
1-İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
A)Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
 İl Sosyal Hizmetler Müdürlügünde (ilçel-
erde varsa Ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlükler-
inde) şiddete maruz kalmış kadınlara,  sosyal 
çalışma yapan görevliler tarafından ihtiyaçları 
dogrultusunda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti verilmektedir.

B)Kadın Konukevleri/Sığınma Evleri
 Kadın konukevinde kalmak için başvurular 
da İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerine yapılır. Ko-
nukevi ya da diğer adıyla sıgınmaevi, şiddete 
uğrayan veya risk altındaki kadınların varsa be-
raberlerindeki çocukları ile birlikte, geçici süre 
ile barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 
kurulmaktadır.

2-Alo I83 Aile, Kadın, ÇocuK ve Özürlü 
Sosyal Hizmet Danışma Hattı
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na baglı olarak çalışan ALO I83 hattı, 
şiddete uğrayan ya da ugrama riski taşıyan ve 
desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuk-
lara psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda 
danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlana-
bilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi 
vermektedir.

3-Sağlık Kuruluşları
 Şiddete maruz kaldığınızda ya da 
böyle bir risk altındayken bulunduğunuz 
yere en yakın sağlık kuruluşuna (sağlık 
ocağı, sağlık evi, aile hekimliği, hastaneler-
in acil servisleri gibi) başvurabilirsiniz. Sağlık 
kuruluşlarında tedaviniz yapılır ve yaşadıgınız 
şiddeti belgeleyen bir rapor düzenlenir.
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4-Polis  Merkezleri ya da Jandarma Kara 
Kolları
 Evinize en yakın polis merkezine ya da 
jandarma karakoluna giderek veya telefonla 
olayla ilgili şikâyette bulunabilirsiniz.

5-Cumhuriyet Savcılığına
 Bulunduğunuz yerin adliyesindeki Cum-
huriyet Savcılığına bir dilekçe ile başvurarak suç 
duyurusunda bulunabilirsiniz. 

6-Belediyelerin Kadın Danışma Merke-
zleri
 Bulunduğunuz yerin belediyesinde kadın 
danışma merkezi varsa, bu merkezlerden ücretsiz 
psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek alabilirsiniz.

7-Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın 
Danışma Merkezleri
 Barolar, avukatların mesleki örgütleridir. 
Birçok alanda savunma hakkınızı kullanmanıza 
destek sunmak, Baroların görevleri arasındadır. 
Hukuk sistemimiz ihtiyacı olan mağdurların 
ücretsiz hukuk desteği almasına imkân 
sağlamaktadır. Bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız 
ve avukatlık ücretini karşılama olanağınız yoksa 
bulunduğunuz yerdeki baro sizin için ücretsiz 
avukat görevlendirir.

8-Kadın Sivil Toplum Kuruluşları
 Ülkemizde birçok kadın sivil toplum 
kuruluşunun (gönüllü çalıçan kuruluşlar) 
kadın danışma merkezi bulunmaktadır. Bu 
merkezlerde, şiddete maruz kalmış kadınlara, 
dayanışma anlayışı içerisinde ücretsiz psikolo-
jik, hukuksal, ekonomik konularda danışmanlık 
ve rehberlik yapılmaktadır. Merkeze başvuran 
kadının, yaşadığı şiddetle mücadele edebilmesi 
için destek verilmektedir.



tehdit, baskı ve kontrol içeren, fiziksel, cin-
sel, ekonomik, veya psikolojik zarar gör-
menize veya acı çekmenize sebep olan 
her türlü davranış, AİLE İÇİ ŞİDDETTİR. 

Gözlere öfke doldukça sevgi görünmez olur.
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ŞİDDET TÜRLERİ

  

Eşinizin size veya 
çocuklarınıza ya da 
sizinle aynı evde yaşayan 
akrabalarınıza yönelik,

  

Sizinle aynı evde yaşayan 
herhangi bir akrabanızın, 
size ya da evdeki diğer 
kişilere yönelik,

  

Evli olmanıza rağmen 
kendi isteğinizle veya 
mahkeme kararı ile ayrı 
evlerde yaşadığınız 
eşinizin size yönelik,

aile içi  
şiddet nedir ? Tokat atmak, tekmelemek, hırpalamak, kolunu bükmek, 

boğazını  sıkmak, bağlamak, saçını çekmek, kesici veya vu-
rucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla yakmak, 
vücudunda sigara söndürmek, ellerini ayaklarını ezmek, sakat 
bırakmak, işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya 
mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına en-
gel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylem-
ler FİZİKSEL ŞİDDETTİR.                                                        

ŞİDDETE
MARUZ KALDIĞINIZDA 
ULAŞABİLECEĞİNİZ 
KURUMLAR 

Fiziksel şiddet
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Cumhuriyet Savcılığı
Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret et-
mek, ailesiyle akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla ya da 
başkalarıyla görüştürmemek, eve kapatmak, küçük düşürmek, 
çocuklarından uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle sürekli 
kontrol altında tutmak, başka kadınlarla kıyaslamak, kadının 
nasıl   giyinecegi, nereye gideceği, kimlerle görüşecegi ko-
nusunda baskı yapmak, kadının kendini geliştirmesine engel 
olmak gibi eylemler PSİKOLOJİK  ŞIDDETTIR.

Psikolojik şiddet

Evli oldugu kişi bile olsa kadını istemedigi yerde, istemedigi 
zamanda ve istemedigi biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak 
(tecavüz), başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel organlara 
zarar vermek, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya, kür-
taja, enseste (akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz), fuhuşa 
zorlamak, zorla evlendirmek, telefonla–mektupla ya da sözlü 
olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak 
gibi eylemler CİNSEL ŞIDDETTIR.

Cinsel şiddet

Para vermemek veya kısıtlı para vermek, ailenin tasarrufları, 
gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek, kadının mallarını 
ve diger gelirlerini elinden almak, çalışmasına izin vermemek, 
istemedigi içte zorla çalıştırmak, çalışıyorsa iç hayatını olum-
suz etkileyecek kısıtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren eko-
nomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar ver-
mek gibi eylemler EKONOMİK ŞİDDETTİR.
 

Ekonomik şiddet
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