BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻮزارة ﺷﺆون اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب

Tecavüz

اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 - اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

Tecavüze
teşebbüs

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

Elle
sarkıntılık

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

.

اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

Evlilik içi
tecavüz

اﻻﻏﺘﺼﺎب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ

0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

MEDENİ HAKLARIMIZ:
CİNSEL ŞİDDET SUÇLARINDA
HAKLARIMIZ
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Geçici koruma altındaki herkes, Türkiye’de
kanunlar çerçevesinde tanımlanmış cinsel
saldırı durumlarında yargıya başvurma
hakkına sahiptir.

:اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ
ﻳﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﺣﻮادث
.اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ

Cinsel şiddet
kapsamına
neler girer?
● TECAVÜZ
(Cezası 12-30 yıl hapis)
Irza geçme eylemidir. Erkeklik
organı, herhangi bir uzuv ya da
bir cisim kullanılması cezai
yükümlülüğü değiştirmez. Bu
suç, anal ve oral tecavüzü de
kapsar.
- TECAVÜZE TEŞEBBÜS
(Cezası 5-10 yıl hapis)
Tecavüz eylemi tam olarak
meydana gelmemiş olsa da
eyleme teşebbüs eden kişi
cinsel saldırı suçu işlemiş
kabul edilir.
- EVLİLİK İÇİ TECAVÜZ
(Cezası en az 12 yıl hapis)
Rızası olmadan bir kadın, eşi
tarafından cinsel ilişkiye
zorlandı ya da tecavüze
uğradıysa ve bu eylemin
kendisinde yarattığı ﬁziksel
ya da psikolojik hasarı
belgeleyen bir sağlık raporu
elinde varsa cezai yaptırım
ortaya çıkar.
● ELLE SARKINTILIK
(Cezası 2-5 yıl hapis)
Cinsel saldırı suçunun yalnızca
cinsel ilişkiyle sonuçlanan
eylemler sonucu oluşmaz, elle
sarkıntılık gibi eylemler de bu
kapsama girer.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺣﺪاث
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ؟
● اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
( ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻦ30  إﱃ12 )ﺗﱰاوح ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻣﻦ
 أي ان اﻟﻌﻀﻮ.ﻫﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ اﻟﺬﻛﺮي او أي ﺟﺴﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﰲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻟﻦ ﻳﻐري اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 ان ﻫﺬه اﻟﺠﺮميﺔ.ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩج و
.ًاﻟﻔﻢ أﻳﻀﺎ
 ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺳﻨﻮات10  إﱃ5 )ﺗﱰاوح ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻣﻦ
(ﺳﺠﻦ
ﺣﺘﻰ وإن مل ﻳﺒﻠﻎ اﳌﻐﺘﺼﺐ ﻏﺎﻳﺘﻪ
وﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺮ
.ميﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ
 اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ داﺧﻞ إﻃﺎراﻟﺰواج
)ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
( ﺳﻨﺔ12
ﻋﻨﺪ إﺟﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﳌامرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ زوﺟﻬﺎ و ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻃﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﴬر ﺟﺴﺪي أو
. ﻧﻔﴘ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ
● اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ
( ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ5  إﱃ2 )ﺗﱰاوح ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻣﻦ
ان ﺟﺮميﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
 ﺑﻞ،ﻓﻘﻂ ﺣﻮادث اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ
ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎَ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﺪ ﰲ
.ﻧﻄﺎق اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ

ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﺆدي اﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ؟

Cinsel şiddet
suçunu ağırlaştıran
sebepler nelerdir?
● CİNSEL TACİZ
(Cezası 3 ay-2 yıl hapis ya da adli
para cezası)
Cinsel içerikli sözler, tavırlar laf
atmalar, ısrarcı bakışlar gibi sizi
rahatsız eden tüm davranışlar
cinsel taciz kapsamına girer.
Cinsel tacizde vücuda temas
yoktur, vücudunuza dokunulduğu
an cinsel saldırı suçu oluşur.
- İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ
(Ceza yarı oranında artar)
Çalıştığınız yerde her gün aynı
ortamı paylaştığınız amiriniz
ya da mesai arkadaşlarınız
tarafından cinsel tacize
uğradığınız koşulda, işinizi
kaybetme korkusuyla tacizi
dile getirmeniz zorlaşabilir. Bu
yüzden yasalar, işyerinde
uygulanan cinsel tacize daha
fazla ceza vermektedir.

● اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ
 أﺷﻬﺮ إﱃ3 )ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
(. أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،ﺳﻨﺘني
،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ؛ اﻻﻗﻮال
 اﻟﻨﻈﺮات،اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻜﻼم اﻟﻐري اﻟﻼﺋﻖ
 ﰲ اﻟﺘﺤﺮش.وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل
 ﻓﻔﻲ،اﻟﺠﻨﴘ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﻼﻣﺴﺔ
ﺣﺎل متﺎس اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺠﺴﻢ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ
.اﻟﺠﺮميﺔ اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﴘ
 اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ ﰲ ﻣﻜﺎناﻟﻌﻤﻞ
()ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺼﻒ
ﻳﺼﻌﺐ اﻹﺑﻼغ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث
ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮ أو
زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ
 ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ. ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻘﻮاﻧني ﺑﺎﳌﻌﺎﻗﺒﺔ أﻛرث
ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث
. داﺧﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ

Akrabalık ilişkisi

ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺎرب
اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻼح او ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﴍﻳﻚ اﺧﺮ

Silah zoru veya işbirlikçi ile
işlenmesi
İnsanların toplu olarak yaşadıkları
yerlerde yapılması

.أن ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺰدﺣﻤﺔ

Kamu görevlileri tarafından görevi
kötüye kullanarak yapılması

أن ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔني
.اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﺌﻮن اﺳﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ

Bedensel ya da ruhsal olarak kendisi
savunamayacak birine yapılması

أن ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﺪﻓﺎع
.ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

İSTEYEREK GEBELİK
SONLANDIRMA/
Türkiye’de isteyerek gebelik
sonlandırma/kürtaj 10 haftaya kadar
yasaldır ve doğurganlık haklarımızdan
biridir. Gebelik sürecinde yaşanan bir
sağlık sorunu/hastalık acil müdahale
edilmediğinde kadının hayatı ve hayati
organları için risk oluşturuyorsa ilgili
konuda uzman doktorların raporu ile
gebelik sonlandırma kararı verilebilir.

إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ إرادي
/  إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ إرادي،ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
10 اﻹﺟﻬﺎض ﻳﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺣﺘﻰ اﻷﺳﺒﻮع
 إذا ﻛﺎﻧﺖ.وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
 ﻣﺮض ﺻﺤﻲ أﺛﻨﺎء/ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﳌﺮأة
وﻋﲆ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
 ميﻜﻦ اﺗﺨﺎذ، ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ
ﻗﺮار إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻃﺒﺎء
.اﳌﺘﺨﺼﺼني

Cinsel saldırı sonrası oluşmuş
gebeliklerde cinsel saldırıyı kanıtlamak
için alınan doktor raporu ve savcı kararı ile
20 haftaya kadar gebelik sonlandırılabilir.

ميﻜﻦ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء
 أﺳﺒﻮ ًﻋﺎ ﻣﻦ20 اﻟﺠﻨﴘ ﰲ ﻣﺪة ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻗﺮار اﳌﺪﻋﻲ
.اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ

18 yaş ve üzeri bekar kadınlar gebelik
sonlandırmaya hiç kimsenin onayı
gerekmeksizin kendileri karar verebilir.
18 yaş ve üzeri evli kadınların gebelik
sonlandırma talebinde yazılı eş onayı
gerekmektedir.
18 yaş altı kız çocukların gebelik
sonlandırmaları için
ebeveynlerinin/vasilerinin onayı gerekir.

ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة ﻏري اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﻛرث أن ﺗﻘﺮر إﻧﻬﺎء18 اﻟﻌﻤﺮ
 ﺗﺘﻄﻠﺐ.اﻟﺤﻤﻞ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أي ﺷﺨﺺ
18 اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﻋﺎ ًﻣﺎ و أﻛرث ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوج
/  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ
اﻷوﺻﻴﺎء ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺣﻤﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت
. ﻋﺎ ًﻣﺎ18 دون ﺳﻦ

