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

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي

Cinsel
Şiddet

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ

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

Fiziksel Şiddet

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﴘ

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

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

Psikolojik
Şiddet

Ekonomik
Şiddet

اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

MEDENİ HAKLARIMIZ:
ŞİDDETTEN KORUNMAK
İÇİN HAKLARIMIZ

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Şiddetten korunmak herkesin hakkıdır ve
yasalar ile güvence altına alınmıştır.
İçinde bulunulan koşullar, geçici koruma
altındaki kişinin şiddete karşı koruma
talebi için bireysel başvuru yapmasına
imkân vermiyorsa kişi, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
aracılığıyla talebini beyan edebilir.

:اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ.وذﻟﻚ ﻣﻜﻔﻮل مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻈﺮوف ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
(UNHCR) ﻟﻼﺟﺌني

Şiddet türleri
nelerdir?
● FİZİKSEL ŞİDDET: Tokat, tekme ve
yumruk atmak, sarsmak, hırpalamak,
boğaz sıkmak, bağlamak, saç çekmek,
herhangi bir cisim atmak, kesici ve delici
aletler ya da ateşli silahlarla yaralamak,
işkence yapmak, sağlıksız koşullarda
yaşamaya zorlamak, sağlık hizmetlerinden
yararlanmayı engellemek ve öldürmek
● PSİKOLOJİK ŞİDDET: Sürekli olarak
bağırmak, korkutmak, küfür veya hakaret
etmek, aileyle, arkadaşlarla, komşularla
görüştürmemek, giyim tarzıyla ilgili baskı
yapmak, eve hapsetmek, çocuklardan
uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle
sürekli kontrol altında tutmak, başkalarıyla
kıyaslamak, sevdiği eşya ve hayvanlara
zarar vermek, tehdit etmek, şantaj yapmak,
aynı şekilde düşünmeye zorlamak gibi
eylemler
● CİNSEL ŞİDDET: Çocukların cinsel
istismarı, evlilik içi/evlilik dışı tecavüz,
cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel organlara
zarar vermek, zorla cinsel içerikli yayın
izletmek, cinsel organları rahatsızlık verici
şekilde teşhir etmek, çocuk
doğurmaya/doğurmamaya zorlamak, zorla
kürtaj yaptırtmak, fuhuşa zorlamak, zorla
evlendirmek, bekâret kontrolü ve benzeri
eylemler
● EKONOMİK ŞİDDET: Koşullar elverdiği
halde evin masraflarını karşılamamak, para
vermemek, kısıtlı para vermek, ailenin gelir
ve giderleri konusunda bilgi vermemek,
aileyi ilgilendiren maddi konularda ﬁkir
almadan tek başına karar vermek, kişinin
mallarına ve gelirine el koymak,
çalışmasına engel olmak, istemediği işte
zorla çalıştırmak gibi davranışlar

ﻣﺎ أﻧﻮاع
اﻟﻌﻨﻒ؟
، اﻟﻬﺰ، اﻟﻠﻜﻢ، اﻟﺮﻛﻞ، اﻟﺼﻔﻊ:● اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪين
، رﻣﻲ اﻷﻏﺮاض، ﺷﺪ اﻟﺸﻌﺮ،ﺧﻨﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ
إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﺮوح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت
واﻷدوات اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜني واﻷﺳﻠﺤﺔ
 اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ، اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،اﻟﻨﺎرﻳﺔ
 ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ،ﻣﺤﻴﻂ ﻏري ﺻﺤﻲ
.اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻘﺘﻞ
، اﻟﴫاخ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ:● اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﴘ
، اﻟﺴﺐ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬات،اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ
ﻣﻨﻊ اﺟﺮاء ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺠريان واﻻﻗﺎرب
 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ منﻂ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺴﺠﻦ ﰲ،واﻷﺻﺪﻗﺎء
 إﺑﻘﺎء ﺗﺤﺖ، اﻹﺑﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل،اﻟﺒﻴﺖ
، اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻐري،اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻐرية
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﴬر ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻮﻧﻬﺎ او
 اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﺟﻞ، اﻻﺑﺘﺰاز، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
.اﻟﺘﻔﻜري ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل:● اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ
، اﻻﻏﺘﺼﺎب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﺰواج
 ﺗﺴﺒﺐ اﻟﴬر، اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ،اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
 اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻫﺪة،ﻋﲆ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 ﻧﴩ ﺻﻮر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺑﺎﺣﻴﺔ
 ﻋﺪم/ اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ إﻧﺠﺎب اﻷﻃﻔﺎل،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆذي
 اﻻﺟﺒﺎر، اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ اﻹﺟﻬﺎض،إﻧﺠﺎب اﻷﻃﻔﺎل
 ﻓﺤﺺ، اﻻﺟﺒﺎر ﻋﲆ اﻟﺰواج،ﻋﲆ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
.اﻟﻌﺬرﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت
 ﻋﺪم اﻻﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺖ:● اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ
 إﻋﻄﺎء ﻧﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ،اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﻮد
 ﻋﺪم اﻋﻼم اﻓﺮاد اﻻﴎة ﻣﻦ واردات،ﻣﺤﺪد
 اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻟﻮﺣﺪه ﺑﺨﺼﻮص،وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﺖ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺎدة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪون اﻋﻼم
 ﺣﺠﺰ أﻣﻮال اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺎ ميﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ،اﻓﺮاد اﻻﴎة
 اﺟﺒﺎره، ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺴﺐ اﻟﻨﻘﻮد،واردات
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌني ﻓﻘﻂ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ
.ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت

Şiddete maruz
bırakıldığınızda destek
almak için nerelere
başvurabilirsiniz?
Kampta ikamet eden geçici koruma altındaki
kişilerin şiddete maruz bırakılması durumunda
öncelikle kamp idaresine başvurmaları gerekir.
Kamp dışında yaşayanlar ise telefon destek
hatlarına ya da ilgili kurumlara başvuruda
bulunabilir.
Telefon Destek Hatları
- 183: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hattı
- 155: Polis
- 156: Jandarma
- 444 48 68: BMMYK (UNHCR) – ASAM
Danışma Hattı
- 444 43 06: Ankara Barosu Gelincik Hattı
Kurumlar
- Emniyet Müdürlükleri
- Jandarma Karakolları
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
(ASPM)
- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
- Sosyal Hizmet Merkezleri
- Hastaneler
- Cumhuriyet Savcılıkları
- Barolar
- Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
- Kadın Örgütleri
- BMMYK (UNHCR)

Şiddetten Korunma:
Tedbir Kararı
Tedbir kararı, kişiyi şiddetten ve şiddet
tehlikesinden uzak tutmak için uygulanır.
Başvuru aşamasında, şiddeti kanıtlayacak rapor
ya da herhangi bir ücret talep edilmez. Gerekli
durumlarda tedavi masrafları da Genel Sağlık
Sigortası tarafından karşılanır.

أﻳﻦ ميﻜﻨﻚ أن
ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﻟﺪﻋﻢ إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ؟
ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﺨﻴامت
واﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 اﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﺤﺎدث ﰲ.اﻻﺑﻼغ اﱃ إدارة اﳌﺨﻴﻢ
ﺧﺎرج اﳌﺨﻴﻢ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل و ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت
.اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺪﻋﻢ
183  رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ وزارة اﻻﴎة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ155  اﻟﴩﻃﺔ156  ﻗﻮات اﻟﺪرك رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون ﺧﻂ اﻻﺳﺘﺸﺎرةASAM – (UNHCR) اﻟﻼﺟﺌني
4444868
4444306  رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني ﰲ أﻧﻘﺮة ﻛﻠﻴﻨﺠﻴﻚاﳌﺆﺳﺴﺎت
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﻣﻦ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرك ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻻﴎة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ(ASPM) اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
(ŞÖNİM)  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ورﺻﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻨﻈامت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ(UNHCR) BMMYK -

:اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻗﺮار اﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼزﻣﺔ
ان ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺑري ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺑﻌﺎد اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
 ﻟﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺸﺨﺺ أي أﺟﻮر ﻣﻦ اﺟﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي
 ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج أﻳﻀﺎ.ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻨﻒ
.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم إذا ﺗﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ

● Başvuru yapılabilecek kurumlar
- Kolluk Güçleri: Polis, Jandarma
- Valilik, Kaymakamlık
- Yargı: Savcılık, Aile Mahkemesi
Kişi herhangi bir nedenle kendisi başvuru
yapamıyorsa, onun adına yukarıdaki kurumlara
bir başkası da başvuru yapabilir.
● Kapsamı
- Geçici koruma tedbiri
- Barınma yeri
- Geçici maddi yardım
- İşyeri değişikliği
- Uzaklaştırma
- Nafaka
- Kimlik bilgisi değiştirme
- Aile konutu şerhi
- Kreş
● Farklı Türleri
- Özel tedbir kararı: Aile Mahkemesi, özel
durumlarda tedbir kararının kapsamını
genişletebilir. Örneğin evin elektrik, su ve benzeri
faturalarının ödenmesi; şiddet uygulayan
erkeğin, kadının ailesi ya da yakınlarına
yaklaşmaması gibi tedbir kararları da verilebilir.
- Israrlı takip durumunda tedbir kararı: Israrla
tekrarlanan şiddet durumları halinde hâkimin
alacağı tedbir kararı sayesinde kişinin araması,
mesaj atması, e-posta yollaması ve evinin ya da
iş yerinin yakınlarında dolaşması yasaklanabilir.
- Çocuklarla ilgili tedbir kararı: Şiddete maruz
bırakılan kişinin çocuklarıyla ilgili alınan tedbir
kararıdır. Örneğin talep halinde, şiddet
uygulayan kişinin çocukların olduğu yerlere ve
okullarına yaklaşması yasaklanabilir, çocuklarla
iletişim kurması önlenebilir, çocukların okul
kayıtları gizli tutulabilir. Yasa gereği, kadının
çocukları varsa ve çalışmıyorsa, çalışma
hayatına katılımını desteklemek için 4 ay
ücretsiz kreş imkânı sağlanır. Eğer kadın
çalışıyorsa bu süre 2 ayla sınırlıdır. Kreş ücretleri,
asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden
karşılanır. Ayrıca geçici maddi yardım, kadınla
birlikte koruma altına alınan her çocuk için
yüzde 20 oranında artar. Barınma hizmetleri
çocukları da kapsayacak şekilde verilir.

● اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ
 اﻟﺪرك، اﻟﴩﻃﺔ: ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم، اﻟﻮاﱄ. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﴎة، اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻘﻀﺎءإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻷي ﺳﺒﺐ
 ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
. اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ
● ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﺗﺪاﺑري اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺄوى ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻐﻴري ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻐﻴري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ روﺿﺔ اﻻﻃﻔﺎل● اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ميﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﰲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﴎة: ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺑري اﻟﺨﺎص ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ.ان ﻳﻐري ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﺑري ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 اﳌﺎء وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ؛،اﳌﺜﺎل دﻓﻊ ﻓﻮاﺗري اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻛﺬﻟﻚ ميﻜﻦ ان ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑري اﺑﻌﺎد
اﻟﺸﺨﺺ )اﻟﺬﻛﺮ( اﳌﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ اﻟﻌﻨﻒ
.ﻛﺈﺑﻌﺎد اﳌﺮأة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ أو أﻗﺎرﺑﻬﺎ
 ﰲ ﺣﺎل: ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺑري ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﴏار ﻋﲆ اﳌﺮاﻗﺒﺔﺣﺼﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮاري ﺳﻮف ميﻨﻊ ﻫﺬا
 ارﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ، ارﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ،اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل
.اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 اﻧﻪ ﻗﺮار ﺗﺪﺑري ﻣﺘﺨﺬ: ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺑري اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ.ﺑﺨﺼﻮص أﻃﻔﺎل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻴﻪ اﻟﻌﻨﻒ
اﳌﺜﺎل ﰲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان
ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻮل ﻣﻮﺟﻪ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
 ميﻨﻊ ﻣﻦ،اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺪرﺳﺔ
 ميﻜﻦ ان ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﻌﻤﻞ.اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﴎﻳﺔ
وﻋﻨﺪﻫﺎ أﻃﻔﺎل ﻣﺤﺘﺎﺟني اﻟﺬﻫﺎب اﱃ اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓري
 أﺷﻬﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ4 ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﳌﺪة
 اﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة.اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧني اﳌﱪﻣﺔ
 ان أﺟﻮر.2 ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺴﻮف ﺗﺨﺘﴫ اﳌﺪة اﱃ ﺷﻬﺮﻳﻦ
اﻟﺮوﺿﺔ ﺳﻮف ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻻﴎة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺟﻮر اﻟﺮوﺿﺔ, اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم
 ﻛام ﺗﺰداد اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.اﻷﺟﻮر اﻟﺴﻨﻮي
 و ﻳﺘﻢ.%20 ﻣﻊ اﳌﺮأة اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ًﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺄوئ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل أﻳﻀﺎ

