Değerli Hemşerilerim;
Toplumun her kesiminde baş gösteren “kadına karşı şiddet”
olgusu maalesef gün geçtikçe artış göstermektedir. Kadın,
aile ve toplum arasında bir köprü görevi görür, dolayısı
ile toplumda huzuru ve refahı yakalamak, kadınlarımıza
gereken önemi vermekten geçer. Sağlam cemiyetin
temelini sağlam aileye, sağlam aileyi de eğitimli, bilgili
kadına bağlayan milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy şöyle
diyor;
“Çocukları eğiten annelerdir, çocuklar da bizim
geleceğimizdir. Sağlam aile, sağlam cemiyet demektir.”
Bir toplumda kadınların, annelerin hayat standartları, o toplumun uygarlık
seviyesinin göstergesidir. Kadınlarımıza hizmet etmek, aileye ve topluma hizmet
etmek demektir. Belediye olarak vizyonumuz; ‘önce insan’ düşüncesinden hareketle,
halkıyla bütünleşen, hayatı kolaylaştıran bir belediye olmak. Bağcılar’ı mutlu bir
yarına ulaştırmanın yolu, burada yaşayanları mutlu etmekten geçiyor. Bunun için,
sürekli yeni projeler geliştiriyor ve toplumun en küçük ama en kuşatıcı kurumu olan
ailelerimize yönelik hizmetler üretiyoruz.
Hiç şüphesiz tüm ebeveynler çocuklarını düzgün bir şekilde yetiştirerek topluma
faydalı bir insan olması için çaba sarfediyor. Ancak zorlu yaşam koşullarıyla birlikte
sürekli değişen ve gelişen dünyada aileler çocuklarıyla, eşler de birbirleriyle iletişim
kurma konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve bu durum maalesef şiddet gibi istenmeyen
kötü sonuçlar doğurabiliyor. Hal böyle olunca toplumun bir kesiminde oluşan ufak
bir sorun kelebek etkisi oluşturarak toplumun her kesimini olumsuz yönde etkiliyor.
Bağcılar Belediyesi olarak biz, huzurlu bir toplumun; çocuklarının güldüğü, kadının
kendisini güvende hissettiği, gencinin umutlu, engellisinin de mutlu olmasından
geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle, şiddet olgusunun insan hayatından tamamen
çıkmasına vesile olacağını umud ettiğimiz “kadına yönelik şiddete karşı kelebek etkisi
projesini hayata geçirdik.
‘Yuvayı dişi kuş yapar’ der atalarımız, eşlerimize, annelerimize, kardeşlerimize kısaca
kadınlarımıza gerektiği gibi hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmayıp, gereken değeri
vermezsek önce aileyi sonra içinde yaşadığımız toplumu yok etmiş oluruz.
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kelebek Etkisi Projemizin” Bağcılar ailemiz için hayırlı
olmasını diler, saygularımız sunarım.
Lokman Çağırıcı
Belediye Başkanı
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI “KELEBEK ETKİSİ” PROJESİ
İstanbul’un Avrupa yakasında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan
Bağcılar, Avrupa yakasının coğrafi olarak orta kısımlarında kurulu bir ilçedir. Türkiye’de
81 ilin 51’inden daha fazla nüfusa sahip olan Bağcılar İlçesi, İstanbul’un da en kalabalık
ilçesi konumundadır. Anadolu’dan ve Balkan Ülkeleri’nden aldığı göçler, Bağcılar İlçe
nüfusunu 2015 yılında 754.623 gibi bir sayıya ulaştırmıştır. Bugün Bağcılarda, Türkiye
nüfusunun %1’i yaşamaktadır.

GÖÇ OLGUSU ve ŞİDDET
Göç olgusu, kendisi ile beraber sorunların ve kültürlerinde yer değiştirmesine neden
olmaktadır. Yaşam akışının değişimi kişilerin şehir hayatına adaptasyonunu da önemli
ölçüde etkilemektedir. Zorlu yaşam koşulları, ekonomik zorluklar ve eğitimsizlik aile
içerisinde yaşanan sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar neticesinde
eş kavgaları ve akabinde kadına yönelik şiddet gün yüzüne çıkmaktadır.
Ailelerin göç ederek büyük bir şehre taşınması, vasıfsızlık ile iş bulma ve geçim
sağlama çabaları, aile içindeki hoşgörü ortamını ortadan kaldırmakta ve şiddete
zemin hazırlamaktadır. Kültürel yapıdan kaynaklanan aile düzeninde hak ihlalleri de
şiddete sebebiyet vermektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü “Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması - 2009” sonuçlarında yer alan bazı katılımcı
görüşleri, yaşanan şiddet olaylarının sadece eşlerden kaynaklanmadığını, baba ve/
veya abi kaynaklı olduğunu da gözler önüne sermektedir.
(“ Daş kapıdan çıktım, demir gapıdan girdim” Araştırma sonuçları sayfa 108, katılımcı kadın görüşü)

3

BİR FİKİR, BİR KANAT ÇIRPIŞI...
“Kadına Şiddet Utançtır…”
"Toplumun şiddet uygulayan erkeklere karşı sergileyeceği sosyal baskı, erk olgusunu
övünme sebebi olmaktan çıkaracak, erkeğin uyguladığı şiddeti saklamasına ve
dolaylı olarak şiddetin azalmasına sebep olacaktır.” düşüncesi ile proje kozasından
dışarı çıkmıştır.
Yapılacak küçük bir çalışmanın, çok büyük sorunlara dahi çözüm getirebilecek olması
fikri ile projeye verilen Kelebek Etkisi ismi, farkındalık üzerine yoğunlaşan ve Bağcılar
İlçesi özelinde, yaşanabilecek şiddet olgusunu kısa vadede azaltmak ve uzun vadede
şiddet unsurunu ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanmıştır.

YÖNTEM
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kelebek Etkisi Projesi uygulama noktasında 5 farklı
yöntem üzerine inşa edilmiştir.

1. Farkındalık Oluşturma:
Projede kadına yönelik şiddette “Dur” diyen bir sosyal birliktelik oluşturulmaya yönelik
yoğun görünürlük ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bağcılar İlçesi
özelinde farklı konseptlerde hazırlanmış afiş ve görseller, el broşürleri, kitapçıklar ve
uzaktan erişimin sağlanabilmesi için proje internet sitesi bu yöntemlerin öncüleridir.

2. Şiddet Yaşanmadan Kişilerin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi:
Proje ile toplumun kılcal damarları olarak nitelendirdiğimiz hemşehri derneklerinde
ve proje uygulama merkezinde bir dizi seminerler gerçekleştirilecektir. Seminerler
ile şiddet unsuru yaşanmadan diyalog kurarak eşler arası veya aile içinde baba
veya abiden kaynaklanabilecek şiddetin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu yolla
“hoşgörü ve karşılıklı anlayış” olgularının uygun bir dille anlatılması ile uzun vadede
yaşanabilecek şiddet olayları en aza indirgenmiş olacaktır.
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3. Toplumda Mahalli Düzeyde Gönüllü Gözlemcilerin Oluşturulması:
Proje dâhilinde çeşitli meslek gruplarına verilecek bilgilendirme eğitimleri ile şiddetin
temel düzeyde mahalle ortamında yaşanması durumunda ne yapılması gerektiği
katılımcılara aktarılacaktır.

4. Gülerken Öğrenme:
“Küçük yaşta edinilen davranış biçimleri kişinin tüm yaşamını etkilemektedir”
düşüncesinden yola çıkarak çocukların şiddet yanlısı kişiliğe sahip olmalarının
önüne geçmek üzere okullarda Hacivat-Karagöz Tiyatroları düzenlenecektir.
Tiyatro yönteminin kullanılmasındaki amaç çocuklara olumlu bir davranışı veya
olguyu benimsetme yolunun onları güldürmekten geçtiği gerçeğidir. Okullarda
düzenlenecek tiyatrolarda Hacivat-karagöz tiplemeleri ve bu tiplemenin sürekli
olarak sergiledikleri şiddet unsurunun yanlış yönleri ve hayatı nasıl etkilediği tiyatral
bir dille çocuklara aktarılacaktır.

5. Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilmesi:
Ülkemizde insanların en çok yabancı oldukları konulardan biri de psikolojik anlamda
sorun yaşadıklarında bunu tedavi edilmesi gereken ya da profesyonel telkinlerle
çözülmesi gereken bir durum olarak görmemeleridir. Ailede yaşanan sorunların
çözülmesi noktasında eşlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmemesi, kişisel
çözüm olarak şiddetin yaşanmasına da sebebiyet vermektedir. Birçok kişi için
psikolojik danışmanlık hizmetinin kendi ekonomik durumlarını aşması dolayısı ile yine
kişisel çözümler yoluna gidilmektedir. Proje dâhilinde verilecek danışmanlık hizmeti,
toplumda var olan bu eksikliğin üzerine giderek ailelerin problem yaşadığında
yardım alabilecekleri adres konumuna gelecektir.
Proje ile kullanılacak bu yöntemler genel olarak irdelendiğinde toplum içerisinde
yaşanan kadına yönelik şiddetin kısa vadede azalmasına ve uzun vadede önlenmesine
önemli katkılar sağlayacaktır. Kullanılan yöntemlerin barındırdığı temel düşünce,
proje ismi olan “Kelebek Etkisi” temel düşüncesi ile aynı yapıdadır.
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PROJE FAALİYETLERİ
Proje dahilinde, Bağcılar ilçesinde
yaşayan her yaştan bireyin, kadına yönelik
şiddet konusunda bilinçlendirilmesi
ve ilçe insanında şiddet konusunda
genel hassasiyetin oluşmasını sağlamak
şeklinde belirlenen proje hedefi ile hedef
grup olarak belirlenen 13-17 yaş arası
çocuklar, 18-24 yaş arası gençler ve 24
yaş üzeri yetişkinler için yoğun çalışmalar
gerçekleştirilecektir.

Okullarda Tiyatro Gösterilerinin
Yapılması
Bağcılar İlçesinde yer alan toplam
20 okulda Hacivat-Karagöz Tiyatrosu
gösterimi
yapılacaktır.
Çocuklara
“Gülerken Öğren” yaklaşımı ile sunulacak
tiyatro gösterisinde, “Şiddet” olgusunun
masal kahramanları içinde en çok işleyen
olmasından dolayı Hacivat-Karagöz
karakteri kullanılacaktır. Tiyatro metni,
çocukların pedagojisine uygun formatta,
genel ahlak kurallarına riayet edilmiş
özgün bir konsepte sahip olacak.
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Gençlere Yönelik Eğitim Seminerlerinin Verilmesi
Proje dâhilinde 18-24 aralığındaki gençler için
Stresle Mücadele, İletişim Becerileri, Evlilik Okulu
gibi konularda verilecek eğitimlerin ve 24 yaş üstü
yetişkinler için Bağcılar İlçesinde bulunan 5 hemşehri
derneğinde düzenlenecek “Aile İçi Şiddet” seminerlerini
içeren faaliyettir. Faaliyet, ağırlıkta yeni evlenen ve
nişanlı çiftlere Aile Kurumu inşa edilirken karşılıklı saygı
ve hoşgörünün önemini anlatmak ve yaşanabilecek aile
içi şiddetin önüne başlamadan geçilmesi için tasarlanmıştır. Faaliyet dâhilinde aynı
zamanda, Bağcılar İlçesinde aktif çalışmalar yapan 5 hemşehri derneğinde “Aile İçi
Şiddet” konulu seminer düzenlenecektir.

Meslek Gruplarına Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Eğitim Verilmesi
Yaşanan şiddet olaylarının mahalle muhtarları ve din adamları tarafından fark edilmesi
ve duyulması noktasında yapılması gerekenler proje dahilinde düzenlenecek eğitim
seminerlerinde bu kişilere aktarılacaktır. Faaliyet ile 22 mahalle muhtarı ve 86 din
adamına ulaşılmış olunacak. Faaliyet ile bir anlamda her mahallede şiddet karşıtı
gönüllü belirlenmiş olunacak. Bu yolla yaşanan şiddet olayları daha da artmadan
yetkili makamlara bildirilebilecek. Bu kişiler şiddet gören kadınları proje danışmanlık
birimine de yönlendirebilecekler.

Cuma Namazında Cuma Hutbesi ile Kadına Yönelik Şiddet Konusunun
Erkeklere Anlatılması ve Gerekli Bilinçlendirilmenin Yapılması
Toplumun çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde erkeklerin toplu olarak
katıldığı ibadet olan Cuma Namazı, Kadına Yönelik Şiddetin ve uygulanan şiddetin
etkilerinin erkeklere anlatılabileceği önemli bir zaman dilimidir. İslam Dini’nin
kadınlara karşı hassasiyeti ve onlara karşı şiddete karşı olması gerçeği ile bilinçlendirme
faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu noktada Bağcılar Müftülüğü işbirliği ile Kadına
Yönelik Şiddete karşı İslam Dini’nin getirdiği yasaklar, tavsiyeler gibi temalarda
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Cuma Hutbesi hazırlanarak Bağcılar İlçesinde bulunan Cami’lerde okunacak. Bu yolla
erkeklere, şiddet unsurunun din olgusu içinde yer almadığını anlatılacaktır. İnsanların
İslam Dini’ne bağlılığı göz önüne alındığında okutulacak hutbe ile “şiddet” olgusunun
azaltılması hedeflenmektedir.

Sosyal Baskı Oluşturma
Projenin kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda toplumun göstereceği
sosyal baskının önemli bir unsur olduğuna dair öngörüsünü desteklemek ve “şiddet”
konusunda farkındalık oluşturabilmek için Bağcılar İlçesi ölçeğinde yoğun görünürlük
ve bilinçlendirme çalışmaları da yapılacaktır. Proje ile halkın yoğun olarak kullandığı
alanlara çarpıcı sloganların yer alacağı bez afişler ve duvar afişleri asılacak, şiddetin
etkileri ve aileye verdiği zararlar gibi konuları başlıklar halinde içeren bilgilendirme
broşürleri gibi basılı materyaller kullanılacak.

Psikolojik Danışmanlık Birimi
Kelebek Etkisi Projesi’nin aileyi korumaya yönelik bu denli yoğun çalışması ile şiddete
maruz kalan ve/veya aile içerisinde eşi, abisi, babası veya akrabaları ile sorunlar
yaşayan birçok kişi, bir başvuru adresi arayışı içerisinde olacaktır. Bu nedenle proje
dâhilinde psikolojik danışmanlık birimi kurulacak ve istihdam edilen psikolog,
psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile terapisti gibi uzmanlar bu birimde
insanlara ücretsiz hizmet sağlayacaktır. Yaşanan uç noktadaki şiddet olaylarında
birime başvuran kadınlara, rehberlik ve yönlendirme hizmeti de verecek bu birim
projede aktif olarak görev yapacak.

Deneyim Paylaşım Toplantısı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kelebek Etkisi Projesi’nin uygulama sürecinde yapılan
faaliyetlerin ve elde edilen sonuçların gerek basın gerekse kurum ve kuruluşlar ile
paylaşılacağı faaliyettir. 12 aylık sürede tamamlanacak olan projenin son ayında
gerçekleştirilecek toplantı ile projede yapılan faaliyetlerin ve elde edilen gerek sayısal,
gerek gözlemsel gerekse istatistikî verilerin kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
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Seda TAY, Nejla AVCI IŞIK, Nisa YAVAŞ
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BİR HAVVA BİR ÂDEM BİR MUHABBET
İnsanlar dünyaya ilk geldikleri andan itibaren sürekli karşılıklı bir iletişim halindedirler.
Varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu da budur. Bu yüzden devamlı paylaşımlarda
bulunuruz. Karşılıklı iletişim düşüncelerimiz, duygularımız, zamanımız ve maddi
varlıklarımız gibi akla gelebilecek her şeyi kapsar. İletişim beceri gerektiren ama bir o
kadar da basit bir olaydır. Peki Nasıl?
Aile olduğumuz zaman paylaşımlarımız da arttığı için iletişim bizim için daha büyük
bir önem taşımaktadır. Çünkü sürekli bir muhabbet /sohbet içindeyiz ve bunu en
güzel şekilde gerçekleştirmeyi isteriz. Önemli olan karşılıklı sohbet içinde olmaktır.
İletişimin tek yönlü olması yani bir kişinin sürekli konuşup, anlatıp “o yapılacak”
“bu böyle olacak” gibi yönlendirmelerde bulunması ve bir tarafın sürekli dinleyip;
“Tamam, peki” durumunda olması sağlıksız ve dengesiz bir ilişkiye yol açar. Eşler
arasındaki ya da çocuklar ve ebeveynler arasındaki iletişim daima karşılıklı olmalıdır.
Bir taraf “Tamam Tamam!” diyip sadece dinleyen değil, kendi fikirlerini söyleyebilen,
bir kişi anlatırken karşısındakini dinlemesini bilen ve sonra konuşabilendir.
Muhabbet karşılıklı konuşabilmekle gerçekleşen bir eylemdir. Karşılıklı sohbet /
muhabbet içerisinde iken bazı şeylere de dikkat etmemiz gerekir. Karşımızdakinin
fikirlerini ifade etmesine müsaade ediyor muyuz? Öz saygıyı (kişinin kendine verdiği
değer ve önemi) koruyucu şekilde davranabiliyor muyuz? Çelişkili, açık olmayan
davranışlarda bulunuyor muyuz? Vücut dilimize dikkat ediyor muyuz? (yüz ifademiz,
duruşumuz, tavırlarımız, ses tonumuz vb.) Negatif tutum içeren söylemler sohbetinizi
kıran davranışlardır. (“Bana ne kendisi anlasın!”, “Hıh, Tamam” gibi) Bunun için özellikle
“Ben dili” kullanmanın iletişimde oldukça önemli bir yeri vardır.
“ Ben dili ” karşılaştığımız durum ve davranışlar karşısında kendi bireysel tepkilerimizi,
duygu ve düşüncelerimizi açıklayan ifade şeklidir. Kendimizi BEN’li cümlelerle
anlattığımız zaman karşımızdakini incitmeyerek kendi mesajlarımızı vermiş oluruz.
Bu da bizi savunmaya itmez/ suçluluk hissettirmez. Ben mesajını alan kişi başkalarını
düşünmeyi de öğrenir, duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur ve
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anlaşmazlıklar azalır. Çocuklarınızla konuşurken de kullandığınız dil çok önemlidir.
Unutmamalısınız ki onlarda gelecekteki ailelerin eşleri olacaklar. Bu sebeple onların
nasıl bireyler olmasını istiyorsanız öyle davranmalısınız. Çocuğun yaşı daha büyük
ise aile içi konularla ilgi fikri sorulmalı, dinlenmeli ve yapılan şeylerden haberdar
edilmelidir. Çocuklarınıza bir şeyler anlatacağınız zaman;
• O’nun göz seviyesine inerek ve göz teması kurun
• Tepeden bakmadan, daha kısa ve net cümlelerle, onun anlayabileceği kelimeler
kullanın,
• Daha somut kelimeler kullanıp soyut ve anlayamayacağı cümlelerden uzak durarak
ne anlatmak istediğinizi söyleyin. “yaramazlık yapma”, ”uslu ol”, “otur yerine”, “ortalığı
dağıtma” gibi cümleler yerine “eşyaları yerlere saçma”, ”kardeşini uyandırma”, “gürültü
yaparsak komşularımız rahatsız olur” gibi ne istediğinizi daha düzgün açıklayan
cümleleriniz olmalı.
Muhabbetimiz tatlı, evimiz huzurlu olsun istiyorsak, eşler olarak biraz sözcüklerimize
ve başkalarının yanında olan davranışlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi
karşımızdakinin yerine koyabilmeli, onun ne hissettiği ne yaşadığıyla da ilgilenmemiz
gerekir.
Türkiye’de de kök aile ve geniş aile yapısı çok yaygındır. Aile sadece anne bana
ve çocuktan oluşurken aile içi muhabbetlerde sorun yaşabiliyorken, kalabalık
büyükanneler büyükbabalar, kayınvalideler, kayınpederler, görümceler ve eltiler
gibi kalabalık ve iç içe olan ailelerde iletişim daha büyük bir çaba ve emek istiyor.
Siz eşinizle iletişim kurmaya çalıştıkça aile içindeki diğer kişilerin müdahalesi altında
kalabilirsiniz. Böyle kalabalık bir ailede yaşamak zorunda isek mümkün oldukça
büyüklerin yanında eşimizle muhabbetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef
ki kendi annesinin babasının yanında kocanıza bir şey söylediğinizde yalnızken
karşılaşmayacağınız tepkilerle karşılaşabilirsiniz.
Küçük bir aile isek basit bazı şeylere dikkat etmemiz muhabbetimizi daim kılar.
Örneğin; İş yerinde çalıştık ve çok yorgun eve geldik, evde yerine getirilmesi gereken
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sorumluluklar var ve herkes sizden bir şey bekliyor. Evet, zor ve yorucu bir gündü
ama iş kapının dışında kaldı. Mümkün oldukça ailenize o gülümseyebilen gözlerinizle
bakmanız gerekir. Gerçekten bitkinsiniz ve hiç bir şey yapmadan yatmak istiyorsunuz.
O zaman da bunu yumuşak bir ses ve hoş sözcüklerle ailenize açıklamanız gerekir ki
sizi ve ne hissettiğinizi anlayabilsinler. Eşler burada birbirlerine hoşgörülü ve anlayışlı
olmalı. Aksi takdirde evde sesler yükselip hoş olmayan durumlar da yaşanabilir.
Unutmayın ki bazı şeyleri engelleyebilmek ve önüne geçebilmek bizim elimizde.

EL ELDEN ÜSTÜN MÜDÜR?
Şiddet sözcüğü dilimize Arapçadan giren bir sözcüktür. ‘Peklik’ ‘sertlik’ ‘sıkılık’
anlamları vardır. Kelimenin İngilizce ve Almanca kullanımı ise Latince birkaç
kavramın birleşiminden oluşmaktadır ve bir yandan ‘ihlal etmek ve zarar vermek’
anlamlarını taşırken diğer yandan ‘kuvvet’, ‘hız’ ve aşırılık anlamlarını da taşımaktadır.
Bu bağlamda şiddet kavramı en geniş anlamda “gücün, kuvvetin, otoritenin ve
üstünlüğün kötüye kullanımı ile ortaya çıkan sınır ihlalini ifade eder. (Dursun, 2011 s.
1-18); ( aktaran Altekin, 2013)
Şiddetin psikolojik boyutuna bakacak olursak; toplum genelinde ruh ve beden
sağlığını tehdit eden, sosyal gelişimi engelleyen, kişinin hayata ve insanlara olan
güvenini sarsan, benlik değerini ve özgüvenini azaltan, korku ve çaresizlik hisleri
oluşturan ve bu şekilde hem bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit eden “yaygın
bir problemdir.”
Şiddet, bir kontrol kaybı ya da bir "cinnet" hali değildir. Aksine, bilinçli, kontrollü,
planlı ve sistematik bir eylemdir. Bir seçimdir. Asla rastgele değildir. (Altekin, 2013)
Dünyada insan haklarının ihlaline yaygın bir örnektir şiddet. Şiddet denilince
aklımıza ilk olarak fiziksel tepki gelse de şiddetin birbirinden farklı birçok yöntemi
vardır. Şiddet; fiziksel güç ve baskı uygulayarak ya da sözlü ve davranışsal olarak
insanların bedensel, ruhsal, psikolojik, ekonomik açıdan zarar görmesine sebep olan
davranışlar bütünüdür. Cinsiyet denilen kavram kadın ve erkek arasındaki doğal,
biyolojik farklılıkları tanımlamayı karşılarken, toplumsal cinsiyet kavramının farklılık
gösterdiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet daha çok erkek ve kadına yönelik sosyal,
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kültürel, inanç normlarını esas alarak beklentileri içeren, model alarak da öğrenilen
davranış bütünüdür diyebiliriz.
Her defasında adı değişir şiddetin ama sonuç hep aynıdır. Bazen töre deriz, bazen
cinnet, bazen kıskançlık, bazen iletişimsizlik, bazen tahammülsüzlük… Biyolojik,
psikolojik ve sosyal durumlar şiddete sebep olabilir. Şiddete meyilli bireylerde
psikolojik sebepler, patolojik rahatsızlıklar, kontrol edilemeyen öfke patlamaları ve
saldırganlık, depresyon, anti sosyal kişilik bozuklukları, duygu kontrol bozuklukları,
madde bağımlılığı, alkol kullanımı vb. sebepler yatabilir. Bazen de gelenek
göreneklerimiz, kültürümüz, yaşayış şekillerimiz bizi bu şekilde yönlendirebilir. Sebep
ne olursa olsun, şiddetin asla bir mazereti ve savunulacak bir yönü olmamalıdır.
Toplum içerisinde kalıplaşmış ve kadını her açıdan rencide eden söz ve davranışlar
mutlaka görülebilmektedir. İslam da ise çok farklıdır kadının yeri. Kadını özel, değerli
tutmuştur ve her zaman önemsemiştir İslam. Kadına verilen değeri anlatan, şiddeti
kınayan ve yasak tutan hadisler vardır hayata geçirilmeyi bekleyen. Bu hadislerden
bazıları şu şekildedir;
“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları; ahlakı en güzel olanları ve
eşine en yumuşak davrananlardır” (Nesai,es-sünenül kübra,üşratün nisai 66)
“Eşleriniz Size Allah’ın Emanetidir” (Veda Hutbesi)
Hz. Muhammed (sav) asla kadın dövmemiş, dövenleri kınamış, kadınlar hakkında
Allah’tan korkulmasını, onlara haksızlık yapılmamasını ve onlara iyi davranılmasını
istemiş. Bu bağlamda “Sizin en hayırlınız kadınlarına, eşlerine en hayırlı olanınızdır”
demiştir. (Tirmizi, Rada,11)
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TOHUMDAN FİDANA
Şiddet denildiğinde aklımıza fiziksel tepki gelse de insanlar birçok yöntemle tanışabilir
şiddet ile. Sözlü ifadeler içeren duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet… Aile
içerisinde bunlar yaşanırken çocuklar şiddetin neresindedirler? Aile içi şiddet ya da
istismarın sonucunda kalıcı zarar görenler sadece kadınlar değildir. Doğrudan hedef
olmasalar bile, şiddetin olduğu evde büyüyen çocuklar, şiddete maruz kalan birey
kadar etkilenirler. Bazen anneler zaman içerisinde yaşadıkları kötü olayları unutsalar
dahi çocuklar etkisini uzun süre yaşarlar. Annelerinin maruz kaldığı şiddete şahit olup
tanıklık eden çocuklar, şiddet olmayan evde yetişen çocuklara nazaran daha fazla risk
altındadırlar.
Günlük hayatta yaşadığımız stres unsurlarıyla baş etmek için kullandığımız savunma
mekanizmalarından birisi de “Yön Değiştirmedir”. Yön değiştirme, tepkiyi asıl
hedefe ya da asıl kişiye değil de başka bir hedefe veya kişiye yöneltmektir. Örnek
olarak; patronundan azar işiten babanın evde karısına kızması; karısının eşine
gösteremediği öfkesini, gücünün yettiği çocuğundan çıkarması; çocuğunun da gidip
küçük kardeşini dövmesi gibi. Bu örnekte de görüldüğü gibi, hiç suçu olmayan eş ve
çocuklar, şiddete maruz kalmışlardır. Şiddetin var olduğu ortamda yetişen çocukların
psikolojik rahatsızlıklar ile karşılaşma riski daha fazladır. Şiddete tanık olmanın
çocuklar üzerinde doğurduğu olumsuz etkiler vardır. Çocuklar ailelerini model alarak
öğrendikleri için erkek çocukları kadınlar üzerinde istedikleri gibi davranma hakları
olduğunu düşünürken, kız çocukları ise kadınların istismarcı davranışlara katlanmak
zorunda olduklarını düşünebilirler.
Genel olarak bakıldığında ise çocuklar şiddetin tek çözüm yolu olduğunu düşünürler
ve kadınlara şiddet uygulamanın normal bir davranış olduğunu kabul ederler. Sonuç
olarak bu çocuklar ileride şiddet uygulayıcıları olma riski taşımaktadırlar. Kendi
çocuklarına şiddet uygulayan bireylere baktığımızda onlarında çocukluklarında
şiddetle iç içe büyüdüklerini görüyoruz. Bu şiddete maruz kalan ya da tanık olan
çocuklarda psikolojik ve fiziksel hasarlar oluştuğu bilinmektedir. Saldırganlık bu
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çocuklarda görülmesini beklediğimiz durumlardan birisidir. (Aktaran; Bayındır, N. Mc
Donald ve Jouriles, 1991, Vahip ve Doğanavşargil, 2006)
Yapılan araştırmalara göre baskıcı ortamlarda yetişen ve aile içi şiddete tanıklık
eden çocuklarda sürekli kaygı, geleceğe ve kendine karşı güvensizlik, düşük kişilik
gelişimi gözlenmektedir. (Aktaran; Bayındır, N. URL, 2005) Uzun vadede ise anneler,
çocuklarda sıklaşan yerli yersiz ağlamaların, sürekli sızlanma ve mazeretlerin
olduğunu, insanlardan kaçma ve güvensizlik duygularının geliştiğini, saldırganlığın
arttığını, dikkat ve yoğunlaşma bozukluklarının oluştuğunu, okul başarısının ve
isteğinin azaldığını, özellikle anneye aşırı bağlılığın geliştiğini gözlemlediklerini
belirtmişlerdir. (Bayındır, N. S.8)

Şiddet öğrenilmiş bir davranıştır
Şiddet ortamında büyümüş bir çocuk şiddete benzer tepkiler verir. Şiddeti yaşamış
ve kanıksamış olan çocuk, amaçlandığı şekilde eğitilmek yerine karşı tarafı suçlamayı,
öfke ve düşmanlık duyguları ile hareket etmeyi öğrenir. Kendine olan güveninin
azalması yanında başkalarına da güvenemez. Sağlıklı ve mutlu bir aile oluşturma
olasılığı düşer.(Bayındır, N. S.8)
Aile içinde yaşanan şiddet ailenin bütününü ve buna bağlı olarak toplum yapısını
da etkileyerek bozmaktadır. Ne yazık ki toplum aile içi şiddeti sıradanlaştırdıkça bu
durum daha da kötüleşmektedir. Aile toplum yapısının en küçük birimidir. Sağlıklı
olmayan aileler hasta toplumları oluşturur. Sonuç olarak şiddetin sadece eşleri
etkilediği fikri yanlıştır. Çocuğun evde yaşanan stresli ve gergin ortamdan, yaşadığı,
tanık olduğu şiddetten etkilenmeme olasılığı yoktur. Bu konuda özellikle dikkat
edilmelidir. Sağlıklı çocuk, sağlıklı toplum demektir.

Peki, neler yapmalıyız?
Sorunlu çiftlerin aile terapistlerine ailece gitmeleri, çocuklarının yanında tartışmayı
ertelemeleri gerekir. Ayrıca, çocukların gelişimi konusunda ailelere planlı bir eğitim
verilmeli, öfke yönetimi vb. önleyici hizmetler desteklenmelidir. Öğretmenler de,
aile içi şiddete tanık olan çocukların davranışları konusunda bilgi sahibi olmalı,
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çocuk tepkilerini bu bağlamda yorumlayabilmelidirler. Öğretmenlerin bu tespitleri
ile çocuk ve ailesinin yardım almasını sağlamaları gerekir. Eğer çocuk konuşmak
isterse, ona duygu ve düşüncelerini sözlerle, resimlerle, hareketlerle ifade etme fırsatı
tanınmalıdır.

Öfke kontrolü
Öfke bizim temel duygularımızdan, her türlü tehdide karşı gösterdiğimiz savunma
mekanizmalarımızdan biridir. Öfke her insanda bulunması gereken normal bir
duygudur. Problem olan şey ise “öfkemizi kontrol edemememizdir”. Öfke duygusunu
bebekliğimizden itibaren yaşarız. Genel olarak bakıldığında öfkemizi gösterme
şeklimiz bebeklik döneminde ağlayarak, çocukluk döneminde ise tutturmalar ve
istediğimiz şeyi elde edinceye kadar ağlama şeklinde ortaya çıkar. İstediğini bu
şekilde elde eden çocuk bu davranışı tekrarlama sıklığını arttırmış olur. Dikkat
edilmesi gereken, bu öfke nöbetlerini çocuğun hangi yaşlarda sergilendiğidir. 2
yaşındaki bir çocuğun tutturmaları, annesine, oyuncaklarına vurmasıyla 8 yaşındaki
bir çocuğun bu tepkilerini aynı değerlendiremeyiz.
Öfke kontrolü, çocuğun büyüdükçe öğrenmesi gereken bir özelliktir. Bunun içinde
çocuklarımıza yardımcı olmamız gerekir. Her çocuk kızar, bağırır, sesini yükseltir, ağlar
bazen tepinir ve küçük krizler geçirebilir. Bunlar genellikle engellendiğinde istediği
olmadığında ya da hoşuna gitmeyen bir muameleyle karşı karşıya kaldığında oluşur.
Burada önemli olan iki şey, ailenin bu krizi yönetme biçimi ve bu krizin psikolojik bir
bozukluğun habercisi olup olmadığını bilmektir. O halde;
• Öfkeye öfkeyle karşılık vermeyin.
• Önce siz sakin olmaya çalışın.
• Çevredeki gürültüyü engelleyin ve fazla ışıkları söndürün.
• Konuşmanıza dikkat edin, yumuşak, sakin ve net ses tonu ile konuşun.
• Çocuğun söylediklerini sabırla dinleyin, tartışmaya girmeyin.
• Çocuğun çevresinde zarar verebileceği, kırıp dökebileceği şeyleri kaldırın.
• Onu bir şeyler yiyip içerken konuşmaya davet edin.
• Bu dönemde emrederek konuşmayın.
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• Kendisine her türlü zarar verme durumunda engel olun
• Öfke nöbetinde önce buna sebep olabilecek bir olay olup olmadığını düşünün ve
bulmaya çalışın.
Ancak çocuk sakinleştikten sonra sorunu konuşun, nasıl çözümleyeceğinizi ve başka
alternatifleri tartışın. Kendini nasıl daha iyi ifade edebileceğini ve makul isteklerinin
yerine getirebilmenin ancak böyle mümkün olacağını anlatın.
Yukarıda saydıklarımız, öfke nöbetine ailelerin vermesi gereken tepkilerin özeti
şeklindeydi. Her zaman bu tepkilerin ve sabrın işe yaradığını ve krizlerin süresini
kısalttığını ya da ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değildir. (Öztürk, M.
s.1 (2012) Bu nedenle her çocuğun öfke nöbeti, altta yatan nedenler dikkatlice
değerlendirilmeli, aile bu durum konusunda kendi içinde hataları ve eksiklikleri
görmeye çalışmalı ve sürecin devam etmesi durumunda psikolojik destek almalıdır.

ÇARE SİZ MİSİNİZ? ÇARESİZ MİSİNİZ?
Şiddete maruz kalan kadın ne yapmalıdır?
Şiddet mağduru bir kadın bu durumu yaşadığında ilk etapta polise ulaşmalıdır.
Mağdur kadının istemiyle veya başkalarının bildirimiyle kadına karşı şiddeti gören
polis, öncelikle kadının yaşadığı şiddetin tıbbi açıdan tespiti için en yakın sağlık
kuruluşuna sevkini yapar. Mağdur kadın, polis nezaretinde sağlık kuruluşuna
ulaştırılır ve durumu hekim raporu ile tespit edilir. Sağlık kontrolünden sonra mağdur
kadın, müracaatı alınmak üzere tekrar polis merkezine götürülür, böylece soruşturma
başlamış olur. Eğer mağdur kadının bir avukatı yoksa talebi üzerine baro tarafından
kendisine bir avukat görevlendirilir.
Polis merkezindeki işlemler, mümkün mertebe kadın personel tarafından ve insani bir
yaklaşım içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca polis merkezinde adli işlemlere ilaveten aile
içi şiddet kayıt formu denilen bir form kaydı tutulur. Bu form, risk değerlendirmesi de
içerir. Mağdurun sorulara vereceği cevaplar üzerinden yapılan risk değerlendirmesi
neticesinde mağdur açısından yüksek risk görüldüğünde kendisinin isteği varsa
kadın sığınma evine gönderilmesi sağlanır. Bu esnada adli süreç de devam eder. Savcı
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talimatıyla şüphelinin ifadesi alınır. Deliller toplanır ve yapılan soruşturma neticesinde
savcı, kamu davası açılmasına gerek olup olmadığına karar verir. Şüpheli hakkında
Türk Ceza Kanunu’na göre kamu davası da açılabilir ya da takipsizlik kararı verilebilir.
Mağdurun takipsizlik kararına itiraz hakkı vardır, ayrıca kendisi de şahsi dava açabilir.

Şiddet uygulayan kocaya hangi cezalar verilir?
Aile içi şiddet bilgisi kendisine ulaşan savcı, şikayet olmaksızın soruşturmaya
başlamak, ayrıca koruma kararı alınması amacıyla durumu aile mahkemesine iletmek
zorundadır. Mağdur kadın, 4320 sayılı kanunda yer alan koruma tedbirlerinin alınması
amacıyla doğrudan da aile mahkemesine başvurabilir. Aile mahkemesi hâkimi, evrak
üzerinden inceleme yaparak şüphelinin 1 aydan 6 aya kadar evden uzaklaştırılmasına
karar verebileceği gibi, mağdurla herhangi bir iletişim aracıyla iletişim kurmama,
varsa silahını kolluk kuvvetlerine teslim etme, bir sağlık kuruluşunda tedavi olmak
gibi değişik koruma tedbirlerine karar verebilir. Aile mahkemesi ayrıca, evden
uzaklaştırılan kocanın aile geçimini sağlaması için nafakaya da tedbiren hükmedebilir.

Koruma kararına uymayan kocaya ne yapılır?
Aile mahkemesi tarafından verilen koruma kararına uyulup uyulmadığını polis
rêsen kontrol etmek zorundadır. Koruma kararına uymayan eş hakkında cumhuriyet
başsavcılığı rêsen kamu davası açar.
Şiddet mağduru kadınlara destek olan kurumlar SHÇEK’e bağlı olan kadın konuk
evleridir ve fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara maruz kalan kadınlara
hizmet verir. Kadın konuk evlerinde, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile
yanlarında getirdikleri çocuklarının sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme,
giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım vb. ihtiyaçları karşılanır.
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AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
Alo 183 - Alo 184
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İletişim Merkezi; vatandaşlarımızın talep, şikayet
ve önerilerine etkin, verimli ve kısa zamanda çözümüne katkı sağlamak amacıyla
ALO 183 ve ALO 184 hatlarını hizmete sunmuştur. Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı
şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler Alo 183 hattından, sosyal yardımlar ve
sosyal yardım projeleri hizmetleri Alo 144’ün hattından karşılanmaktadır. İletişim
Merkezine gelen çağrılar, vatandaş temsilcisi, mevzuat uzmanı, mesleki uzman, saha
koordinasyon uzmanı ve illerde bulunan Acil Müdahale Ekiplerince yedi gün yirmi
dört saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili
gelen çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. İhmal
istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir
mahiyetindeki ihbarlar, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu
şehrin acil müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.
Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri
ile koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar.
Alo 183 Hattı tarafından aşağıdaki konularda rehberlik danışmanlık ve acil müdahale
hizmetleri verilmektedir. Şiddete maruz kalan veya töre ve namus cinayetlerine
maruz kalma riski taşıyan kadınlara yönelik çağrılar
alınmakta, kadın konukevleri, aile danışma merkezleri
hizmetleri ve yararlanabilecekleri diğer hizmet
modelleri hakkında bilgi verilmekte, durumun aciliyeti
göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin Acil
Müdahale Ekip Sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil
müdahale ekibi vakayı değerlendirmekte, emniyet
veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak,
kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadır.
Toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması
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ve güçlendirilmesi, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğünün sağlanması,
aile bütünlüğünü tehdit eden birçok duruma karşı koruma ve önleme çalışmaları ile evlat
edinme hizmetlerine ilişkin gelen talep öneri ve şikâyetler değerlendirilerek, çağrının
geldiği ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne aktarılması sağlanmaktadır.
Evlat edinme, koruyucu aile, çocuk hakları, çocukların aile yanında desteklenmesi,
suça yönelen veya suçun mağduru olan çocukların rehabilitasyonu, sokakta yaşayan/
çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetler, çocukların korunma altına alınması, çocuk
yuvasına, yetiştirme yurduna, sevgi evlerine, çocuk evlerine yerleştirilmesi, kuruluşlardan
ayrılan çocukların işe yerleştirilmesi ve toplum içinde izlenmesi, çocuklara yönelik gönüllü
hizmetlerine ilişkin gelen talep, öneri ve şikâyetler değerlendirilerek rehberlik yapılmakta,
gerek görülmesi halinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya ilgili şehrin Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna aktarılarak
müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
Engellilerin yasal hakları, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri, engellilere yönelik istihdam
çalışmaları, ulaşılabilirlik, engellilere verilen yardım ve bağlanan aylıklar, sağlık hizmetleri,
engellilerin koruma altına alınması, Bakım Rehabilitasyon veya Engelli Yaşam Merkezlerine
yerleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin istek öneri ve şikayetler değerlendirilerek
gerekli bilgilendirme yapılmakta, vatandaşların hizmet alabilecekleri ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Yaşlıların huzurevlerine veya huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine
yerleştirilmesi, yaşlılara bağlanan aylıklar, yapılan yardımlar, yaşlı dayanışma merkezleri
tarafından yürütülen hizmetler, evsiz, sokakta kalan yaşlılarla ilgili talepler, ihbar ve
şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Şehit yakınları ve gazilere
verilen yasal haklar, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam ve sosyal güvenlik hakları
vb. konularda vatandaşlar tarafından yapılan çağrılar alınmakta, gerekli bilgilendirme
yapılmaktadır. Çağrılar, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığımız ile aranan ildeki valilik
ve kaymakamlıklara, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren diğer kamu ve sivil toplum
kurumlarına yönlendirilmektedir. Çağrı Merkezi yoluyla Bakanlık hizmetlerinin daha etkin
verilebilmesi için tüm mobil ve sabit telefon operatörleri ile yazışma yapılarak, 183 ve 144
e ücretsiz mesaj (sms) gönderilebilmektedir. Vatandaşların ad soyad, T.C kimlik numarası
ve taleplerini içeren mesajı yazarak Alo 183 ve Alo 144 e gönderdiğinde vatandaşlarımıza
taleplerinin sonucuyla ilgili telefon veya sms ile geri dönüş yapılmaktadır.
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SORU ve CEVAPLAR

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Cevaplanan Sorular)
• Kimler için koruma kararı çıkartılır?
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile
bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler hakkında koruma talep
edilebilir.
• Korunma talebinin yasal dayanağı nedir?
Korunma hakkının yasal dayanağı 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ‘dur.
• Kadının ve ailenin korunmasıyla hangi bakanlık ilgilidir?
Kadına veya aile bireylerine yönelik şiddetin önlenmesinde ve korunmasında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilidir.
• Koruyucu tedbir kararı kimler için uygulanır?
Koruyucu tedbir kararları şiddet mağdurları için uygulanmaktadır.
• Önleyici tedbir kararları kimler için uygulanır?
Önleyici tedbir kararları şiddet uygulayanlar hakkında şiddetin önlenmesi için verilen
kararlardır.
• Mülki amir (vali - kaymakam) tarafından hangi karar verilebilir?
• Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması.
• Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması.
• Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi.
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• Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici
koruma altına alınması.
• Hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları hangileridir?
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek
konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
• Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması.
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
• Koruma altına alınan kişinin geçimi için ne yapılır?
Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan
kişi ise hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep
edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
• Korunan kişi için kimlik bilgileri hakkında bir uygulama var mıdır?
Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, 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.
• Korunan kişinin kişisel eşya güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.
• Korunan kişinin kolluk kuvvetlerine barınma talebi başvurusu nasıl karşılanmaktadır?
Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta
bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe
müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri
Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere
geçici olarak barınma imkânı sağlanır.
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• Hâkim tarafından verilen barınma kararı nasıl karşılanmaktadır?
Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın
gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz
kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın
talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde
geçici olarak barındırılabilir.
• Verilen tedbir kararlarına uymayan şiddet uygulayan hakkında ne tür yaptırımlar
vardır?
Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu
kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne
kadar zorlama hapsine tabi tutulur
• İhlalin tekrarlanması halinde yaptırımlar nasıldır?
Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine
ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne
kadardır.
• ŞÖNİM - Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin görevi nedir?
Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına
yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat
esası ile yürüten merkezlerdir. Bu merkezler şu görevleri yapmakla yükümlüdür;
• Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve
uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının
sicilini tutmak.
• Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri
ve diğer hizmetleri koordine etmek.
• Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda
rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak.
• Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
• Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal,
ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp
sunmak.
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•Hakkında koruma kararı verilen kişilere nakdi yardımlar nasıl karşılanmaktadır?
Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde,
16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda
birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave
her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır.
•Hakkında önleyici tedbir kararı alınan kişinin sosyal güvencesi olmaması halinde tedavi
edilmesi gereken durumlarda sağlık giderleri kim tarafından karşılanmaktadır?
Önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya
tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası
kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile
rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin
giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.
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