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Salgına yönelik tedbirlerin beraberinde getirdiği ekonomik, politik ve sosyal belirsizlikler şiddet 
mağduru kadınların daha çaresiz hissetmesine neden olabiliyor. Ayrıca, aile içi şiddete maruz ka-
lan kadınlar şiddetle mücadeleyi hedefleyen kurumlara ulaşım zorluğu yaşadıklarında ve hakları 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarında daha sıkışmış ve yalnızlaşmış hissediyor. 

Bizler, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi olarak, kadına ve çocuğa yönelik 
şiddetteki artışın pandemi ile mücadele kapsamında tali bir konu olarak görülmemesi ve şiddeti ön-
lemek adına gereken adımların en kısa sürede atılması gerektiğini yetkililere hatırlatmayı oldukça 
önemli buluyoruz. Bu süreçte 6284 Sayılı Kanun’un etkili bir şekilde uygulanmasının ve kadınların 
İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde önleyici ve koruyucu mekanizmalara erişebilmesinin 
öneminin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 

Bilindiği üzere, kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel kaynakların kullanılmasıyla mücadele edi-
lecek bir sorun olmaktan çok uzak. Aksine bireysel, sosyal, hukuki ve politik pek çok düzenlemenin 
eş zamanlı  yürütülmesi bu toplumsal problemin ortadan kalkması için bir zorunluluk. Öte yandan, 
hukuki ve sosyal haklarınızdan faydalanmaya çalışırken bireysel olarak yapabileceklerinizi gözden 
geçirmenin de güçlendirici olacağı bir gerçek. 

Bu kapsamda:

• “Sosyal izolasyonun” aslında “fiziksel izolasyon” olduğunu unutmayın. Salgın süreci her 
ne kadar bizleri fiziksel olarak mesafelenmeye itse de, sosyal olarak iletişimlerimize farklı 
kanallardan devam edebileceğimizi kendinize hatırlatın. 

• Yapılan tüm çalışmalar kadınların kendi aralarında oluşturduğu iletişim ve dayanışma 
kanallarının şiddetle mücadelede etkili bir yöntem olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle, 
sosyal destek ve dayanışmanın gücünü azımsamayın. Kendinizi güvende hissettiğiniz 
zamanlarda yaşantılarınızı paylaşmaktan ve destek istemekten çekinmeyin.  

Unutmamalıyız ki belki her birimiz evlerimizdeyiz ama yine de yalnız değiliz. Şiddetin her türlüsü 
ile karşılaşma ihtimaliniz olduğunu düşündüğünüz durumlarda ulaşabileceğiniz birimlerin iletişim 
bilgilerini aşağıda sizlere iletiyoruz.

Ayrıca bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz her an TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
Merkezi’ne e-posta atabilir (genderstudies@tedu.edu.tr), şiddetle mücadele kapsamında çalışan ku-
rumlarla ilgili bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.  

Tüm Dünya pandemi ile mücadele ederken toplumsal eşitsizlikler derinleşiyor ve deza-
vatanjlı gruplar her türlü zorlu yaşam olayında olduğu gibi salgın sürecinden de daha 
olumsuz etkileniyor. Bu bağlamda, salgın sürecinin yarattığı krizden en çok etkilenen gru-
pların başında kadınlar ve çocuklar geliyor. Ne yazık ki salgını bizden önce deneyimley-
en ülkelerde yapılan çalışmalar koronavirüs salgını sırasında kadına ve çocuğa yönelik 
şiddetin arttığına işaret ediyor. Bir diğer deyişle, “evde kalmak”, kadınlar ve çocukları 
virüsün bulaşıcılığından korurken, istismarın yıkıcı etkilerine açık hale getiriyor.



Şiddete maruz kaldığınızda ne yapabilirsiniz?
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun, “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişile-
rin korunması”nı amaçlar. Her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddete maruz kalıyorsanız ya da maruz kalma tehlikesi içerisindeyseniz, söz 
konusu kanun uyarınca,

• Farklı bir barınma yeri veya geçici koruma talebinde bulunabilirsiniz.

• Size şiddet uygulayan kişinin silahına el konulmasını, evden uzaklaştırılmasını, kendi-
nize yaklaşmasının ve sizi iletişim araçlarıyla rahatsız etmesinin engellenmesini sağlay-
abilirsiniz.

• Adresinizin bu kişiden gizlenmesini, kimlik ve diğer ilgili bilgilerinizin değiştirilmesini 
isteyebilirsiniz.

• Geçici vilayet, geçici sağlık sigortası, geçici maddi yardım ve tedbir nafakası hakkından 
faydalanabilirsiniz.

Bunun için, bulunduğunuz yere en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (bulunduğunuz ildeki merkezin adresine 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesinden erişebilirsiniz), Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, aile mahkemesine, belediyelere, kaymakamlığa, valiliğe ve 
ilgili kadın örgütlerine başvurabilirsiniz.

Dışarı çıkabilmenizde herhangi bir engelle karşı karşıya iseniz, 
her gün ve her saat 

Sosyal Destek Hattı’nı (183), 
Polis İmdat’ı (155), 
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı (0212 656 96 96) ya da 
Gelincik Hattı’nı ((0312) 444 43 06) ya da 
Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’nı ((0312) 430 40 05)

 arayabilirsiniz.

Şiddet uygulayan kişi ile aynı ortamda bulunduğunuz için telefon edemeyecek durumda iseniz, 
İçişleri Bakanlığı’nın mobil uygulaması olan KADES’i telefonunuza yükleyebilir ve ilgili buton 
yardımıyla polisin bulunduğunuz konuma gelmesini sağlayabilirsiniz.

Önemli Not: Çevrenizde yaşanan bir şiddet olayına tanıklık ediyorsanız, aynı kanun uyarınca şikâyet 
hakkınızın bulunduğunu hatırlatmak isteriz.



Nasıl başvurabilirsiniz?
• Eğer maruz kaldığınız suç öldürmeye teşebbüs, kaçırma, tecavüz, uzun süren kötü 

ve aşağılayıcı muamele ise, öncelikle bir avukat ile görüşmelisiniz. Maddi duru-
munuz el vermiyorsa, ikamet ettiğiniz bölgenin barosundan ücretsiz avukat talep 
edebilirsiniz.

• Eğer fiziksel şiddete maruz kaldıysanız ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyorsanız, 
ilk olarak hastanelerin acil bölümlerine başvurmalı ve yaşadıklarınızı ilgili görevli-
ye anlatmalısınız. Bu durumda olayın bilgisi hastane polisine aktarılacaktır. Tıbbi 
müdahaleye ihtiyaç duymuyorsanız, karakola, jandarma komutanlığına ve savcılığa 
başvurmalısınız. Başvurunuzun ardından ilgili görevli sizi darp raporu almak üzere 
sağlık kuruluşuna yönlendirecektir. Darp izlerinin raporlanması maruz kaldığınız 
şiddetin kanıtlanması açısından hayati önemdedir. Eğer kendinizi sağlık kuru-
luşuna gitmeye hazır hissetmiyorsanız, darp izlerinin, izlerin sizin vücudunuzda 
olduğunu ve olayın yaşandığı zaman ile uyumlu olduğunu kanıtlayacak şekilde fo-
toğrafını çekebilirsiniz.

• Eğer Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunan, fiziksel şiddet, cinsel saldırı, taciz, 
kişisel özgürlüğü kısıtlama, ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleme, tehdit, 
hakaret, aşağılama gibi herhangi bir suça maruz kaldıysanız, bir şikâyet dilekçesi 
yazarak savcılığa da başvurabilirsiniz.

• İncelemeler sonrasında tarafınıza dava açmaya yeterli koşulların sağlanmadığı 
yönünde yazılı bir karar metni gönderilebilir. Böyle bir durumla karşılaşmanız 
halinde, söz konusu yazının tarafınıza ulaştırılmasından itibaren 15 gün içinde Sulh 
Ceza Hakimliği’ne itiraz hakkınızın bulunduğunu lütfen unutmayın.

• Hangi kuruma başvuru yapmış olursanız olun, yaşadıklarınızı bir kadın örgütü ile 
paylaşıp süreci onlarla takip etmeniz daha hızlı ve etkin sonuç almanızı sağlayacak-
tır. Örneğin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 0212 912 42 43 nu-
maralı destek hattı üzerinden ulaşabilir ve yardım talebinizi paylaşabilirsiniz. 


