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ÖNSÖZ
Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri kadına yönelik şiddettir.
Şiddete son vermenin en etkili çözümü ise toplumda hak arama bilincini
yaygınlaştırmaktır.
Varlık nedeni, haksızlığa uğrayan vatandaşlara yardım etmek olan
avukatların çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği olarak, başta kadınlar olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sahip oldukları hakları ve bu
hakları nasıl arayacaklarını öğretmek amacıyla yürütmekte olduğumuz
Hukuk Okur Yazarlığı Projesi bu nedenle bir Cumhuriyet projesidir.
Bu büyük projeyi, Yönetim Kurulu üyemiz, projenin yaratıcısı
Av. Filiz Saraç’ın koordinatörlüğünde; gönüllü eğitmenlik yapan
meslektaşlarımızın büyük katkılarıyla, barolarımızla, belediyelerimizle
ve sivil toplum kuruluşlarıyla elbirliğiyle yürütüyoruz.
Seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılarak başta temel insan
hakları olmak üzere kadına karşı şiddet, aile ve miras hukuku konularında
bilinçlenen kadınlar geleceğe daha güvenle bakıyor, öğrendikleri bilgileri
çevreleriyle paylaşarak hak arama bilincini dalga dalga büyütüyor.
Kadına yönelik şiddete karşı verilecek mücadelede neler yapılabileceğini
anlatan bu kitapçık da hak arama bilincinin daha geniş kitlelere yayılması
amacıyla çıkarıldı.
Bu uzun soluklu mücadeleyi, eninde sonunda ama mutlaka elbirliğiyle
kazanacağız. Biliyorum. Çünkü meslektaşlarıma güveniyorum. Güzel
ülkemizin merkeze insan sevgisini koyan derin kültürüne inanıyorum.
Saygılarımla.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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ŞİDDET NASIL TANIMLANIR?
Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve
davranış şiddet olarak tanımlanabilir.
Genel olarak şiddet, kişinin onuruna, bedensel bütünlüğüne, özgürlüğüne,
yaşam hakkına, güvenliğine ve cinselliğine yönelik zorlayıcı, saldırgan ve
tecavüzkâr davranışların bütünüdür.

ŞİDDET TÜRLERİ NELERDİR?
Şiddet, genelde dört alt grupta değerlendirilir:
Fiziksel şiddet
Dövme, tokatlama, tekmeleme gibi kişinin beden
bütünlüğüne zarar verecek eylemlerin yer aldığı
şiddet türü,
Cinsel şiddet
Kişinin cinsel bütünlüğüne yapılan saldırı niteliği
taşıyan şiddet türü,
(Bu saldırı her zaman fiziksel bir nitelik taşımak
zorunda değildir. Örneğin, sözlü olarak cinsel taciz
davranışı da cinsel şiddettir.)
Psikolojik şiddet
Sevgi göstermeme, aşağılama, devamlı eleştirme,
kıskançlık, kişinin aile bireyleri ve arkadaşları ile
görüşmesini engellemek, kişinin kendisini yetersiz
hissettirecek söz veya davranışta bulunmak gibi
ruh sağlığını etkileyen her türlü eylemlerin yer
aldığı şiddet türü,
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Ekonomik şiddet
Maddi gücün karşı tarafı kontrol altına almak için kullanıldığı şiddet
türü, (Kişinin parasını yönetmek, çalışmasına izin vermemek, kişiyi
borçlanmaya zorlamak, kazandığı paraya el koymak, gibi)

ŞİDDETİN NEDENLERİ

Bireysel ve toplumsal faktörler, ailede şiddet öyküsü, alkol kullanma,
kişilik bozuklukları, medyada yeralan şiddet, kültürel etkenler, vs olarak
sıralanabilir.
Hayvana karşı uygulanan şiddet, şiddet gösterenin insana karşı da
şiddet göstereceğinin habercisidir.

Aile içinde şiddete tanık olan çocukta bunu modelleyerek kendinden
güçsüz gördüğü insana ya da hayvana karşı şiddet gösterebilir.
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6284 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Ülkemizde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru
olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi
amacıyla 08 Mart 2012 tarihinde 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN kabul edilmiştir.
Bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelik 18 Ocak 2013 tarihli 28532
sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

ŞİDDET UYGULAYAN KİMDİR?
Şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama
tehlikesi bulunan kişidir.
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ŞİDDET MAĞDURU KİMDİR?
Şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara;

• Doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi
bulunan kişi,

• Şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişilerdir.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile
korunan şiddet mağdurları;

• Kadınlar,
• Çocuklar,
• Aile bireyleri,
• Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerdir.
Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,
şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden
endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik
duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü,
yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında
tutacak her türlü tutum ve davranış tek taraflı ısrarlı takipdir.
Israrlı takip ve taciz vakalarında, mağdur çoğu zaman yoğun takip ve
taciz nedeniyle baskı, endişe, korku ve kimi zaman fiziksel zarar tehdidi
altında sosyal ilişkilerini faile ve fiile göre düzenlemek durumunda kalır.
Israrlı takip eyleminin en sık görünen şekilleri; istenmeyen telefon
aramaları ve çağrıları yapmak, istenmeyen mesaj ve e-postalar
göndermek, takip etmek ve gözetlemek, mağdura isteği dışında
hediye, çiçek ve benzeri eşya göndermek, mağdur hakkında internette
veya kamuya açık yerlerde, ağızdan asılsız dedikodular yaymak, özel
konuşmalarını gizlice dinlemek, gizlice fotoğrafını ve filmini çekmek,
bilgisayar kayıtlarını ele geçirmek gibi kişinin özel hayatına yapılan
hukuka aykırı takip ve taciz eylemleridir.
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ŞİDDETİN RESMİ MERCİLERE BİLDİRİMİ
Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu
resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbar yazılı veya sözlü olarak
yapılabilir. İhbar eden gizli tutulur. İhbarı alan kamu görevlileri görevlerini
gecikmeksizin yerine getirmek zorundadır. Türk Ceza Kanunu m. 278
uyarınca; İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek suçtur.

ŞİDDETE UĞRAYAN
veya
ŞİDDETE UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNAN
veya
ISRARLI TAKİP EDİLEN KİŞİ NE YAPMALIDIR?
•
•
•
•
•
•
•
•

Polis, Jandarma veya Sahil Güvenlik Karakolu’na,
Cumhuriyet Savcılığı’na,
Aile Mahkemesi’ne,
Kadın Kuruluşları’na,
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri’ne,
Mülki Amire,
Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne,
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM)

başvurabilir.
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Mağdur şiddet halinde vakit kaybetmeksizin en yakın Polis, Jandarma
veya Sahil Güvenlik Karakolu’na ulaşmalı, (fiilen ulaşamıyorsa telefon
etmeli, haber yollamalı), durumu izah etmeli, yardım talep etmelidir.
Tutanak tutturulmalı bir örneği alınmalıdır. Mağdur aynı şekilde
Cumhuriyet Savcılığı ve Aile Mahkemesine’de müracaat edebilir. Fiziksel
şiddet varsa; tutanak tutulmadan önce mağdurun vücudundaki izler
kaybolmadan bir sağlık kurumuna sevkedilerek muayenesi yapılmalıdır.

ŞİDDET MAĞDURU İLE İLGİLİ OLARAK
HANGİ KARARLAR ALINIR? (KORUYUCU TEDBİRLER)
I. MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR
KARARLARI:
a) Barınma yeri sağlanır.
Şiddet mağduruna ve varsa çocuklarına koşullara uygun barınma imkânı
sağlanır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirince de
alınabilir.
b) Maddi yardım yapılır.
Mağdura geçici maddi yardım yapılmasına karar verilebilir.
c) Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.
Mağdurun ihtiyacı gözetilerek psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal
bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilebilir.
d) Koruma altına alınır.
Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin geçici koruma altına
alınmasına karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili
kolluk amirince de alınabilir.
e) Kreş imkanı sağlanır.
Çocuklar için kreş imkânı sağlanır.
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II. HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI:

a) İşyeri değiştirilebilir.
Koruma kararı verilen kişinin riskli bölgeden uzaklaştırılarak koşullarına
uygun başka bir işe yerleştirilmesi sağlanabilir.
b) Ayrı yerleşim yeri belirlenebilir.
Şiddet mağdurunun “korunması” amacıyla kişinin evli olması halinde
birlikte oturulan yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesine
karar verilebilir.
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c) Birlikte yaşanılan eve aile konutu şerhi konulur.

Hakim birlikte oturulan evin tapu kaydına aile konutu şerhi koyabilir. Aile
konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına
buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu
bir alandır. Bir başka değişle, eşlerin beraber seçmiş oldukları ve varsa
çocuklarıyla birlikte eylemli olarak içinde yaşadıkları ortak konuttur.
Türk Medeni Kanunu 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile
ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı
getirilerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğü, “Aile birliğinin korunması”
amacıyla sınırlandırılmıştır. Buna göre, eşlerden biri diğer eşin “Açık rızası
bulunmadıkça” aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile
konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Aile konutu şerhi verilmesi için Tapu Müdürlüğü’ne müracaat edilmelidir.
Bu müracaatta konutun, aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan
ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge, istemde bulunan eşin,
tapudaki malikin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği veya evlenme
cüzdanı, fotoğraflı nüfus cüzdanı gerekir.
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d) Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve
belgeler değiştirilebilir.
Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin
önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde
ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak Tanık Koruma Kanunu
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri değiştirilebilecektir.

ŞİDDET UYGULAYAN / UYGULAMA İHTİMALİ
BULUNANLARLA İLGİLİ HAKİM TARAFINDAN HANGİ
KARARLAR ALINIR? (ÖNLEYİCİ TEDBİRLER)

a) Şiddet tehditi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz
ve davranışlarda bulunmaması ,
(Tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakime sunmak
koşulu ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirince
de alınabilir. )
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
(Tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakime sunmak
koşulu ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirince
de alınabilir. )
13

KADINA ŞİDDETE SON

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine
yaklaşmaması,
(Tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakime sunmak
koşulu ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirince
de alınabilir. )
d) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
e) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa
bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller
saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
(Tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakime sunmak
koşulu ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirince
de alınabilir. )
f) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
g) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
h) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları
kolluğa teslim etmesi,
ı) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi
nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
i) 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,
j) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve
tedavisinin sağlanması,
k) Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler
ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyum, nafaka ve
kişisel ilişki kurulması hususları düzenlenebilir.
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TEDBİR KARARLARININ VERİLMESİ,
YERİNE GETİRİLMESİ VE DİĞER USUL İŞLEMLERİ
Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya
da Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en
çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da
kolluktan talep edilebilir. Karar ilk defasında en çok altı ay için verilebilir.
Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin
anlaşılması hâlinde tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine
ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.
Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda
delil veya belge aranmaz.
Uygulamada şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişi kolluk
tarafından çağrılarak hakkındaki tedbir kararı anlatılarak uymazsa hapis
cezası alacağı ihtar olunur.
Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya re’sen,
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.
Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi
aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya
da arabuluculuk önerilemez.
Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili
kolluğa ivedilikle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir.
Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince
kolluk tarafından kontrol edilir.
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Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin Aile Mahkemesi’nce tespit edilmesi
halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın re’sen zorlama hapsine
ilişkin karar verilebilir.

Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket
eden şiddet uygulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin
niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim tarafından üç günden on
güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir.
Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin
niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş
günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı
ayı geçemez.
Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme
hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.
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ŞİDDET MAĞDURUNU KORUYAN KURUMLAR
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM); Şiddetin önlenmesi ile
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik
güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve
izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı
ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün
yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir.
Sığınmaevi : Kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan
güçlendirilmesi amaçtır. Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan
bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan
sığınmaevine kabul edilir. Onsekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri
ile birlikte sığınmaevi hizmetinden yararlanabilirler. Oniki yaşından büyük
erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise can
güvenliği riski bulunmamak koşulu ile talep edilmesi ve gerekli olduğuna
dair sosyal inceleme raporuna istinaden ŞÖNİM tarafından uygun
görülmesi halinde kira ve temel ihtiyaçları karşılanmak üzere bağımsız
bir ev kiralanmak sureti ile barındırılması yoluna gidilir.
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ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi (CEDAW), BM Genel Kurulu tarafından 1979’da kabul edilmiş,
1981’de yürürlüğe girmiş ve Türkiye tarafından 1985 yılında imzalanmıştır.
Sözleşmenin imzalanması, taraf devletleri kadınlara karşı ayrımcılığın
ortadan kaldırılması için somut adımlar atmak ve CEDAW Komitesi’ne
düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki
devlet uygulamalarını raporlamak ve sunmakla yükümlü kılmaktadır.
Kadınlara Yönelik
Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi), 11 Mayıs
2011 tarihinde İstanbul’da
imzaya açılmış ve 1
Ağustos 2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin amacı, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına
yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan
kaldırmak; kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirme yolu da dahil olmak üzere
kadınlarla erkekler arasında maddi (fiili) eşitliği sağlamak; ev içi şiddetin
tüm mağdurlarının ve kadına yönelik şiddet mağdurlarının korunması
ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı çerçeve, politika ve önlemler
geliştirmek; kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti ortadan kaldırma amacı
ile uluslar arası işbirliğini yaygınlaştırmak; kadına yönelik şiddet ve ev içi
şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi
maksadı ile kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiri ile etkili bir
biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamaktır.
Sözleşme ile taraf devletlere toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar
uygulama yükümlülükleri getirilmiş, bunların hayata geçirilmesinde
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gereken özeni gösterme, farkındalığı artırma, sığınmaevleri açılması
hakkında yasal ve uygulamaya yönelik yaptırımlar getirme, veri toplama,
sivil toplumun bu alandaki çalışmalarını destekleme, önleyici müdahale
ve tedavi programları yapma, özel sektör ve medyanın katılımını sağlama
sorumluluğu verilmiştir.
Kadına Yönelik Şiddet Ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Uzman Eylem Grubu
(GREVIO) taraf ülkelerde sözleşmenin uygulanma sürecinin izlenmesi
ve denetlenmesi için görevlendirilmiş bağımsız bir insan hakları izleme
komitesidir. Bu komite ülkemiz ile ilgili 9 mayıs 2018 tarihi itibari ile
mevcut durumu kapsayan ilk değerlendirme raporunu oluşturmuştur.

SONUÇ
Kadına yönelik her türlü şiddet acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını
tehdit eden temel bir insan hakkı ihlalilidir. Toplumu derinden yaralayıp
zayıflatan, aile birliğini zedeleyip , anne ve çocuk sağlığını bozan son
derece önemli bir sağlık sorunudur. Kadına yönelik şiddet hiçbir gerekçe
ile meşrulaştırılamaz.
Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele
vermelidir.
Kadına yönelik şiddete ortak olunamaz.
Seyirci kalınamaz.
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ŞİDDETE UĞRAYAN/ UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNANLARIN
BAŞVURABİLECEĞİ YERLER
BAROLARIN ADLİ YARDIM MERKEZLERİ
POLİS (155)
JANDARMA (156)
112 (ACİL)
ALO ŞİDDET HATTI

SHÇEK ALO 183

ŞİDDETİ ÖNLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM)
AİLE MAHKEMELERİ
CUMHURİYET SAVCILIKLARI

20

KADINA ŞİDDETE SON

YARARLANILAN KAYNAKLAR
SAĞIROĞLU M. Şerif, Ailenin Korunması ve kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun , Legal Yayınevi, Mart 2013
POLAT OĞUZ, Prof.Dr., Şiddet, MÜHF HAD C.22
SARAÇ Filiz, KARDAK Aybike Dilek, Şiddete Sessiz Kalma !
Şişli Belediyesi, İstanbul, Kasım 2014
TÜRKMEN Ahmet, Yeni Bir Hukukî Olgu Olarak Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) ve
Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:11,
Özel S.:2009, s.1387-1434 Basım Yılı 2010).
BAKIRCI, Kadriye, Prof. Dr., İstanbul Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, 2015/4
https://www.mevzuat.gov.tr/
https://kadininstatusu.aile.gov.tr/siddet-onleme-ve-izleme-merkezi
http://www.resmigazete.gov.tr
https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html
https://rm.coe.int/turkey-s-final-comments-to-grevio-report/16808e5298
http://www.evicisiddet.adalet.gov.tr/Ne_Yapabilirim.html

21

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
www.barobirlik.org.tr
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.
Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8
06520 Balgat – ANKARA

