alanda savunma
hakkýnýzý kullanmanýza destek sunmak, Barolarýn görevleri arasýndadýr.
Hukuk sistemimiz ihtiyacý olan maðdurlarýn ücretsiz hukuk desteði
almasýna imkân saðlamaktadýr. Bir avukata ihtiyaç duyuyorsanýz ve
avukatlýk ücretini karþýlama olanaðýnýz yoksa bulunduðunuz yerdeki
Baro sizin için ücretsiz avukat görevlendirir. Avukat sizi yasal
haklarýnýz hakkýnda bilgilendirir ve yasal iþlemlerinizi sizin adýnýza
yapar.
Bu haktan yararlanmak istiyorsanýz;
Müracaat ettiðiniz polis merkezinde veya jandarma karakolunda görevli memura avukat istediðinizi söyleyiniz, ya da
Yaþadýðýnýz ildeki Baronun Adli Yardým Kurullarýna baþvurunuz.
Bu haktan yararlanmak için gerekli belgeler:
Kimliðiniz, ikametgâh belgeniz, muhtardan alacaðýnýz fakirlik belgesi.
b) Hukuksal Danýþmanlýk
Bugün Türkiyede 50dan fazla ilde Baroya ait Kadýn Hukuku
Komisyonlarý vardýr. Bu Komisyonlar, kadýn haklarýnýn korunmasý
için kadýnlara destek vermektedirler. Ayrýca, bazý illerin barolarý
þiddete maruz kalan veya risk altýnda olan kadýnlara doðrudan
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hukuksal danýþmanlýk hizmeti sunmak ve rehberlik yapmak amacýyla
kadýn danýþma merkezleri açmýþlardýr. Baroya ait Kadýn Danýþma
Merkezi olan iller þunlardýr: Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Denizli,
Bursa, Adana, Diyarbakýr. Bu Merkezlerde çalýþan gönüllü avukatlar,
ihtiyacý olan kadýnlara yasal haklarý hakkýnda bilgi vermekte, onlarý
gereken yerlere yönlendirmektedir.
Bulunduðunuz ilde Baroya baðlý danýþma merkezi bulunuyorsa,
bu merkeze baþvurarak yasal haklarýnýzý öðrenebilirsiniz ve bu
haklarýnýzdan nasýl yararlanacaðýnýz konusunda bilgi alabilirsiniz. Bu
merkezlere baþvurmak ve bilgi almak için herhangi bir ücret
ödemeniz gerekmez.
8. Kadýn Sivil Toplum Kuruluþlarý
Ülkemizde birçok kadýn sivil toplum kuruluþunun (gönüllü çalýþan
kuruluþlar) kadýn danýþma merkezi bulunmaktadýr. Bu merkezlerde,
þiddete maruz kalmýþ kadýnlara, dayanýþma anlayýþý içerisinde ücretsiz
psikolojik, hukuksal, ekonomik konularda danýþmanlýk ve rehberlik
yapýlmaktadýr. Merkeze baþvuran kadýnýn, yaþadýðý þiddetle mücadele
edebilmesi için destek verilmektedir.
Ayrýca bu gönüllü kuruluþlardan bazýlarýna baðlý sýðýnmaevleri de
bulunmaktadýr.
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ÞÝDDETE MARUZ
KALDIÐINIZDA
HAKLARINIZ NELERDÝR?

4320 SAYILI AÝLENÝN KORUNMASINA DAÝR
KANUN
TÜRK CEZA KANUNUNDA AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET
MEDENÝ KANUN VE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET

Ailenin
Korunmasýna
Dair
Kanun

HAKLARINIZ

Türk Ceza
Kanunu

Medeni
Kanun
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1) 4320 Sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun
a) Bu Kanun Ne Saðlar?
Bu Kanun ile þiddet uygulayan eþinizin ya da diðer aile bireyinin
yaþadýðýnýz eve gelmesi engellenebilmektedir.
Aile içi þiddetin önlenmesi ve þiddete uðrayan kiþinin korunmasý
için özel bir kanun bulunmaktadýr. Bu yasa 4320 Sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanundur.
Bu Kanunda, aile içi þiddete maruz kalan aile bireylerinin
özellikle kadýnlarýn ve çocuklarýn korunmasý amacýyla, þiddet
uygulayan aile bireyi hakkýnda alýnabilecek tedbirler yer
almaktadýr.
Koruma kararý kapsamýndaki tedbirlerin uygulama süresi en fazla
altý aydýr. Süre devam ederken veya süre bittikten sonra þiddet
tekrar ederse, yeniden koruma kararý alýnmasý için baþvurabilirsiniz.
b) Ne Tür Tedbirler Alýnabilir?
Mahkeme, þiddet uygulayan kiþinin 6 aya kadar yaþadýðýnýz evden
uzaklaþtýrýlmasý (eve yaklaþamamasý) için karar verebilir.
Ayrýca, ortak eviniz dýþýnda bir yerde kalýyorsanýz, bu eve ve iþ
yerinize gelmesini de engelleyebilir.
Evden uzaklaþtýrma tedbirinin uygulanmasý, eþinizin veya þiddet
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uygulayan diðer aile bireyinin, uzaklaþtýrýldýðý konutun kira,
elektrik, su, telefon, doðalgaz ve benzeri giderlerini karþýlamasýna
engel deðildir. Kiþinin evden uzaklaþtýrýldýðý zaman bu ödemeleri
yapmayacaðýný düþünüyorsanýz, hakime bu hususu belirtmekten
kaçýnmayýnýz. Hâkim uzaklaþtýrýlan kiþinin bu tür yükümlülüklerini
yerine getirmesine karar verebilir.
Mahkeme evden uzaklaþtýrma tedbirinin yaný sýra, þiddet uygulayan
eþin ya da diðer aile bireyinin,
size, çocuklarýnýza ve diðer aile bireylerine karþý þiddete ve
korkuya yönelik söz ve davranýþlarda bulunmamasýný,
sizin ve çocuklarýnýzýn eþyalarýna zarar vermemesini,
kaldýðýnýz eve ya da iþyerinize alkollü veya uyuþturucu herhangi
bir madde kullanmýþ olarak gelmemesini veya bu tür
maddeleri bu yerlerde kullanmamasýný,
telefon, mektup vs. iletiþim vasýtalarýyla sizi rahatsýz etmemesini,
varsa silahýnýn elinden alýnmasýný,
bir saðlýk kuruluþuna muayene veya tedavi için baþvurmasýný,
saðlayýcý tedbirlere karar verebilir.
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Sizin þiddetten korunmanýz için mahkeme bu tedbirlerden
birinin ya da bir kaçýnýn alýnmasýna karar verebilir. Mahkeme bu
tedbirlerin alýnmasýna dosya üzerinde yapacaðý evrak incelemesi
ile karar verir.
ÞÝDDET GÖRDÜÐÜNÜZÜ ÝSPATLAMAK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ.
Kanundan yararlanabilmek için ayný evde yaþamak þartý yoktur.
Kendi isteðiniz ya da mahkeme kararý ile eþinizle ayrý evlerde
oturuyorsanýz da, eþinizin size þiddet uygulamasý durumunda
Kanun sizi korumaktadýr. Kanunun uygulanmasý sadece fiziksel
þiddete yönelik deðildir. Bütün þiddet türlerini kapsamaktadýr.
c) Bu Kanunun Korumasýndan Kimler Yararlanabilir?
Aile içi þiddete maruz kalan eþ, çocuk, ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireyleri (akrabalar),
Mahkemece ayrýlýk kararý verilen veya yasal olarak ayrý yaþama
hakký olan ya da evli olmalarýna raðmen fiilen ayrý yaþayan aile
bireyleri.
d) Kimler Þikâyet ve Ýhbar Baþvurusunda Bulunabilir?
Þiddete uðrayan aile bireyi,
Diðer kiþiler (ayný evde oturan kiþiler, kardeþ, çocuk, akraba
ya da þiddeti gören, duyan, tanýk olan komþu, öðretmen,
doktor gibi kiþiler).
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e) Nerelere Baþvurulabilir?
Polis Merkezine, Jandarma Karakoluna, Cumhuriyet Savcýlýðýna
veya Aile Mahkemesi Hâkimliðine müracaat edebilirsiniz. Eðer
bulunduðunuz yerde Aile Mahkemesi yoksa, Sulh Hukuk
Mahkemesine baþvurabilirsiniz. (Dilekçe örnekleri sayfa 34 ve
35de yer almaktadýr.)
f) Baþvururken ne kadar masraf ödenir?
4320 Sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun kapsamýnda yapýlan
iþlemler için hiç bir masraf alýnmaz.
g) Nafaka ödenir mi?
Nafaka eþinizin gelirinden size ödenmesine hükmedilen mali
yardýmdýr. Eðer eþinizden aldýðýnýz baþka bir nafaka yoksa eþinizin
evden uzaklaþtýrýldýðý süre boyunca sizin ve çocuklarýnýzýn geçimini
saðlamak için nafaka ödemesini isteyebilirsiniz.
Bunun için verdiðiniz dilekçeye geçiminiz için gerekli nafaka
tutarýný yazýp talepte bulununuz.
Eþinizin gelir durumunu ve nereden maaþ aldýðýný gösteren
maaþ bordrosu vb. belgeleri veya bilgileri mahkemeye vereceðiniz
dilekçeye ekleyiniz.
Mahkeme kararýyla hükmedilen nafakanýn tahsili için yapýlan
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icra takip iþlemleri ücretsizdir.
h) Koruma kararýna uyulup uyulmadýðý nasýl denetlenir?
Cumhuriyet Savcýlýðý koruma kararýnýn uygulanmasýný kolluk kuvvetleri
(polis veya jandarma) aracýlýðý ile izler.
Bunun için polis ya da jandarma;
Bulunduðunuz evi haftada bir kez ziyaret eder,
Birinci derece yakýnlarýnýz ile iletiþim kurar,
Komþularýnýzýn bilgisine baþvurur,
Oturduðunuz yerin muhtarýndan bilgi alýr,
Evinizin çevresinde araþtýrma yapar.
I) Koruma kararýna uyulmamasý durumunda ne yapýlabilir?
Sizin veya baþka bir kiþinin, þiddet uygulayan kiþinin tedbir
kararýna uymadýðýný polis merkezine, jandarma karakoluna ya da
Cumhuriyet Savcýlýðýna bildirmesi durumunda, ya da
polisin veya jandarmanýn, kontrol iþlemleri sonucunda, þiddet
uygulayan kiþinin, koruma kararýna uymadýðýný tespit etmesi
durumunda, soruþturma yapýlarak durum en kýsa zamanda
Cumhuriyet Savcýlýðýna iletilir.
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Cumhuriyet Savcýlýðý, koruma kararýna uymayan eþ veya diðer aile
bireyleri hakkýnda Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davasý açar. Bu
durumda þiddet uygulayan kiþi üç aydan altý aya kadar hapis cezasý
ile cezalandýrýlýr.
2) TÜRK CEZA KANUNUNDA AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET
Kanunlara göre, aile içinde eþinizin ya da birlikte yaþadýðýnýz
diðer aile bireylerinin size psikolojik, fiziksel ya da cinsel þiddet
uygulamasý suçtur. Bu þiddet türlerinden her hangi birine maruz
kaldýðýnýzda, hem 4320 Sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun
kapsamýnda koruma talep edebilirsiniz, hem de Türk Ceza Kanunu
hükümlerine göre þikayetçi olabilir ve bu kiþinin cezalandýrýlmasýný
isteyebilirsiniz.
Türk Ceza Kanununa Göre;
Kasten veya Tedbirsizlik Nedeniyle Yaralamak
Bir baþka kiþiye kasýtlý olarak veya tedbirsizlik nedeniyle zarar veren,
onun saðlýðýnýn bozulmasýna neden olan kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Bu suç aile bireylerine yönelik iþlenirse, ceza daha da artýrýlmaktadýr.
Eziyet
Eziyet yapan kiþiler aðýr biçimde cezalandýrýlmaktadýr. Bu suçlar aile
bireylerine karþý iþlenirse cezasý daha da aðýrlaþtýrýlmaktadýr.
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Çocuk Düþürtmek
Çocuk aldýrmak, yasal olarak en geç hamileliðin 10. haftasýnda
yapýlabilir.
Hamile kadýnýn izni olmadan çocuðunu düþürten kiþi
cezalandýrýlmaktadýr.
Kadýnýn rýzasý olsa bile, 10 haftayý geçmiþ hamileliklerde kadýn
ve çocuðun hamileliðin sonlandýrýlmasýný gerektiren bir saðlýk
sorunu olmadýkça, hamileliði sonlandýrmak suçtur ve
cezalandýrýlmaktadýr.
Tecavüz sonunda hamile kalýnmasý halinde, hamilelik 20
haftayý geçtikten sonra çocuðun düþürtülmesi suçtur ve
cezalandýrýlmaktadýr.
Ýzinsiz Kýsýrlaþtýrmak
Bir kiþiyi, kendisinin izni olmadan kýsýrlaþtýran kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Bir Kiþiyi Zorla Alýkoymak
Bir kiþiyi hukuka aykýrý olarak bir yere gitmeye veya bir yerde
kalmaya zorlayan kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Çalýþma Özgürlüðünü Engellemek
Bir kiþinin iþ ve çalýþma özgürlüðünün zor ya da tehdit yoluyla
engellenmesi suçtur ve cezalandýrýlmaktadýr.
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Birden Fazla Evlilik
Birden çok kiþiyle evlenmek yasaktýr ve resmi nikah olmaksýzýn
imam nikahý yaptýrýlmasý suçtur. Resmi nikah yaptýrmaksýzýn imam
nikahý yaptýranlar ve yapan kiþiler cezalandýrýlmaktadýr.
Töre veya Namus Cinayetleri
Töre veya namus cinayeti iþleyen kiþiye, Türk Ceza Kanununa
göre en aðýr ceza verilmektedir ve bu suçta ceza indirimi
yapýlmamaktadýr.
Evlilik dýþý doðan çocuðun, annesi tarafýndan namus kurtarma
gerekçesiyle öldürülmesi aðýr biçimde cezalandýrýlmaktadýr.
Kötü Davranýþta Bulunma
Ayný konutta birlikte yaþadýðý kiþiye kötü davranýþta bulunan ve
þiddet uygulayan kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Destek ve Bakým Yükümlülüðü
Aileye destek ve bakým yükümlülüðünü yerine getirmemek
suçtur, bu kiþi hakkýnda dava açýlabilir ve kiþi cezalandýrýlýr.
Kocanýn hamile olan eþini ya da bir erkeðin sürekli birlikte
yaþadýðý ve kendisinden hamile kalan kadýný çaresiz durumda
terk etmesi cezalandýrýlmaktadýr.
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Hakaret Etmek
Bir kimseye karþý, onun onur, þeref ve saygýnlýðýný rencide edebilecek þekilde davranýþta bulunmak veya sövmek cezalandýrýlmaktadýr.
Tehdit Etmek
Bir baþkasýný, kendisine veya yakýnýna zarar verileceði, saldýrý
gerçekleþtirileceði þeklinde tehdit etmek suçtur ve cezalandýrýlmaktadýr.
Cinsel Taciz ve Saldýrý
Tecavüz gibi cinsel saldýrý eylemleri cezalandýrýlmaktadýr.
Tecavüz eylemi sonucunda tecavüze uðrayan kiþinin beden
ve ruh saðlýðý bozulmuþ ise cezasý daha aðýrdýr.
Evlilik içinde eþler arasýndaki cinsel saldýrý eylemi (tecavüz)
de suçtur.
Cinsel taciz cezalandýrýlmaktadýr. Bu eylem iþyerinde olursa
ceza artýrýlmaktadýr.
Çocuklara yönelik cinsel amaçlý saldýrýlar cinsel istismar
olarak tanýmlanmakta ve aðýr biçimde cezalandýrýlmaktadýr.
Eðer cinsel istismarý aile bireylerinden ya da akrabalardan
biri yaparsa ceza artýrýlmakta, istismarý gerçekleþtiren kiþinin
konumuna göre bu kiþinin velayet veya vesayet hakký elinden
alýnmaktadýr.

29

Bekaret Kontrolü
Yetkili hakim ya da savcý kararý olmaksýzýn, kiþiyi bekaret
kontrolüne götüren ve bu muayeneyi böyle bir karar olmaksýzýn
yapan kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Fuhuþa Zorlamak
Bir kiþinin ya da çocuðun, fuhuþa teþvik edilmesi ya da zorlanmasý
suç kabul edilmektedir ve cezalandýrýlmaktadýr.
Huzur Bozmak
Sýrf bir kimsenin huzurunu bozmak için ýsrarla telefon eden ya
da gürültü yapan kiþi cezalandýrýlmaktadýr.
Konut Dokunulmazlýðýnýn Ýhlali
Bir kimsenin konutuna, o kiþinin izni olmadan girmek veya izin
alýp girdikten sonra buradan çýkmamak suç kabul edilmektedir ve
cezalandýrýlmaktadýr.
Çocuðun Kaçýrýlmasý ve Alýkonulmasý
Velayet yetkisi elinden alýnmýþ olan anne veya babanýn (ya da
bir akrabanýn) onaltý yaþýný bitirmemiþ bir çocuðu veli, vasi veya
bakým ve gözetimi altýnda bulunan kimsenin yanýndan kaçýrmasý
veya alýkoymasý suçtur ve cezalandýrýlmaktadýr. Çocuk henüz
oniki yaþýný bitirmemiþ ise, ceza daha da artýrýlmaktadýr.
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3) MEDENÝ KANUN ve AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET
Medeni Kanunda, aile içi þiddetin önlenmesi ve maðdurlarýn
korunmasý için düzenlemeler bulunmaktadýr.
Aile içi þiddet boþanma nedenidir.
Eþiniz size þiddet uyguluyorsa, hayatýnýza kast ediyorsa, kötü
davranýyorsa, onurunuzu kýrýcý davranýþlarda bulunuyorsa boþanma
davasý açabilirsiniz.
Kimse sizi zorla evlendiremez.
Kanuna göre herkesin evleneceði kiþiyi kendisinin seçme
hakký vardýr.
Zorla, tehditle ya da hileyle yapýlan evliliðin iptali için evlilik
tarihinden itibaren 5 yýl içinde dava açýlabilir.
Ekonomik þiddete izin verilmemektedir.
Eþlerden biri, meslek veya iþ seçiminde diðerinin iznini almak
zorunda deðildir. Ancak, meslek ve iþ seçiminde ve bunlarýn
yürütülmesinde evlilik birliðinin huzur ve yararý göz önünde
tutulur.
Ayný evde yaþarken, evin geçimine kazancý ile katkýda
bulunmayan eþinizden nafaka isteyebilirsiniz. Ayný evde
yaþamak eþinizden nafaka istemeye engel deðildir.
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Eþiniz evden ayrýlmýþ, evi terk etmiþ ve ailenin geçimine
katkýda bulunmuyorsa kendiniz ve çocuklarýnýz için nafaka
isteyebilirsiniz.
Eðer eþiniz aile huzurunuzu ciddi biçimde tehlikeye düþürüyorsa, ayrý yaþama hakkýna sahipsiniz. Aile mahkemesinden
sizin ve çocuklarýnýzýn geçimini saðlamak üzere nafakaya
hükmedilmesini talep edebilirsiniz.
Ailenin ekonomik varlýðýnýn korunmasýný isteyebilirsiniz.
Bunun için, eþinizin mallarý üzerindeki harcama, satma vb
gibi yetkisinin sýnýrlandýrýlmasýný isteyebilirsiniz. Hakim bu
kararý verdikten sonra, eþiniz kendi üzerine olan mallarý veya
eþinize ve size ait ortak olan mallarý sizin izniniz olmadan
satamaz. Örneðin, aile konutunun mülkiyeti eþinize ait ise,
evinizin sizin rýzanýz olmadan satýþýnýn engellenmesi için Tapu
Dairesinden evinizin tapusuna aile konutu þerhi konulmasýný
isteyebilirsiniz.
Boþanma davasýný siz ya da kocanýz açmýþ olsa da, eðer
barýnacaðýnýz bir yeriniz yoksa, geliriniz yeterli deðilse ve
çocuklarýn bakým ve korunmasý söz konusu ise, hakim dava
süresince tedbir nafakasý ödenmesine karar verebilir.
Boþanma davasýný açýldýðýnda (siz ya da kocanýz tarafýndan),
eþinizden maddi ve/veya manevi tazminat isteyebilirsiniz.
Eðer boþanmaya neden olan olaylarda eþiniz kusurlu ise ve
sizin haklarýnýz ihlal edilmiþ ise ve bunlarý þahitlerle veya
belgelerle ispat ederseniz manevi tazminat isteyebilirsiniz.
Ayrýca maddi tazminat da talep edebilirsiniz.
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Boþanmaya neden olan olaylarda eþiniz daha kusurlu ise,
bir iþiniz ya da geliriniz yoksa, eþinizden sürekli olmak üzere
nafaka isteyebilirsiniz. Bu nafakanýn ödenmesi bir geliriniz
olana dek ya da siz yeniden evleninceye kadar devam eder.
Nafaka almak istediðinizi boþanma davasýnda mutlaka dile
getirin. Bu nafakanýn sonraki yýllar için ne kadar olacaðýnýn
belirlenmesini de isteyebilirsiniz.
Nafaka ve tazminat taleplerinizi ya boþanma davasý sýrasýnda
dile getirmeniz gerekir, ya da boþanma davasý kesinleþtikten
sonraki bir yýl içerisinde nafaka ve tazminat davasý açmanýz
gerekir.
Boþanma davasý sýrasýnda, çocuklarýn velayetinin size
verilmesini ve onlar için nafakaya hükmedilmesini talep
edebilirsiniz.
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ÖRNEK DİLEKÇE – 1
KORUMA KARARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………………………..AĠLE MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ’NE
(Aile Mahkemesi yoksa) ………ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ
HAKĠMLĠĞĠ’NE
4320 Sayılı Kanun Gereği “Koruma Kararı” istemidir.
Davacı: Şiddete maruz kalan kişinin adı soyadı - TC Kimlik No
Adres: Şiddete maruz kalan kişinin adresi
Davalı: Şiddet uygulayan kişinin adı ve soyadı
Adres: Şiddet uygulayan kişinin adresi
KONU: 4320 Sayılı kanun gereğince “Koruma Kararı” verilerek
davalı eşimin evden uzaklaştırılması, iş yerime yaklaşmaması, telefonla tehdit
ve rahatsız etmemesi bana ve çocuklarıma zarar vermemesi için önlem alınması
istemidir.
AÇIKLAMALAR:
Ailede yer alan bireyler, maruz kalınan şiddetin biçimi, nafaka talebi
gibi hususları ayrıntılı yazınız.
HUKUKSAL NEDENLER: 4320 Sayılı Kanun, Medeni Kanun,
TCK ve ilgili mevzuatta yer alan hangi hükümlere dayandığınızı yazınız.
DELĠLLER: Nüfus kayıtları, tanık, varsa davalının gelir durumunu
gösterir belge, yasal her türlü bilgi ve belgeyi bu arada gösteriniz ve dilekçenize
ekleyiniz.
SONUÇ VE ĠSTEM: Yukarıda kısaca bahsedilen nedenlerle benim
ve çocuğumun/çocuklarımın can güvenliği göz önüne alınarak davalının eve
yaklaşmaması, işyerine yaklaşmaması, tehdit ve tacizde bulunmaması için
KORUMA KARARI verilmesini, benim ve çocuklarımın geçimi için
…………………..YTL nafakaya hükmedilmesini saygı ile talep ederim.
Tarih
Davacının Adı Soyadı
İmza
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ÖRNEK DÝLEKÇE - 2
CUMHURÝYET SAVCILIÐINA YAPILACAK ÞÝKAYETE ÝLÝÞKÝN
DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
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www.aileicisiddet.net
T.C. BAÞBAKANLIK
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü
Ziya Gökalp Cad. No:40 Kýzýlay / ANKARA
Telefon: 0 312 433 11 75 / Fax: 0 312 433 11 74
www.ksgm.gov.tr

