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sokakta ya da evde

şiddete

uğruyorsanız...
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yani,
size karşı, tekme, tokat atma, itme, el-kol bükme, yumruklama,
kafa atma, boğazınızı sıkma, bedeninizde sigara söndürme,
kızgın ütü ile dağlama, balta, keser, bıçak, makas, jilet gibi kesici
aletle yaralama, saç çekme, kaynar su ile yakma, aç bırakma gibi
fiziksel bütünlüğünüze yönelik bir saldırı varsa;

ya da;
size hakaret ediliyor, aşağılama amaçlı söz, söylem ve davranışlar yöneltiliyor, sizinle alay ediliyor, küfür, bağırma gibi öz benliğinizde yaralanmaya yol açan söylem ve davranışlara maruz
kalıyorsanız,

ya da;
küçük düşürme, korkutma, sevdiklerinizden, ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak tutma, sokağa çıkartmama, ortada bırakma,
kuma getirme ya da çocuğu göstermemekle tehdit, intihara
teşvik ve gözdağı verme gibi duygusal zorlama altındaysanız,

ya da;
çalışmanıza ya da çalışmamanıza isteğiniz dışında karar veriliyor,
gelirinize, paranıza, ziynet eşyalarınıza isteğiniz dışında el konuyorsa,

6

ya da;
sözle taciz ediliyor, isteğiniz dışında vücudunuza dokunuluyorsa,
eşiniz dahi olsa istemediğiniz biçimde, istemediğiniz zamanlarda
cinsel ilişkiye ya da doğurmaya ya da doğurmamaya zorlanıyorsanız,
ya da;
istenmeyen telefon aramalarına, istenmeyen mektup ya da
e-posta gönderilerine maruz kalıyor, korku ve endişe duymanıza
yol açacak şekilde takip ediliyor, gözetleniyorsanız,

ya da;
eşiniz, hayat arkadaşınız, babanız, kardeşiniz de olsa başkaları
tarafından davranışlarınız sürekli kontrol ediliyor, arkadaşlarınız
ve aileniz ile görüştürülmüyorsanız

şiddet

altındasınız
demektir
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şiddet

kaderiniz
değildir
Unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın
şiddet kaderiniz değildir. Devlet, sizi
her türlü şiddetten korumak ve aile ya
da ev içinde yaşanan size yönelik
şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan
kaldırmak zorundadır.

Devlet, bu zorunluluğu Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler ile kayıt altına almıştır. Uymak zorunda olduğu İstanbul
Sözleşmesi’ne göre; yaşınız, cinsiyetiniz, dininiz, diliniz, etnik kökeniniz, medeni durumunuz, sağlık durumunuz ne olursa olsun
Devlet, sizi güçlendirerek kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği
teşvik etmek ve size karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak
zorundadır.

Devlet, size yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmak
üzere etkili bir işbirliği yapmaları için örgütlere ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamak zorundadır.

Devlet, özel ve kamusal alanda herkesin, özellikle de kadınların,
şiddetten uzak yaşama hakkını korumak zorundadır.

Devletin bütün kurumları, adli birimler, kuruluşlar ve kişiler
Anayasa’ya uymak zorundadır.

Devlet, ayrım yapılmaksızın kadınların ve erkeklerin eşit haklara
sahip olduğunu, herkesin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirme hakkına sahip olduğunu, kimsenin vücut
bütünlüğüne kişi istemedikçe dokunulmayacağını, kimseye eziyet,
işkence ve kötü muamele yapılamayacağını, eğitimde eşitliği
sağlayacağını ve sizi koruyacağını Anayasa’da açıkça yazmıştır.
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Bu Kanun, sadece şiddete uğrayanları değil uğrama riski altında
olanları da korumaktadır. Kanun’un uygulanması için şiddet tehlikesinin varlığı yeterlidir.

Devlet ayrıca, kadınları şiddetten
korumak için özel bir kanun kabul
etmiştir. Özel bir kanun olduğu
için adli birimler bu kanunu öncelikli
olarak uygulamak zorundadırlar.

6284 Sayılı
Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun
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Evli, bekâr, boşanmış, nikâhsız ya da dini nikâhlı olmanız Kanun’un uygulanması bakımından fark yaratmaz. Aynı evi paylaşanlar, aynı çatı altında olanlar Kanun’un koruması altındadır.

Kanun, sadece kadınları değil, çocukları, aile bireylerini, ısrarlı
takip mağdurlarını korumaktadır.

Sonuç olarak Devlet; Anayasa, Yasalar, Yönetmelikler ve Sözleşmeler ile kadını ve çocukları korumakta ve şiddeti yasaklamaktadır.
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Anayasa ve yasalarla korunan yaşama hakkı, insanın bedensel
bütünlüğünü, her türlü şiddete karşı korunmasını da içerir. Bu nedenle, şiddetsiz yaşam bir haktır ve bu hakkınızı savunun.

İşkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı muameleye maruz kalmama
hakkı, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır. İşkence ve
kötü muamele aynı zamanda bir suçtur, unutmayın. Şiddetten
uzak yaşam hakkınızı koruyun.

şiddete

hayır deyin
ve hakkınızı arayın

Eğitim ve öğretim hakkı, Anayasal bir haktır. Eğitim hakkı, kız
ve oğlan çocuklar arasında ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır.
Aileler, kız ve oğlan çocuklarını ilköğretim kurumlarına yollamak
zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar cezalandırılır. Eğitimde
eşitlik hakkınızı savunun.

Aile içinde eşitlik bir haktır. Aile içinde her türlü ayrımcı muamele yasaktır. Eğitim hakkı gibi mülkiyet ve miras hakkı da, sadece
erkeklerin değil kadınların da hakkıdır ve bu hak Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır. Kimse sizi mülkiyet ve miras
hakkınızdan yoksun bırakamaz. Hakkınızı arayın.

Şayet çalışıyorsanız, adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkına
sahip olduğunuzu, angaryanın ve ayrımcılığın yasak olduğunu
unutmayın.
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Evlilik, 18 yaşını doldurmuş, ergin kişilerin hakkıdır. Kimse sizi çocuk
yaşta evliliğe zorlayamaz. Erken yaşta evlilik aynı zamanda suçtur. Bir çocukla evlenen, evlendiren, evlenmeyi teşvik eden, evlenmeye zorlayan kişiler cezalandırılır.

Eşinizi seçme hakkı size aittir. Kimse istemediğiniz bir kişiyle sizi
evlenmeye zorlayamaz. Zorla evlilik suçtur ve bu evlilikler
geçersizdir. İstemediğiniz kişiyle bir ömür geçirmek zorunda değilsiniz.

Rızanız yoksa hiç kimse hatta eşiniz bile sizi cinsel nitelikte bir
eyleme zorlayamaz. Vücut bütünlüğünüze, cinselliğinize yapılan
ve onurunuzu zedeleyen her türlü eylem suçtur ve eylemi yapan
her kim olursa olsun cezalandırılır.

Eğer Mahkeme masraflarını karşılayacak ve avukat tutacak
maddi gücünüz yoksa adli yardım talebinde bulunabilir,
ücretsiz avukat yardımından yararlanabilirsiniz. Adli
yardım ile ilgili ayrıntıları, baroların adli yardım servisine
şahsen veya telefonla başvurarak ya da 444 26 18
numaralı Alo Baro hattından öğrenebilirsiniz.

Baronun atadığı avukatınızdan memnun kalmazsanız,
baroya vereceğiniz bir dilekçe ile yeni bir avukat atanmasını
talep edebilirsiniz.

Kimse sizi çocuk doğurmaya zorlayamayacağı gibi kimse size
zorla kürtaj yaptıramaz.

Adalete erişim hakkı, hak arama özgürlüğü önündeki engelleri
kaldırmaya yönelik bir haktır. Bu hak, herkesin eşit bir şekilde
adalete ulaşabilmesini sağlar. Mahkemelere, hukuk sistemi içindeki
tüm birimlere ulaşabilmeniz için size eşit fırsatlar sunar.
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Bir dava açmışsanız ya da size bir dava açılmış ise
mahkemeden de adli yardım talep edebilirsiniz.
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Karakola, mülki amire, savcıya ya da hâkime başvuruda şayet
resmi dili bilmiyorsanız, işinin uzmanı bir tercüman talep edebilirsiniz. Atanacak tercümanın bağımsız olması; karşı tarafla yani
size şiddet uygulayanla akrabalık ya da çıkar ilişkisi içinde bulunmaması gerekmektedir. Size tercümanlık yapan kişinin uzman
olmadığı ya da bağımsız olmadığı kanısındaysanız itiraz edin.

Şiddet uygulayan kişinin bulunmadığı ortamda ifade verme hakkınızdır. Başvuru ve şikâyet aşamalarında bu hakkınızdan vazgeçmeyin. Dava açılmışsa ve koşullar nedeniyle kendinizi güvende hissetmiyorsanız, Mahkeme ortamına gitmeden ifade vermeyi talep edebilirsiniz. Gerekçesini açıkladığınızda Mahkeme,
bu talebinizi kabul edecektir.
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Bulunduğunuz yerden ayrılamıyor ya da evden çıkamıyorsanız 7
gün 24 saat açık ve ücretsiz aranan Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk,
Özürlü ve Sosyal Hizmet Hattını ya da 155 Polis İmdat Hattını,
jandarma bölgesindeyseniz 156 Jandarma İmdat hattını arayabilirsiniz. Siz arayamıyorsanız, bir yakınınızdan ya da komşunuzdan telefon etmesini isteyebilirsiniz.

şiddete ya da

şiddet tehlikesine

karşı

neler
yapabilirsiniz?

Evden çıkabiliyorsanız, şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirler almaları için kaymakamlığa, valiliğe başvurabileceğiniz gibi
savcılığa, aile mahkemesine, yaşadığınız yerde varsa Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne
başvurabilirsiniz.
Fiziksel şiddete uğramanız halinde doğrudan hastanelerin acil
bölümüne gidebilirsiniz. Bu kurum ve kuruluşlara hangi durumlarda başvurabileceğiniz ve bu kurumlardan ne tür tedbirler isteyebileceğiniz aşağıda anlatılacaktır.

Karakola başvurabilirsiniz
Mülki amire başvurabilirsiniz
Hakime başvurabilirsiniz
ŞÖNİM şiddet önleme ve izleme
merkezlerine başvurabilirsiniz
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Adli ve idari kurumlara ulaşamayacağınız zamanlarda ya da acil
durumlarda en yakın ve en kolay ulaşabileceğiniz polis veya jandarma karakoluna başvurabilirsiniz.

karakola

başvurabilirsiniz

Başvurduğunuz karakoldaki görevlilere yaşadığınız şiddeti net
cümlelerle ve ayrıntılı biçimde anlatın. Görevliler, sizin anlattıklarınızı olduğu gibi tutanağa yazmak zorundadırlar. Tutanağı imzalamadan önce mutlaka okuyun, okuma-yazma bilmiyorsanız
görevliden okumasını isteyin. Anlattıklarınızın tutanağa eksik ya
da yanlış geçtiğini düşünüyorsanız değiştirilmesini isteyin. Beyanınıza doğru biçimde yer verildiğine eminseniz tutanağı imzalayabilir, bir örneğini de isteyebilirsiniz. Tutanağın bir örneğini alın
ve aldığınız örneği mutlaka saklayın.

Dil sorununuz varsa, uzman ve bağımsız tercüman talep edin.
Tercümanın uzmanlığı ya da bağımsızlığı konusunda kuşkunuz
varsa itiraz edin, başka bir tercüman talep edin. Başka bir tercüman bulunamıyorsa, tutanağa bu hususun, yani itiraz ettiğinizi
ve kabul edilmediğini mutlaka yazılmasını isteyin.

Eğer tekme, tokat, yaralama gibi fiziksel şiddete uğradıysanız,
karakoldaki görevlilerin sizi hastaneye götürerek rapor almanızı
sağlamaları gerekmektedir. Görevlilerden öncelikle hastaneye
sevkinizi isteyin.
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Jandarma ya da polis karakolundan;
a) Şiddet uygulayanla aynı mekânda bulunmanız sakıncalı ise; kendiniz ve gerekiyorsa beraberinizdeki çocuklarınız için bulunduğunuz yerde ya da başka bir yerde uygun
barınma yeri talep edebilirsiniz.
b) Hayati tehlike altında iseniz jandarmadan ya da polisten geçici koruma isteyebilirsiniz.

Bu tedbirler için herhangi bir belge ya da delil göstermenize gerek yoktur. Beyanınız üzerine jandarma ya da polis bu tedbirleri
almak zorundadır. Ancak jandarma ve polisin alacağı bu tedbir
kararlarının ilk iş günü mülki amirin onayına sunulması zorunludur. İlk iş günü Mülki amirin (yani kaymakam ya da vali) onayına
sunulmayan tedbirler otomatikman geçersiz hale geleceğinden
tedbirlerin onaya sunulmasını talep ve takip etmelisiniz.
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Şiddet tehlikesine karşı başvurduğunuz karakoldan aşağıdaki önleyici tedbirlerin alınmasını da isteyebilirsiniz:
a) Size karşı şiddet uygulayan kişinin, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışta
bulunmamasına,
b) Şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan uzaklaştırılmasına ve müşterek konutun size ve çocuklarınıza tahsis
edilmesine,
c) Şiddet uygulayan kişinin yaşadığınız konuta, işyerine,
okula yaklaşmamasına,
d) Şiddet uygulayanın yakınlarınıza, tanıklarınıza, çocuklarınıza yaklaşmasının engellenmesine karar verilmesini
isteyebilirsiniz.

Alınan önleyici tedbir kararlarının, ilk iş günü içinde hâkimin
onayına sunulması gerekmektedir. Kararların onaya sunulması konusunda ısrarcı ve takipçi olun.
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Mülki amirden;

mülki amire
başvurabilirsiniz

Mülki amir ilçelerde kaymakamlar, illerde
valilerdir. Size en yakın ve en kolay
ulaşabileceğiniz mülki amirliğe başvurarak
şiddete karşı koruma tedbirleri ile önleyici
tedbirler alınmasını isteyebilirsiniz.
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a) Size ve beraberinizdeki çocuklarınıza, bulunduğunuz yerde
ya da başka bir yerde uygun barınma yeri isteyebilirsiniz. Konukevleri (sığınaklar), şiddete maruz kalan kadınların, çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam
kurmak için ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri yerlerdir.
Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar
ile beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmaksızın konukevlerine (sığınaklara) kabul edilirler. Kadınlardan konukevine kabulde
hiçbir belge istenmez. Kimlik belgeniz yoksa konukevi yöneticileri
kimlik belgesi işlemlerine yardımcı olur. 18 yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevinden yararlanabilirler. Hayati
tehlike altındaysanız kolluğun size refakat etmesini isteyebilirsiniz.
6284 Sayılı Kanun’a göre, 12 yaşından büyük oğlan çocuğu olan
kadınlar ile engelli çocuğu olan kadınlara can güvenliği riski olmamak şartıyla ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) tarafından bağımsız ev tahsis edilecektir. Uygulamada bu tedbire henüz
rastlanmasa da 12 yaşından büyük oğlan çocuğu annesiyseniz
ya da engelli çocuğunuz varsa, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden ev kiralanarak size tahsis edilmesini, Kanun’un uygulanmasını talep edebilirsiniz. Yine Kanun’a göre, evin kirası ve diğer
giderleri ŞÖNİM tarafından ödenecektir.
Uygulamada, bağımsız ev tahsisi yerine, çocuklar koruma altına
alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluşa yerleştirilmektedir. Bu tedbir
uygulanmışsa konukevinde (sığınakta) bulunduğunuz süre içinde
çocuğunuzu düzenli olarak görebilir, ayrıldıktan sonra da çocuğunuzu yerleştirildiği kurumdan alabilirsiniz.
25

Konukevinde (sığınakta) kalma süresi altı aydır ancak ihtiyaca
göre bu süre uzatılabilir. Konukevinde (sığınakta) bulunduğu süre
içinde kadınların güçlenmesi için iş bulma ve meslek edindirme
kurslarına katılması sağlanır. İş bulma ve meslek edinme konularında talepte bulunabilirsiniz.
b) Maddi sıkıntı içindeyseniz mülki amirden geçici maddi yardım
talep edebilirsiniz. 6284 sayılı Kanun’a göre, geçici maddi yardım
yapılmasına karar verilmesi halinde, 16 yaşından büyükler için
her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılacaktır.

e) Çocuklarınız varsa, kreş talep edebilirsiniz. Kanun’a göre mülki amir, kadının iş bulmasını ve çalışma yaşamını desteklemek
amacıyla dört ay; eğer kadın çalışıyorsa iki ay süre ile çocuklarının
kreş imkânından yararlanmasını sağlayabilir.
Mülki amirin alacağı tedbir kararları bu sayılanlardan ibaret değildir. Olayın özelliğine göre, bu tedbirlere benzer tedbirler de talep edebilirsiniz.

c) Mülki amirden psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımlardan rehberlik ve danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Bu
hizmetler, haklarınızı, destek alabileceğiniz kurumları öğrenmenizde, bir meslek sahibi olmanızda, yalnızlık ve güçsüzlük duygusundan kurtulmanızda yardımcı olabilir.
d) Hayati tehlike altındaysanız koruma tedbiri alınmasını ve kolluk görevlilerinin (polisin ya da jandarmanın) size refakat etmesini isteyebilirsiniz.
6284 Sayılı Kanun’a göre, hayati tehlikesi bulunan şiddet mağduru,
kolluk (polis/jandarma) tarafından gerektiğinde her türlü teknik
cihaz ve donanımla 24 saat kesintisiz olarak geçici koruma altına
alınır. Korunan kişinin ne şekilde korunacağı, Tanık Koruma Tedbirlerine
İlişkin Esas ve Usullerin düzenlendiği Yönetmelikte düzenlenmiştir.
Durumun gerektirdiği ölçüde yakın koruma, teknik cihaz ve donanımla korunma ya da çağrı üzerine korumaya karar verilebilir. Sizin
için gerekliyse ve hangi tür korumadan yararlanmak istediğinizi belirtin.
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Hakimin Vereceği Koruyucu Tedbirler
Bulunduğunuz yerde varsa Aile Mahkemesi hâkiminden, Aile
Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk hâkiminden aşağıdaki tedbirlerden herhangi birini, birkaçını ya da benzer tedbirleri talep edebilirsiniz.
a) Çalışıyorsanız ve işyeriniz sizin için güvenli değilse, işyerinin il
içinde ya da il dışında değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

hakime

başvurabilirsiniz

b) Evli iseniz müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesini isteyebilirsiniz. Evli eşlerin yerleşim yeri, birlikte ikamet ettikleri yerdir. Resmi tebligatlar, bildirimler yerleşim yerine
gönderilir. Eşinizle birlikte yaşadığınız yere tebligat yapılması sakıncalı ise size yapılan bildirim ya da tebligatların farklı bir adrese
gönderilmesini istiyorsanız hâkimden size ayrı bir yerleşim yeri
belirlenmesini isteyebilirsiniz.
c) Evli iseniz, ikamet ettiğiniz ev, aile konutudur. Hâkimden, tapu
kütüğüne aile konutu şerhi konmasını isteyebilirsiniz. Çünkü
eşiniz, sizin rızanızı almadan kira kontratını feshedebilir, ya da
konutu devredebilir, ipotek koydurabilir ve bu durum siz ve çocuklarınız açısından sıkıntılar yaratabilir. Şartların varlığı halinde
hâkimden tapuya “aile konutu şerhi” konmasını isteyebilirsiniz.
Böylece eşiniz, sizin rızanız yoksa aile konutunu devredemez,
aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıramaz.
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Eşlerin birlikte yaşamaya bir süre ara vermeleri, aile konutunun
bu özelliğini ortadan kaldırmaz, talepte bulunmanız için talep
anında o konutta eşiniz ile birlikte yaşıyor olmanız zorunlu değildir. Ayrı yaşasanız da aile konutu şerhi talep edebilirsiniz.
Ayrıca, kira sözleşmesini eşiniz imzalamış ise, kiraya verene yazılı bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı haline gelirsiniz. Böylece kiraya veren size bildirmeden hiçbir işlem yapamaz.
d) Hayati tehlike altında iseniz ve diğer tedbirlerin yeterli olmayacağını düşünüyorsanız; kimliğiniz ve ilgili diğer belge ve bilgilerin
değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda Tanık Koruma Kanunu’nun “kimlik ile ilgili bilgi ve belgelerin değiştirilmesine” ilişkin
hüküm, sizin için de uygulanacaktır. Yani adli sicil, vergi, nüfus,
sosyal güvenlik ve benzeri kayıtlar, nüfus cüzdanınız, varsa sürücü belgeniz, pasaportunuz, evlilik cüzdanınız, diplomanız ve her
türlü ruhsat, değiştirilip yeniden düzenlenecektir.
Mülki amir ya da hâkimin verdiği koruyucu tedbir kararının süresi
boyunca, genel sağlık sigortalısı sayılacaksınız. Genel sağlık sigortanız yoksa geliriniz araştırılmaksızın sigortalı sayılacağınızdan sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Hakimin Vereceği Önleyici Tedbirler
Bulunduğunuz yer hâkiminden ayrıca aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına ya da benzerlerine karar vermesini isteyebilirsiniz.
a) Şiddet uygulayan kişinin size yönelik olarak bir daha şiddet
tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışta bulunmamasına karar verilmesini talep edebilirsiniz.
b) Şiddet uygulayanı müşterek konuttan uzaklaştırmasını, müşterek konutun size teslim edilmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın,
şiddet uygulayan ailenin geçimini sağlayan kişi ise uzaklaştırma
halinde dahi konutun kirasını, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve
benzeri giderleri ödemeye devam edecektir. Uzaklaştırma kararı,
şiddet uygulayanı bu ödemelerden (yükümlülüklerden) kurtarmaz.
c) Şiddet uygulayan kişinin yaşadığınız konuta, okula, işyerine
yaklaşmamasına karar verilmesini isteyebilirsiniz.
d) Şiddet uygulayan kişinin müşterek çocuklarınızla ilgili daha
önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin
refakatçi eşliğinde yapılmasına, sınırlandırılmasına ya da tümüyle kaldırılmasına karar verilmesini talep edebilirsiniz. Zira çocuğun güvenlik, sağlık, eğitim ve ahlak bakımlarından yararları gerektiriyorsa görüşme yeniden düzenlenebilir hatta kaldırılabilir.
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e) Gerekli görülmesi halinde şiddet uygulayan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarınıza, tanıklarınıza, çocuklarınıza yaklaşmamasına karar verilmesini isteyebilirsiniz.
f) Şiddet uygulayanın şahsi eşyalarınıza ve ev eşyalarınıza zarar vermemesini ya da şahsi eşyalarınızın ve belgelerinizin kolluk marifetiyle tarafınıza teslimini isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz
yerden, müşterek konuttan uzaklaşmak, kaçmak zorunda kaldığınızda şahsi eşya ve belgelerinizin tarafınıza teslimini talep
edebilirsiniz.
g) Şiddet uygulayan kişinin telefon ya da e-posta gibi iletişim
araçlarıyla veya sair surette sizi rahatsız etmemesine karar verilmesini isteyebilirsiniz.
h) Size şiddet uygulayan kişinin kanunen izin verilen, yani bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa bu silahların kolluğa
teslimini isteyebilirsiniz.
i) Şiddet uygulayan kişi, silah kullanması zorunlu bir kamu görevi
ifa ediyor olsa bile, yani polis, jandarma, asker, korucu, güvenlikçi gibi bir görevde olsa bile zimmetinde bulunan silahı kurumuna
teslim etmesini isteyebilirsiniz.
j) Size karşı şiddet uygulayan kişinin, bulunduğunuz yerlerde alkol, ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması, ya da bu
maddeler etkisinde iken size ve bulunduğunuz yere yaklaşmamasına karar verilmesini isteyebilirsiniz.
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k) Şiddet uygulayan kişi alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde
bağımlısı ise ya da ruhsal bozukluğu varsa hastaneye yatmak
dahil olmak üzere muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar
verilmesini talep edebilirsiniz.
l) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik
farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına, bir sağlık kurumuna muayene veya tedavi için başvurmasına ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesini isteyebilirsiniz.
Tedavi süreci Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafından takip edilecektir.
Hâkim bu tedbirlerle birlikte, Çocuk Koruma Kanunu’nda
yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlere karar vermeye yetkili olduğundan;
Çocuk yetiştirme, eğitim ve geliştirme konusunda danışmanlık sağlanmasına,
Çocuğun geceli ya da gündüzlü bir eğitim kurumuna, iş ve
meslek kurslarına yerleştirilmesine,
Resmi ya da özel bakım yurdu veya koruyucu aile yanına
yerleştirilmesine,
Fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisinin
sağlanmasına,
Barınma yeriniz yoksa ve hamile iseniz size uygun barınma yeri bulunmasına karar vermesini isteyebilirsiniz.
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Hâkim, ayrıca velayet, nafaka ve kişisel ilişki kurulması
konularında karar vermeye yetkili olduğundan;
Koruma sürecinde gerekiyorsa çocukların velayetini talep edebilir ya da şartlar gerektiriyorsa ve isterseniz sizden alınmasını ya da şiddet uygulayanın velayet hakkının
kaldırılmasına karar verilmesini isteyebilirsiniz. Velayet,
çocuğun eğitimi, yetiştirilmesi, adının belirlenmesi gibi
hakları kapsar ve evlilik süresince eşler velayet hakkını
birlikte kullanırlar. Boşanma ya da ayrı yaşama halinde
velayet hakkı yeniden düzenlenir. Velayetin düzenlenmesinde çocuğun sağlıklı gelişimi, yararı ve ihtiyaçları göz
önüne alınır. Şayet çocukların velayeti size verilir ise eşinizden çocuklar için nafaka talep edebilirsiniz.
Şayet size şiddet uygulayan kişi aynı zamanda ailenin
geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim,
sizin yaşam düzeyinizi göz önünde bulundurarak talep
etmeseniz dahi size ve çocuklara tedbir nafakası ödenmesine karar verebilir.
Hâkim tarafından verilen nafaka kararları, doğrudan icra
müdürlüğüne gönderilecektir. Kararın gönderilip gönderilmediğini takip edin. Nafakayı ödeyecek kişi SGK’lı ise
icra müdürlüğü talep aramaksızın, bağlı bulunduğu kuruma yazarak nafakayı tahsil edecektir. Sizden harç ya
da posta gideri gibi masraf talep edilirse itiraz edin. Zira
6284 sayılı Kanun’a göre verilmiş bulunan nafaka kararları harç ya da masrafa tabi değildir.
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Önleyici tedbir kararları geciktirilmeksizin derhal verilir. Karar geciktiriliyorsa, hâkimi, Kanun’a uyması konusunda uyarabilirsiniz.
Bu kararlar en çok altı ay geçerli olmak üzere verilir. Ancak şiddet
tehlikesi ve tehdidi devam ediyorsa devamına karar verilmesini
isteyeceğiniz gibi durumun gerektirdiği başka bir tedbire karar
verilmesini de talep edebilirsiniz.
Tedbir kararı, gecikmesinde sakınca olan hallerde, polis ya da
jandarma tarafından şiddet uygulayana derhal elden tebliğ edilir.
Tebliğin yapılamaması ya da geç yapılması, tedbir kararının uygulanmasını engellemez.
Tedbir kararına uymayanlar, karara aykırı davrananlar hakkında
hapis kararı verilir.
Şiddet uygulayan, hapis kararına rağmen tedbir kararına aykırı
davranmayı tekrar ederse cezası arttırılarak tekrar uygulanır.
Unutmayın, gerekli hallerde sizin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerinizin tüm resmi kayıtlarda gizli tutulmasını isteyebilirsiniz. Gizlilik kararına rağmen bu bilgileri başkasına veren, ifşa eden veya
açıklayan kişiler cezalandırılır.
Bu Kanun’a göre verilen tedbir kararlarının alınması ya da yerine
getirilmesi aşamalarında arabuluculuk ya da şiddet uygulayanla uzlaşma teklif edilemez. Karakolda ya da diğer adli birimlerde
size uzlaşma teklif edenleri uyarın.
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Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği, karar
süresince kolluk tarafından kontrol edilecektir. Kolluğun kontrol
görevini yerine getirip getirmediğini takip edin ve aksamaması
için ısrarcı olun.

Şiddet uygulayanın, tedbir kararlarına rağmen saldırgan tutumlarını devam ettireceğini düşünüyorsanız, hâkimden tedbir kararlarının uygulamasında teknik araç ve yöntemlerin kullanılmasını isteyebilirsiniz. Şiddet uygulayanın ya da uygulama ihtimali
olan kişinin elektronik kelepçe veya bileklik kullanmasını, konutunuz için ikaz cihazı ya da ev dışında da kullanılabilen telefon görünümlü mobil cihazını talep edebilirsiniz. Teknik yöntemlerle takip,
ses ve görüntü kaydı olmaksızın kişinin gün içinde izlenmesine
imkân vermektedir. Ses ve görüntü kaydı yasaktır.

Genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon
ve tedavi giderleri, hakkınızda önleyici tedbir kararı verilmişse ve
gerekliyse Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Tedbirlerin uygulanması ve özellikle barınma ile ilgili ayrıntılar,
Kadın Konukevleri Açılması ve İşletilmesi Hak. Yönetmelik ile
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde etraflıca
düzenlenmiştir.
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Bu merkezlerden kendiniz için ayrıca aşağıdaki hizmetleri ve yardımları talep edebilirsiniz:
a) Haklarınız, destek alabileceğiniz kurumlar hakkında bilgilenmek istiyorsanız, ŞÖNİM’e başvurabilirsiniz.

ŞÖNİM
Şiddet Önleme ve

İzleme Merkezlerine

başvurabilirsiniz

Bulunduğunuz yerde Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezi varsa;
Şiddetten korunmak için bu merkezlere
başvurabilirsiniz. Bu merkezler, tedbir
kararlarının alınmasına ve uygulanmasına
yönelik başvurularda bulunmak ve kararların uygulanmasını takip etmek
zorundadır.

b) ŞÖNİM’den ayrıca iş bulma ve benzeri konularda rehberlik ve
meslek edindirme kurslarına katılma konularında yardım isteyebilirsiniz.
c) Psikososyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık talep edebilirsiniz.
d) Maddi yönden güçsüz iseniz maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği ve yardımı talep edebilirsiniz.

Bu merkezler, gerekli durumlarda şiddet uygulayanla ilgili aşağıdaki tedbirleri alabilir ve destek hizmetleri sunabilirler:
a) Şiddet uygulayanın öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti
önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına
katılmasına,
b) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya
da ruhsal bozukluğunun olması halinde bir sağlık kuruluşunda
muayene ve tedavi olmasına,
c) Meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmasına yönelik destek hizmetleri sunarlar.
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ŞÖNİM bulunmayan illerde bu hizmetler, Bakanlık genelgesi gereğince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yerine getirilecektir.
6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular ile kararların icra ve
infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Sizden herhangi
bir ad altında gider ya da masraf isteniyorsa vermeyin.
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Şiddet eylemi aynı zamanda suç oluşturan bir eylem ise karakola,
savcılığa, hastaneye başvurabilirsiniz.
a) Fiziksel şiddete maruz kaldıysanız, yani dayak, tekme, tokat,
yaralama, tecavüz gibi eylemlere maruz kaldıysanız; karakola,
savcılığa ya da hastanelerin acil servislerindeki polise başvurabilirsiniz.

Şiddet eylemi
aynı zamanda ceza
kanununda tanımlanan

bir suç olabilir

Vücudunuzda izler varsa bu izler kaybolmadan doktor raporu
almalısınız. Başvurduğunuz karakol görevlilerinden hastaneye
sevkinizi ve rapor alınmasını talep etmelisiniz.
Karakola, savcılığa ya da hastaneye gidemiyorsanız vücudunuzdaki izlerin tarih belli olacak şekilde fotoğrafını çekmeli ve bu izlerin nasıl olduğunu anlatarak çevrenizdeki kişilere göstermelisiniz.
Yaşadığınız şiddeti kanıtlamak için doktor raporu çok önemlidir.
Olmadığı takdirde fotoğraf ve tanık beyanlarının önemli olduğunu unutmayın. Ayrıca, yaşadığınız şiddete delil olabilecek eşya,
kanlı kıyafet, ya da şiddet kullanırken kullanılan araç ve aletleri de
yanınıza almalı ve saklamalısınız.
Başvurduğunuz yer, neresi olursa olsun, yaşadığınız şiddeti ayrıntılı bir biçimde anlatın ve eksiksiz ve doğru biçimde tutanağa
geçtiğinden emin olun. Tutanağın bir kopyasını almayı unutmayın.
Dil sorununuz varsa uzman ve bağımsız tercüman talep edin.

42

43

b) Tehdit, hakaret, sövme, küfür, taciz, alıkoyma, kaçırma, cinsel
taciz, ısrarlı takip gibi ceza kanununda suç oluşturan eylemlere
maruz kaldıysanız, şiddet uygulayan kişi eşiniz, kardeşiniz, babanız dahi olsa karakola başvurabileceğiniz gibi doğrudan savcıya
da başvurabilirsiniz. Şikayetinizi savcıya sözlü olarak anlatabileceğiniz gibi bir dilekçe ile yazılı olarak da verebilirsiniz.

Dilekçenizde suç oluşturan olayın nerede, ne zaman ve nasıl
oluştuğunu, varsa şahitlerinizin isim ve adresleri ile delillerinizi
yazmalısınız.

Dilekçenizden dört adet fotokopi çektirin, hepsini imzalayın, üçünü savcılığa verin, sizde kalacak dördüncü kopyaya ise verdiğiniz
memurdan "alındı" kaşesini basmasını ve tarihi yazarak imza atmasını isteyin.

Şikâyet başvurusu ve savcının soruşturma aşamasında bir avukat yardımından yararlanmanız önemlidir. Şayet avukat tutacak
maddi gücünüz yoksa barodan adli yardım ve ücretsiz avukat talep edebilirsiniz.

Suç oluşturan eylem nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve
manevi zararlar için ayrıca şiddet uygulayana tazminat davası da
açabilirsiniz.
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Şiddet uygulayan kişi ile evliyseniz boşanma davası açabileceğiniz gibi ayrılık, nafaka, velayet gibi konularda da dava açabilirsiniz.
Eşinizle anlaşamıyor ve aranızdaki geçimsizlik nedeniyle evlilik
sürdürülemez haldeyse yine boşanma davası açabilirsiniz.

Şiddet uygulayan eşiniz ise,

isterseniz
boşanma davası
açabilirsiniz

Dava açmak için avukat yardımından yararlanmanız önemlidir.
Maddi gücünüz yoksa bulunduğunuz yerdeki baroya adli yardım
talebi ile başvurabilir ve ücretsiz avukat hizmetinden yararlanabilirsiniz. Baro size ücretsiz avukat verecektir.
Başvuru harcını ve diğer giderleri ödeyerek davanızı kendiniz de
açabilirsiniz. Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı
yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazacağınız dava
dilekçesinde maddi sıkıntı içinde olduğunuzu ve adli yardımdan
yararlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Mahkemenin talebinizi
kabul etmesi durumunda sizden her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Davayı kendiniz açmak isterseniz, dilekçenize, ne zamandan beri
evli olduğunuzu, varsa çocuklarınızın doğum tarihlerini, boşanma
nedenlerini açıkça, anlaşılır bir dille yazmalısınız. Çocuklarınızın
velayetini istiyorsanız bu talebinizi, nafaka istiyorsanız nafaka
talebinizi de miktar belirterek yazmalısınız. Velayeti sizde olan
çocuklarınız için iştirak nafakası isteyebileceğiniz gibi geliriniz
yoksa kendiniz için de yardım nafakası talep edebilirsiniz. Boşanma kararı verilinceye kadar kendiniz ve yanınızdaki çocuklarınız
için tedbir nafakası talep edebilirsiniz.
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Delillerinizi ve varsa tanıklarınızı da dilekçenizde belirtin.
Eşiniz size karşı fiziksel, sözel ya da psikolojik şiddet uyguluyorsa, onur kırıcı davranışlarda bulunduysa manevi tazminat, maddi
zarara uğradıysanız ya da boşanma nedeniyle maddi zarara uğrayacaksanız maddi tazminat talep edebilirsiniz.
Boşanma, nafaka, velayet, boşanmaya bağlı mal paylaşımı ve
tazminat gibi konular hukuki bilgi gerektirdiğinden bir avukat
yardımından yararlanmanız önemlidir. Baroya adli yardım için
başvurun ve ücretsiz avukat isteyin. Atanan avukatla yukarıdaki
konuları ve haklarınızı ayrıntılı bir biçimde konuşun.
Dava sonunda boşanmaya karar verildiği takdirde, velayeti size
verilen çocuklarınız için iştirak nafakasına da karar verilecektir.
İştirak nafakası, sizin geliriniz olsun olmasın, velayet sizdeyse
eşinizin çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar ödemek zorunda
olduğu nafakadır.
Kendiniz için nafaka istiyorsanız, mahkeme sizden, boşanma
nedeniyle boşanmadan sonra yoksullaşacağınızı ispat etmenizi
isteyecektir.
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Evlilik nedeniyle kişiliğiniz, vücut bütünlüğünüz, ekonomik güvenliğiniz veya ailenizin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düşmüş
olabilir. Bu durumda ayrı yaşamaya karar verebilir ve bu taleple
Aile Mahkemesine başvurabilirsiniz. Eşiniz evi terk etmişse, ailenin geçimini sağlamıyorsa boşanma davası açmadan ayrı yaşama davası açabilirsiniz.

Boşanma davası açmak
istemiyor ancak

ayrı yaşamak

Aile Mahkemesi hâkiminden ayrı yaşamanıza, varsa ve isterseniz çocukların velayetinin size verilmesine, size ve çocuklarınıza
nafaka bağlanmasına, oturduğunuz eve aile konutu şerhi konulması ve evin ve eşyaların size tahsis edilmesine karar verilmesini
isteyebilirsiniz.

istiyorsanız
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Şiddet nedeniyle müşterek konutu terk etmiş ya da eşiniz tarafından terk edilmişseniz doğrudan mahkemeye başvurabilir ve
kendiniz ve müşterek çocuklarınız için tedbir nafakası bağlanmasını talep edebilirsiniz.

Tedbir nafakası için boşanma davası açmanız gerekmez.

Boşanma davası açmak
istemiyor ancak

nafaka istiyorsanız
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Velayet, çocukların gerek kendilerine, gerekse mallarına özen
gösterme ve onları temsil etme yükümlülüğüdür. Çocuk üzerinde
egemenlik hakkı, adının, yerleşim yerinin belirlenmesi, yetiştirilmesi, korunması, eğitimi, temsil gibi hukuki ilişkiler ile çocuğun
malları bakımından malların yönetilmesi, gelirlerinin sarf edilmesi, malların korunmasını kapsar.
Çocuk üzerinde anne ve babadan ve evlat edinenden başka kimsenin velayet hakkı yoktur. Evlilik halinde anne ve baba velayeti
birlikte yürütürler.

Çocukların

velayetini

almak istiyorsanız

Velayette amaç çocuğun ileriye dönük yararı ve menfaatidir. Geleceğini güvence altına almaktır.
Boşanma ya da ayrılık davası açıldığında hâkim çocuğun yaşı,
ihtiyacı ve menfaatini gözeterek velayet hakkında geçici bir karar verebilir. Dava sonunda velayet hakkındaki karar kalıcı hale
gelir. Hâkim, velayet hakkında karar verirken çocuğun fiziksel ve
ruhsal gelişimini engelleyen her olayı ele almalı, çocuğun yararını
gözeterek uygun tedbirlere karar vermelidir.
Mümkün olduğunca çocuğun alışık olduğu ortamın değiştirilmemesi ve kardeşlerin ayrılmaması gerekir.
Mahkemeler, özellikle yaşı küçük çocukların velayetini, önemli bir
engel bulunmadıkça anneye vermektedirler. Velayetin verildiği
eş, diğerinden çocukların bakımı ve eğitimi için nafaka isteme
hakkına sahiptir.
Velayet hakkı anne ve babanın ortak kullandığı bir hak olduğundan şiddete maruz kaldığınızda evi terk ederken çocuklarınızı yanınıza alabilirsiniz.
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Velayetin verildiği eş, çocuğa karşı sorumluluklarını ağır biçimde
ihmal ediyorsa, çocuğun gelişimini tehlikeye sokacak kadar kötü
ve ahlaki olmayan davranışlar içindeyse, mesela çocuğu okula
yollamıyor, temel ihtiyaçlarını karşılamıyorsa ya da suça teşvik
ediyor, çocuğu çalıştırıyorsa ya da çocuğun bakımını yerine getiremeyecek kadar ağır hasta olmuşsa velayet hakkının kaldırılması ya da değiştirilmesi için dava açılabilir.

Velayetin

kaldırılmasını
istiyorsanız

Başka çare kalmadığında bu yola başvurulur. Velayetin kaldırılması kararda aksi belirtilmedikçe mevcut ve doğacak diğer çocuklar yönünden de hukuki sonuç doğurur.
Velayeti kullanan anne ya da baba başka biriyle evlense dahi velayet hakkını kaybetmez. Ancak yukarıda sayılan hallerde çocuğun menfaati gerektiriyorsa velayet kaldırılır ya da değiştirilir.

Evlilik devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde velayet otomatikman diğer eşe ait olur. Bunun için talep ve karar gerekmez.
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Şubeler

www

@

24 saat acil destek hattı:
0530 664 44 10

KAMER Vakfı Diyarbakır
Ali Emiri 3.Sok. Esşal Apt. Kat:1 No:1-2 Yenişehir/Diyarbakır
0 412 228 10 53

Web Site:
www.kamer.org.tr

KAMER Vakfı Adıyaman Temsilciliği
Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Şahin Apt. Kat:4 No:7 Merkez/
Adıyaman
0 416 214 44 53

E-mail:
d.kamervakfi@gmail.com

KAMER Vakfı Ağrı Şubesi
Eski Karakol Yanı Efeler Plaza Kat:1 No:4 Merkez/Ağrı
0 472 215 10 15
KAMER Vakfı Batman Şubesi
Kültür Mah. 206 Evler 2607 Sok. No:54 Merkez/Batman
0 488 213 96 77
KAMER Vakfı Bingöl Temsilciliği
Yeşim Sok. No:14/2 Boğatekin Apt. Kat:1 Daire:2 Yenişehir/
Bingöl
0 426 214 50 01
KAMER Vakfı Bitlis Temsilciliği
Hüsrev Paşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Kahyaoğlu Plaza
No:37 Kat:2 Daire: 12/ Bitlis
0 434 226 20 57
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KAMER Vakfı Elazığ Temsilciliği
İzzetpaşa Mah. Kazım Bayar Cad. Demet Apt. No:9 Kat:1 No:1
Merkez/ Elazığ
0 424 237 85 51

KAMER Vakfı Malatya Temsilciliği
Saray Mah. Sarayım Sok. Demirel Apt. No:2 Kat:3 Daire:3
Battalgazi/ Malatya
0 422 324 05 67

KAMER Vakfı Erzurum Şubesi
Aşağı Mumcu Cad. Otel Dilaver Karşısı Hürriyet İş Merkezi Kat:1
No:5 Yakutiye/ Erzurum
0 442 213 00 33

KAMER Vakfı Mardin Şubesi
13 Mart Mah. 13 Mart Cad. Yağmur Apt. Kat:1 No:2 Yenişehir/
Mardin
0 482 212 23 53

KAMER Vakfı Gaziantep Şubesi
Allaben Mah. Atatürk Bulvarı Asaf Erkılıç Apt. No:94 Daire:5-6
Şahinbey/Gaziantep
0 342 220 83 36

KAMER Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği
Selahattin Eyyübi Mah. 221 Sok.1/B İç Kapı No:22 Polatkan
Sitesi Haliliye/Şanlıurfa
0 414 313 95 56

KAMER Vakfı Hakkâri Şubesi
Pagan Cad. Ahmet Korkmaz Apt. Kat:2 No:3 Merkez/Hakkâri
0 438 211 00 07

KAMER Vakfı Siirt Şubesi
Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Andera Park Karşısı, 1563. Sok. Özer
İnşaat B/ Blok Kat:6 No:18 Merkez/ Siirt
0 484 224 34 94

KAMER Vakfı Iğdır Temsilciliği
Cumhuriyet Mah. Basın Sok. Zarif Apt. Kat:1 No:2 Merkez/Iğdır
0 476 227 19 94
KAMER Vakfı Kars Temsilciliği
Ortakapı Mah. Karadağ Cad. No:60 Duygu Apt. Kat:2 Daire:2/
Kars
0 474 212 80 59

KAMER Vakfı Tunceli Şubesi
Moğultay Mah. Hamam Sok. Atölyeler Karşısı Merkez/ Tunceli
0 428 212 44 31
KAMER Vakfı Van Şubesi
Şerefiye Mah. 6. Sok. İrfan Baştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi
A Blok, Kat:4, No:30/Van
0 432 212 16 65

KAMER Vakfı Kızıltepe Temsilciliği
Cumhuriyet Mah. 811 Sok. No:12 Kızıltepe/Mardin
0 482 312 80 14
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şiddetle mücadelede

HAKLARIMIZ
24 saat acil destek hattı:
0530 664 44 10
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