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Aile içi şiddete maruz kaldıysanız en yakın polis merkezine ya da jandarmaya, savcılığa veya
doğrudan aile mahkemelerine müracaat ederek tedbir talebinde bulunabilirsiniz.
Karakol, savcılık ve mahkeme görevlileri, çeşitli nedenlerden ötürü, başvurunuzu almaya
yetkili olmadıklarını söyleyebilirler. Bu durumda yasal hakkınız olduğunu hatırlatınız ve ısrar
ediniz.
Savcılık veya mahkemeye verdiğiniz dilekçenin bir kopyasını saklayınız. Başvuru tarih ve
numarasını not ediniz.
Telefon ile şikâyette bulunabilirsiniz. Olaya tanık olan kişiler, örneğin komşu veya
akrabalarınız da şikâyette bulunabilirler.
Acil bir şekilde, konukevine ihtiyacınız varsa, bulunduğumuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü veya bulunduğunuz şehirde varsa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM)
dilekçe ile başvurarak yaşadıklarınızı anlatıp konukevine yerleşmeyi talep edebilirsiniz.
Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda
bulunabilirsiniz.
Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü’ne bağlı konukevlerinde kalış süresi 6 aydır. Gerekli
görülürse uzatılabilir.
Eşinizin ya da diğer aile bireylerinden birinin size ve çocuklarınıza şiddet uygulaması
nedeniyle ayrılmak veya boşanmak istiyorsanız tedbir kararlarına başvurmak dışında ek
olarak boşanma davası da açmanız gerekmektedir.
Daha önce boşanma veya ceza davası açmış olmanız, tedbir alınması hakkından
yararlanmanıza engel değildir. Diğer dava veya davalar devam ederken de tedbirlerin
uygulanması için başvuruda bulunabiliriz.
Fiziksel şiddete maruz kaldıysanız en yakın hastaneye başvurarak rapor alabilirsiniz.
Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmanız davada kanıt olması açısından
önemlidir.
Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı arayarak danışmanlık alabilirsiniz.

Konukevi
Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten
korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde
kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle
kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınma evi, kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi ve benzeri adlarla
açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade eder. Kadın konukevlerinin adresleri
güvenlik sebebiyle gizlidir.
Kadın Konukevlerine Çocuklarla Kabul Edilmenin Koşulları
Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir
ayrım yapılmadan konukevine kabul edilir. Ancak;




18 yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden yararlanabilirler. 12
yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can
güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme
raporuna istinaden, uygun görülmesi halinde ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna
gidilir.
18 yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, gerekli görüldüğü takdirde uygun bir sosyal
hizmet kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
bildirilir.

Devlete Bağlı Kadın Konukevlerine Başvuru
Kadın konukevlerine kabulünü isteyen kadınlar, bulundukları şehirlerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler.
Şiddet Uygulayan Aile Bireyi Hakkındaki Tedbirler
Tedbirler geçicidir, en fazla 6 ay için uygulanabilir. Gerekiyorsa tedbir kararı tekrar verilebilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcılığı koruma tedbirlerine uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza
Mahkemesi’nde dava açılabilir. Ve kişi hapis ile cezalandırılabilir.
Yasal Düzenlemeler
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Özel ihtiyaç sahipleri
Madde 67 - Özel ihtiyaç sahiplerine bu kısımda yazılı hak ve işlemlerde öncelik tanınır.
İşkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere,
bu türden fiillerin neden olduğu hasarlarını giderecek yeterli tedavi imkânı sağlanır
2010/03 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Sığınmacılar/Mültecilere ait işlemler Genelgesi
İltica/sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olan kadınların kadın konukevlerine
kabullerinde;
İltica/sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı konumunda olup da şiddete uğrayan
ya da bu riski taşıyan kadınların ve beraberindeki çocukların kadın konukevlerine kabulleri açısından
durumlarının İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince değerlendirilmesi, Kadın Konukevi bulunmayan
illerde ise kabul işlemlerinin Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile yerine getirilmesi,
İl Emniyet Müdürlüklerince, bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığına dair sağlık taramasından
geçirilmesinin sağlanması, aynı zamanda madde bağımlılığı ve psikiyatrik rahatsızlığı olmadığının ilgili
sağlık kuruluşlarınca belgelenmesinin sağlanması gerekmektedir.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (Sayı:6284 / Tarih:
08/03/2012)
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; 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 alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Tedbir Kararları
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
Madde 3 - Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına
veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:







a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde
uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım
yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma
altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması hâlinde ise 2 aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 16
yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve
belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş
imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler,
ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk
işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan
tedbirler kendiliğinden kalkar.
Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
Madde 4 - Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine,
birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:





a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve
korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer
tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı
olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve
ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
Madde 5 - Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya
uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:










a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi
içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun
korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.






ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) 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.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan
tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip
eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan
tedbirler kendiliğinden kalkar.
Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre
velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı
Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam
düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
İhbar
Madde 7 - Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam
veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini
gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri
haberdar etmekle yükümlüdür.
Kadın Konukevlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (Sayı: 8519 / Tarih: 05.01.2013)
Konukevine başvuru
Madde 11 - Konukevine kabulünü isteyen kadınlar il müdürlüğüne, ŞÖNİM*’e, benzeri görevleri
yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönlendirici birimlerine veya kolluğa başvurabilirler.
Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilir. Kadınların konukevine
doğrudan başvuruları kabul edilemez. Konukevine kişisel olarak yapılan başvurular ŞÖNİM’e
yönlendirilir.
Konukevine kabulde kadınlardan herhangi bir belge istenmez. Konukevi yönetimi, resmi kimlik belgesi
olmayan kadınların kimlik belgesi edinme işlemlerine destek olur.
*ŞÖNİM: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
Konukevine kabul
Madde 12 - Mülkî amir, aile mahkemesi hâkimi veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk
amirinin kararı üzerine ŞÖNİM tarafından ilk kabul birimine veya konukevine kadın kabul edilir.
ŞÖNİM’e yapılan başvurularda, kadının yazılı talebi alınır ve yapılacak değerlendirme sonucunda
barınma ihtiyacının olduğu tespit edilenler ilk kabul birimine yönlendirilir. Ancak ŞÖNİM tarafından,

konukevine kabulü uygun görülen kadın ve beraberindeki çocuklar, durumun gerektirdiği hallerde
kabul için aranan bilgi ve belgeler sonradan tamamlanmak üzere doğrudan konukevine gönderilebilir.
Konukevi hizmetlerinden yararlananlar
Madde 13 - Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki
çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilir. Ancak;


















a) On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimci
tarafından uygun görüldüğü takdirde il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet
kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.
b) On sekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden
yararlanabilirler.
c) On iki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise,
can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme
raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak
üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak evlerde
6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin kira,
depozit ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir. Kadınlar ve
beraberindeki çocuklar konukevi hizmetlerinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine
yakın çevreden, tercihen mobilyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam alanı
olmasına, bulunduğu ilin rayiç fiyatları üzerinden kiralanmasına özen gösterilir. Konukevi
bulunmayan ilçelerde de ihtiyaca göre bu bent kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna
gidilebilir.
ç) İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar hakkında
psikiyatri uzmanından alınacak “toplu yaşanılan yerde kalabileceğine dair rapor”
doğrultusunda konukevine kabulleri yapılır.
d) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilen kadınların
tedaviyi kabul etmeleri durumunda ilgili mevzuatları çerçevesinde tedavileri sağlanır. Tedaviyi
kabul etmemeleri durumunda, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işlem
yapılır.
e) Altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh sağlığının bozuk olduğu
gözlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar uygun sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek
yerleştirme işlemi Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
f) Alkol ve madde bağımlıları, tedaviye başlamaları ve devam etmeleri koşulu ile konukevine
kabul edilirler.
g) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyan kadınlar,
Bakanlıkça bu hizmet için kurulacak ve içinde hizmete uygun eğitim almış personelin istihdam
edileceği ihtisaslaşmış konukevlerine yerleştirilirler.
ğ) Öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar ilgili kuruluşlara yerleştirilir.
h) Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya sivil
toplum kuruluşlarından destek alınır.
ı) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme
kararı verildiği veya yakalama emri düzenlediği anlaşılan kadınlar derhal kolluk birimlerine
bildirilir ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Kalış süresi
Madde 14

Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren altı aydır.
Kalış süresi, kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılır.
Uzatma süresi, sosyal çalışmacı ile çocuğu var ise çocuk gelişimcinin görüşü alınarak, değerlendirme
komisyonu tarafından belirlenir. Mülkî amir ya da aile mahkemesi hâkimi tarafından hakkında
barınma tedbiri kararı verilenler kararda belirtilen süre kadar konukevi hizmetlerinden
yararlandırılırlar.
Durumun özelliğine göre tedbir kararının, süresinin ya da şeklinin değiştirilmesi, değerlendirme
komisyonunun tespiti ve il müdürlüğünün talebi ile ilgili merciden istenebilir.

