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6284 
قانون شامره 

جلوگیری از 
خشونت مردان



یش بل ) Heinrich-Böll-Stiftung( درترکیه   بنیاد های�ن
گ

لوگوی این بروشور با حمایت نمایند�
چاپ شده است. مسئولیت محتوای آن فقط برعهده بنیاد پناهگاه زنان مور چاتی است.
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هنگایم که در معرض خشونت مردان هستیم ییک 
ین قوانی�ن که یم توانیم به آن استناد کنیم قانون  ازمهم�ت

شماره 6284 است.

ن اطالعا�ت در  ن کامل قانون و همچن�ی در این بروشور، م�ت
ایط اضطراری   بهره مند شدن از قانون در �ش

گ
مورد چگونیک

و عمویم را درج کرده ایم. فراموش نکنیم، یم توانیم کلیه 
ن را عمیل کنیم. اقدامات مذکور در م�ت

نیازی نیست وکیل داشته باشیم تا حقوق قانو�ن خود 
ن از وکیل یم تواند نتیجه  را بدست آوریم، اما کمک گرف�ت
ی را برای ما آسان�ت کند. برای برخورداری از خدمات  گ�ی

ن یک گوایه اقامت، گوایه  وکالت، یم توانیم با داش�ت
فقر و ک�پ کیملیک به خدمات مشاوره حقو�ت کانون وکال 

 یم کنیم، مراجعه کنیم. ح�ت 
گ

در شهری که در آن زند�
اگر نیم توانید اسناد ذکر شده را تهیه کنید، بازهم با 

ید و درخواست حمایت کنید. ترکیه  کانون وکال تماس بگ�ی
که امضا کننده توافقنامه استانبول است ملزم به ارائه 

پشتیبا�ن حقو�ت رایگان به زنا�ن است که تحت خشونت 
هستند.



4

قانون 6284 برای چیست؟

، پرسعمو و  همرسی که با او ازدواج رسیم ویا عر�ن دارید، همرسی که طالق گرفته اید، پدرتان، برادرتان، دا�ی
، نامزدتان، فرزند پرس، دوست پرس سابق، دوست پرس فعیل، پدرشوهرتان، برادر دامادتان به طور  یا پرسدا�ی

خالصه، مردا�ن که اطراف شما هستند، ح�ت کسا�ن که نیم شناسید، یم توانند نسبت به شما خشونت اعمال 
کنند. قانون شماره 6284 فرصت های مهیم را برای محافظت از شما در برابر خشونت و ممانعت از ارتکاب 

خشونت افراد فراهم یم کند.

این قانون، اصول مرتبط با تداب�ی الزم جهت محافظت از زنان، کودکان، اعضای خانواده و قربانیان تعقیب 
مداوم یک طرفه که مورد خشونت قرار گرفته و یا در معرض خشونت هستند و ممانعت از اعمال خشونت 

نسبت به آنها را تنظیم یم کند. 

چگونه یم توانید از این قانون بهره مند شوید؟

خشونت در قانون، به مع�ن هر عمیل است که به آسیب یا رنجاندن جسیم، جنیس، روا�ن و اقتصادی فرد 
منجر شود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، تعریف شده است.

بر این اساس،
ن نیست؛ ب و شتم قرار گرف�ت خشونت فقط تحت �ن

ن کردن، • توه�ی
نمودن، • تحق�ی

دربرابر اشخاص دیگر، • تحق�ی
، زخیم کردن، فلج کردن، ن • تهدید به کش�ت

• اجبار به رابطه جنیس در زمان ها و اشکال نامطلوب،
• اجازه ندادن به رفت و آمد با همسایگان، دوستان، بستگان،

• ندادن خر�ج برای رفع نیازهای الزم،
• سوء استفاده مایل از زن و مصادره کردن پولش،

• سوال پرسیدن مداوم درمورد اینکه چقدر پول خرج شده است،

• تماس با تلفن به ا�ار،
• مداخله کردن در مورد اینکه با چه کیس دوست هستید،

• تعقیب کردن.
مشابه تمام این رفتارها در نزد قانون خشونت محسوب یم شود و اگر در معرض این اعمال قرار گرفتید، 

یم توانید از قانون بهره مند شوید. عالوه بر شما، فرزندان، مادر، خواهر، یا افرادی که نزدیک شما هستند هم 
ن تحت حمایت خود قرار یم دهد. ند. قانون این افراد را ن�ی ممکن است از خشونت رنج ب�ج

ید، کا�ن است که در   تحت خشونت قرار بگ�ی
ً
عالوه بر این، برای بهره مندی از قانون، الزم نیست مستقیما

معرض خطر و یا تهدید باشید.
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در اجرای قانون شماره 6284، اینکه زنان از کدام کشور آمده اند و وضعیت حقو�ت آنها چیست، اهمی�ت 
ندارد. هر ز�ن که مورد خشونت قرار گرفته یا در معرض خطر خشونت یم باشد یم تواند از این قانون بهره مند 

شود.

حقوق شما طبق قانون چیست؟

 کنید
گ

1. یم توانید درخواست پناهند�

فرض کنیم؛ شما در معرض خشونت قرار گرفته اید و احتیاج فوری به یک مکان امن برای ماندن در خارج از 
خانه خود ویا خانه بستگان خود دارید. در این حالت یم توانید در شهر خود یا شهر دیگری پناهگاه ام�ن برای 

خود و فرزندان خود درخواست کنید.

اگر مهاجر هستید برای ماندن در پناهگاه امن، میتوانند از شما یک برگه هوی�ت مب�ن بر اقامت قانو�ن در ترکیه 
درخواست کنند. در اجرای قانون شماره 6284، فر�ت نیم کند که زنان متعلق به کدام کشور باشند، هر ز�ن 

ن اسناد  که مورد خشونت قرار گرفته و یا در معرض تهدید یم باشد، حق ماندن در مکان امن را دارد. اما داش�ت
یس شما به خدمات اسایس مانند  ن الملیل و یا کارت اجازه اقامت در ترکیه، دس�ت قانو�ن مانند حفاظت ب�ی
خدمات درما�ن و قضا�ی را آسان�ت یم کند. عالوه بر این، اگر اجازه ترک کردن شهری را که در آن ثبت نام

 کرده اید را ندارید، یم توانید با ارائه درخواست به اداره امور اتباع و مهاجرین خار�ج شهری که در آن سکونت 
دارید، با استناد به اینکه در معرض خشونت هستید، خواهان تغی�ی شهر محل اقامت خود شوید.

اگر وضعیت شدید و فوری خشونت وجود داشته باشد و مکا�ن برای اقامت نداشته باشید، پناهگاه، یک مکان 
یس پیدا کند مگر  امن برای شما خواهد بود. آدرس پناهگاه ها محرمانه است و هیچ کس نیم تواند به شما دس�ت

اینکه شما بخواهید.

 مجبور نیستید مدار� برای اثبات اینکه تحت خشونت هستید مانند برگه شکایت، 
گ

برای درخواست پناهند�
انه از دادگاه و یا گوایه پزشک قانو�ن فراهم کنید. ن تصمیمات پیشگ�ی گرف�ت

احتیاط!
ی یا فرمانداری و وایل منطقه، موظفند شما را �یعا در پناهگایه اسکان دهند. دادگاه خانواده  ŞÖNİM، کالن�ت

مجبور به صدور حکم برای آن نیست.

مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید:

ی، ین کالن�ت نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

فرمانداری/ استانداری
دادگاه های خانواده
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ی بروید، پلیس* باید شما را در  به یاد داشته باشید، ح�ت اگر مجبور شوید نیمه شب یا آخر هفته به کالن�ت
ین پناهگاه اسکان دهد. اگر در آن منطقه هیچ پناهگایه وجود نداشته باشد و یا درآن پناهگاه، جای کا�ن  نزدیک�ت
وجود نداشته باشد، پلیس موظف است شما را به مکا�ن امن )مانند هتل، خوابگاه پلیس( برده و امنیت شما را 

ن کند. تضم�ی

2. یم توانید درخواست حفاظت موقت )محافظ شخیص( کنید.

ون و   اگر نگران هستید فردی که نسبت به شما خشونت اعمال یم کند و یا این احتمال وجود دارد که وق�ت ب�ی
ه یم روید به شما آسیب برساند، یم توانید از یک افرس پلیس درخواست کنید تا شما را همرایه  یا � کار وغ�ی

کند.

احتیاط!
ند که بدون مراجعه به دادستا�ن یا دادگاه خانواده، محافظ شخیص به  فرمانداری/ استانداری؛ تصمیم یم گ�ی

شما اختصاص دهند.

ی یا ژاندارمری موظف است برای شما محافظ شخیص  ین کالن�ت ایط فوری و �یــــع، نزدیک�ت در صورت بروز �ش
ن روز کاری پس از حادثه، تصمیم گرفته شده، در فرمانداری و یا استانداری منطقه تصویب  ن کند. در اول�ی تام�ی

خواهد شد.

3. یم توانید درخواست كنید كه اعمال کننده خشونت از خانه خارج شود و از او 
بخواهید كه به شما نزدیك نشود.

 یم کنید دور کنید، یم توانید از 
گ

� که در آن زند� شما یم توانید فرد اعمال کننده خشونت را از خانه مش�ت
ی ممانعت کنید و  نزدیک شدن این شخص به محل کارتان، مدرسه فرزندتان و به شما در یط مدت تصمیم گ�ی

 در محل اقامت خود ادامه دهید.
گ

یم توانید به زند�

اما، اگر فکر یم کنید در معرض خطر جدی قرار دارید، اسکان در پناهگاه ممکن است گزینه ای �یع�ت و 
محافظ تری برای شما باشد.

* طبق قانون، در مناطق خارج از محدوده فعالیت پلیس، ژاندارمری دارای همان وظایف و اختیارا�ت است که 
برای پلیس تعریف شده است.

مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید:

ی، ین کالن�ت نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

فرمانداری/ استانداری
دادگاه های خانواده
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ی از خشونت فردی که به شما خشونت اعمال 4. شما یم توانید برای جلوگ�ی
 یم کند، درخواست بدهید .

ی خشونت شخص مرتکب از طریق تلفن ، ایمیل ، رسانه های اجتمایع یا به هر  شما یم توانید برای جلوگ�ی
روش دیگری به شما خشونت اعمال یم کند، در خواست بدهید.

5. یم توانید آدرس خود را محرمانه کنید.

اگر امنیت جا�ن شما مورد تهدید قرار گرفته و یا در حال فرار از فردی هستید که به شما خشونت اعمال        
یم کند، یم توانید بخواهید هویت و اطالعات آدرس تان و تمام اوراق رسیم شما بصورت محرمانه بماند. 

 ، چراکه فردی که به شما خشونت اعمال یم کند امکان دارد از طریق سیستم ثبت احوال، سوابق بیمه درما�ن
یس پیدا کند. در  ن فرزند از مدرسه فرزند شما و یا از راه های رسیم دیگر، به آدرس شما دس�ت در صورت داش�ت
درخواست خود، به وضوح بیان کنید که یم خواهید آدرس و اطالعات کارت شناسا�ی خود را محرمانه بماند 
و بخواهید این حکم محرمانه در نامه رسیم مشمول بر حکم صادره از دادگاه خانواده به صورت واضح و با 

جزئیات نوشته شود.

مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید:

ی ، ین کالن�ت نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

دادگاه های خانواده

مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید:

ی، ین کالن�ت نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

دادگاه های خانواده

احتیاط!
در صورت مداخله فوری، پلیس صالحیت و مسئولیت دور کردن شخص اعمال کننده خشونت از خانه را، 
بدون حکم دادگاه، دارد. اگر پلیس نخواهد از امکا�ن که در اختیار دارد استفاده کند و از انجام وظایف خود 

امتناع ورزد، با قاطعیت مسئولی�ت که در این مورد بر عهده دارد را به پلیس یادآوری کنید و از آنها بخواهید فرد 
اعمال کننده خشونت را از خانه خارج کرده و از نزدیک شدن او به شما ممانعت کنند.
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اگر مهاجر هستید و وضعیت حقو�ت شما وابسته به شخص اعمال کننده خشونت است، یا اینکه در اداره 
اموراتباع و مهاجرین، همراه با شخص اعمال کننده خشونت ثبت نام شده اید، یم توانید درخواست کنید 
پرونده شما از شخص اعمال کننده خشونت جدا شود و آدرس شما در اوراق ثبت شده در اداره امور اتباع 
ن در معرض  و مهاجرین محرمانه گردد. عالوه بر این، اگر مورد خشونت قرار گرفته اید یا در خطر قرار گرف�ت
خشونت هستید، در اداره امور اتباع و مهاجرین برای درخواست کیملیک و امثال آن، باید نسبت به سایر 
ید و دولت باید امکان معالجه را برای شما فراهم کند )ماده YUKK ماده 76(. متقاضیان در اولویت قرار گ�ی

 یم کنید و اعمال خشونت نسبت به شما با حکم رسیم از دادگاه 
گ

، در ترکیه زند�
گ

اگر با اجازه اقامت خانواد�
ن  ثابت شده است ، در صورت طالق از شخص اعمال کننده خشونت، یم توانید 60 روز قبل از پایان یاف�ت

، برای اجازه اقامت کوتاه مدت اقدام کنید. 
گ

اجازه اقامت خانواد�

 شخیص علیه شما خشونت اعمال نیم کند ویل به طور بالقوه امنیت جا�ن شما 
ً
عالوه بر این، اگر مستقیما

تحت تهدید قرار دارد، به عنوان مثال، اگر از دوست پرس خود باردار هستید و در صورت باخ�ج شدن
 خانواده تان از آن، امنیت جا�ن شما از طرف آنها به خطر خواهد افتاد، بدون هدف نشان دادن کیس           

یم توانید درخواست کنید اطالعات کارت شناسا�ی و آدرس و تمام اوراق رسیم شما محرمانه بماند.

6. یم توانید درخواست تغی�ی کارت شناسا�ی و سایر اطالعات مرتبط به آن را بدهید.

اگر امنیت جا�ن شما تحت خطر قرار گرفته باشد، یم توانید برای تغی�ی اطالعات کارت شناسا�ی خود، یع�ن نام 
 شما 

گ
 جدید درخواست دهید. به یاد داشته باشید، این تصمیم یم تواند موارد بسیاری را در زند�

گ
و نام خانواد�

تغی�ی دهد و ممکن است حق و حقو�ت را که با هویت قبیل خود کسب کرده بودید را از دست بدهید. بنابراین، 
 تان در معرض خطر است، درخواست 

گ
اگر راه دیگری برای فرار از شخص اعمال کننده خشونت ندارید و زند�

خود را اعالم کنید و حتما درخواست انتقال تمایم حقوق کسب شده سابقتان را به هویت جدید بدهید.

اگر یک مهاجر هستید وتغی�ی کارت شناسا�ی بدلیل اینکه تحت صالحیت کشوراصیل شما یم باشد ممکن است 
، با مطلع کردن اداره امور اتباع و مهاجرین استا�ن از وضعیت  رد شود. پس از پذیرفته شدن تغی�ی کارت شناسا�ی

مربوطه که در آنجا ثبت شده اید ، وضعیت حقو�ت شما در ترکیه محافظت خواهد شد.

 . درخواست خود
 از طریق

ً
 را مستقیما

 وکیل به دادگاه
 خانواده ارائه دهید

 مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید :

ی، ین کالن�ت نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

دادگاه های خانواده



9

7. یم توانید از شخص اعمال کننده خشونت بخواهید اسلحه خود را به پلیس 
تحویل دهد.

ن دارد بخواهید اسلحه خود  یم توانید از شخیص که مرتکب خشونت شده است یا احتمال رفتار خشونت آم�ی
را به پلیس تحویل دهد. اگر این شخص به دلیل حرفه و شغیل که دارد اسلحه حمل یم کند، مانند پلیس یا 

ژاندارمری، بازهم یم توانید درخواست کنید که اسلحه خود را تحویل دهد.

8. یم توانید درخواست حضانت موقت و حکم موقت پرداخت نفقه به کودک 
کنید.

اگر فرزند دارید و هنوز تقاضای طالق نکرده اید، یم توانید طبق این قانون، حضانت موقت فرزندان خود را 
ک است. اما اگر همرس شما  درخواست کنید. تا زما�ن که این ازدواج ادامه یابد، حضانت برای مادر و پدر مش�ت

 حضانت را به شما دهد.
ً
نسبت به شما و فرزندانتان خشونت اعمال یم کند، دادگاه خانواده یم تواند موقتا

ن ترکیه خواهید بود،  اگر مهاجر هستید در موضوعات مربوط به اقدامات احتیایط موقت وابسته به قوان�ی
بنابراین شما  یم توانید از حقوق مذکور همچون دستور موقت پرداخت نفقه برخوردار شوید.

در صور�ت که قبال حکیم در رابطه با نفقه کودک صادر نشده باشد، یم توانید برای خود و فرزندانتان 
درخواست نفقه کنید.

 

9. یم توانید درخواست کمک مایل موقت کنید.

در چارچوب قانون شماره 6284 کمک های موقت مایل، به کمک ها�ی گفته یم شود ، زما�ن که شما در معرض 
خشونت قرار گرفته اید و برای نیازها�ی که بعد از آن ممکن است به آن احتیاج پیدا کنید ،به شما پرداخت 

خواهد شد. ممکن است گفته شود در صور�ت که از طرف شهرداری، فرمانداری و یا استانداری کمک مایل و 
یا لوازم دریافت یم کنید، به شما کمک مایل موقت تعلق نخواهد گرفت. طبق قانون، این اطالعات نادرست 
است. کمک های مایل موقت، یک حق مستقل است که طبق قانون شماره 6284 اگر تحت خشونت قرار 
گرفته اید مجزا از سایر مزایای اجتمایع، یک حق جداگانه شناخته شده است. شما یم توانید ضمن دریافت 

 مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید:

ین اداره پلیس، نزدیک�ت

ی از خشونت  مرکز نظارت و پیشگ�ی
،)ŞÖNİM(
دادستان کل،

دادگاه خانواده

 مکان ها�ی که یم توانید
مراجعه کنید :

 از طریق 
ً
این کار را مستقیما

دادگاه خانواده انجام دهید.
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کمک های موقت مایل، از شهرداری، استانداری و یا فرمانداری برای دریافت پول و یا لوازم مراجعه کنید ، یا 
ن مراجعه کنید. اگر  ن حال یم توانید برای کمک های مایل موقت ن�ی ، درع�ی ن پشتیبا�ن ضمن برخورداری از چن�ی

فرزندی دارید، یم توانید برای او هم درخواست کمک مایل بدهید.

10. یم توانید برای خانه ای که ساکن آن هستید برای تحت اللف�ظ توقیف مسکن 
ح( بخواهید. ک خانواده )�ش مش�ت

 یم کنید. اگر سند مالکیت 
گ

، خانه ای است که در آن شما در کنار همرستان با هم زند� ن ک زوج�ی مسکن مش�ت
 یم کنید مطلق به همرستان باشد، یم توانید به همراه سند ازدواج، بر گه اقامت و 

گ
مسک�ن که در آن زند�

ح( را  ک خانواده )�شِ فتوک�پ شناسنامه خود با مراجعه به اداره ثبت اسناد، تحت اللف�ن توقیف مسکن مش�ت
بگذارید.

ک است یا نه، یم توانید با دادخواست دادن  درصورت اختالف نظر مب�ن بر اینکه خانه شما مسکن مش�ت
ک  طبق قانون شماره 6284 و قانون مد�ن به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تحت اللف�ن توقیف مسکن مش�ت

ح( را بگذارید. خانواده )�شِ

ک خانواده، همرس شما بدون اطالع شما نیم تواند خانه  بعد از قرار دادن، تحت اللف�ن توقیف مسکن مش�ت
 شما را بفروشد یا محدود کند. به این ترتیب، تا مشخص شدن نتیجه درخواست طالق حصول 

گ
خانواد�

ن یم کنید. مطالبات خود را تضم�ی

11. اگر از هیچ گونه بیمه درما�ظ برخوردار نیستید یم توانید از بیمه درما�ظ دول�ت 
بهره مند شوید.

اگر بیمه درما�ن نداشته و ح�ت بدیه حق بیمه داشته باشید، طبق این قانون اگر حکم حفاظ�ت )حکم صادر 
شده از دادگاه برای حفظ زنان در برابرشخص اعمال کننده خشونت( گرفته باشید، بیمه محسوب یم شوید. 

تا زما�ن که حکم حفاظ�ت شما معت�ج باشد، یم توانید از خدمات درما�ن تحت بیمه درما�ن بهره مند شوید و 
ن تحت بیمه درما�ن دریافت کنید. داروهای خود را ن�ی

 مکان ها�ی که یم توانید مراجعه کنید

ی از خشونت  مرکزنظارت و پیشگ�ی

)ŞÖNİM(، وزارت خانواده، کار و 

تامین اجتماعی کل استان
فرمانداری/ استانداری، 

دادگاه های خانواده

 مکان ها�ی که یم توانید
 مراجعه کنید

 سازمان ثبت اسناد، دادگاه 
خانواده در صورت رد 

سازمان ثبت اسناد
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چگونه درخواست را ارائه یم دهید؟

ن دادخواست یم توانید از وکیل کمک  یم توانید با دادخواست به دادگاه خانواده مراجعه کنید. برای نوش�ت
ید. بگ�ی

در این دادخواست، خشونت ها�ی را که تجربه کرده اید و اقداما�ت که برای فرار از خشونت انجام داده اید 
را با جزئیات توضیح دهید. دادخواست را به قسمت دادگاه خانواده در حال وظیفه درداد�ای که نزدیک 

ی ها ، فرمانداریــها و مرکز  ن یم توانید این دادخواست را به دادستا�ن ها، کالن�ت شما است واگذار کنید. همچن�ی
ی و نظارت بر خشونت علیه زنان )ŞÖNİM( بدهید. فقط در این صورت، ارائه دادخواست شما  پیشگ�ی

توسط این مقامات به دادگاه خانواده برای تأیید زمان خواهد برد، به این دلیل مراجعه مستقیم شما به دادگاه 
خانواده، باعث یم شود حکم شما �یع�ت صادر شود.

درعمل هنگایم که درخواست به طور مستقیم به دادگاه خانواده ارائه شود، حکم نها�ی حداک�ث روز بعد اتخاذ 
ی و دادستان انجام شود تایید حکم یم تواند تا چند روز  یم شود، در حایل که اگر درخواست ها از طریق کالن�ت

به تأخ�ی بیفتد.

زما�ن که به دادگاه خانواده مراجعه یم کنید، یک شماره پرونده به شما داده یم شود. این شماره را یادداشت 
کنید. حکم شما، باید حداک�ث تا دو روز کاری بعد از دریافت درخواست اتخاذ شود. با مراجعه دوباره به دادگاه و 

ن شماره پرونده خود یم توانید نتیجه درخواست خود را دریابید. گف�ت

وری نیست. برای این کار، فقط   و محافظت شخیص مراجعه به دادگاه خانواده �ن
گ

 برای درخواست پناهند�
 شما 

گ
ی بروید و بگویید که امنیت زند� ی و نظارت بر خشونت علیه زنان )ŞÖNİM( یا کالن�ت به مرکزپیشگ�ی

مورد تهدید قرار گرفته است؛ کا�ن است به صورت کت�ج درخواست داده شود.

ین فرمانداری بروید و دادخواس�ت بنویسید و اطالعا�ت در مورد  برای درخواست کمک موقت مایل، به نزدیک�ت
جزئیات وضعیت اقتصادی خود ارائه دهید. در دادخواست خود هزینه های ماهانه )اجاره ، برق ، آب و 

ه( را بیان کنید. ه(، هزینه های افرادی را که موظف به مراقبت از آنها هستید )فرزندان، والدین و غ�ی غ�ی

ی و نظارت بر خشونت علیه زنان       ی و مرکزپیشگ�ی در مورد درخواست ها�ی که به فرمانداری منطقه، کالن�ت
ی  )ŞÖNİM( داده اید، یم توانید با تماس تلف�ن و یا ترجیحا با مراجعه به جا�ی که درخواست داده اید پیگ�ی

اض به  کنید. اگر درخواست شما و اقداما�ت که مورد نظر شما رد شده باشد، در مدت 2 هفته، حق اع�ت
مؤسسه ای که این تصمیم را گرفته است، را دارید.

ید: نکا�ت که باید هنگام درخواست خود در نظر بگ�ی

زما�ن که تحت خشونت قرار گرفته اید برای حفاظت خود در برابر خشونت و یا برای مجازات شخص اعمال 
ن  کننده خشونت، وجود مقررات قانو�ن بسیار مهم است. اما ترصیــــح بر تحقق تمایم مقررات آمده در قوان�ی

ترکیه و برآورده کردن آن آنچنان که باید باشد، متاسفانه امکان پذیر نیست. بعیصن اوقات بدلیل ناآگایه 
ن فرصت کا�ن و اغلب به این دلیل که خشونت علیه  ، گایه از تنبیل، گایه به دلیل نداش�ت مقامات دول�ت

ی، فرمانداری، دادستان و یا به دادگاه مراجعه                    زنان را به عنوان نقض حقوق نیم دانند، زما�ن که به کالن�ت
یم کنید، ممکن است به شما اهمیت نداده و اطالعات نادرست و ناقیص به شما ارائه دهند. بنابراین به منظور 

برخورداری از حقوق خود؛ اول از همه، باید بدانید چه حقو�ت دارید و برای به دست آوردن آن مصمم باشید.
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ی، فرمانداری، دادگاه، ŞÖNİM، وکیل(، باید در نظر  نکا�ت که به هنگام درخواست به مقامات ذیصالح )کالن�ت
گرفته شود عبارت اند از:

ید. اگر نیم توانید هزینه وکالت را پرداخت  1.   اگر وضعیت اضطراری ندارید، ابتدا با یک وکیل تماس بگ�ی
ید. کانون وکال از شما برگه اقامت،  کنید، با کانون وکالی استان، قسمت دفتر کمک های حقوقی آن تماس بگ�ی

ن یم کند. گوایه فقر و فتوک�پ برگه هوی�ت تقاضا کرده و سپس یک وکیل رایگان تعی�ی

2.   اگر یم خواهید بدون وکیل درخواست کنید، این بروشور را همراه خود داشته باشید؛ نشان دهید که 
حقوق شما چیست و افراد مسئول باید چه کاری انجام دهند.

3.   تمام مطالبات خود را به صورت کت�ج ارائه دهید. اگر پاسخ های داده شده به درخواست شما به صورت 
اض کنید، همیشه آنها را به صورت کت�ج بخواهید. د اع�ت شفایه انجام گ�ی

ی هستید، اطمینان حاصل کنید که کلیه موارد خواسته شده از طرف شما در صورتجلسه  4.   اگر در کالن�ت
 هنگام امضای صورتجلسه آن را بخوانید، و اگر مواردی وجود دارد که شما به آنها اشاره  

ً
ثبت شود، حتما

ات الزم را انجام دهند. درخواست شما باید در دو نسخه تنظیم شود. یک  نکرده اید، از آنها بخواهید که تغی�ی
ی یک نسخه را نزد خود نگه دارید. از پلیس بخواهید زیر نسخه ای را که در دست شماست  نسخه را در کالن�ت

ن نام خود امضا کند. از آنها بخواهید که شماره ثبت سند، تنظیم کنند  ن با نوش�ت با قید »دریافت شد« و همچن�ی
و آن را بر روی نسخه ای که در اختیار شماست یادداشت کنید. بنابراین، قادر خواهید بود روند کار را با شماره 

ی کنید. ثبت سند داده شده پیگ�ی

ب و جرح در بدن شما وجود دارد، به یاد داشته باشید در قانون  ی یم روید، اگر اثری از �ن 5.   وق�ت به کالن�ت
جزا�ی ترکیه صدمه زدن به فرد جرم محسوب یم شود. پلیس باید با فرستادن مستقیم شما به بیمارستان، 

ب و جرح بنویسد. اگر پلیس اقدامات اعزام و گزارش را انجام ندهند، از  گزاریسش در مورد نتیجه صدمات �ن
آنها برای انجام آن تقاضا کنید.

6.   در صورت امکان، برای درخواست دادن با یک دوست و یا بستگان نزدیک خود بروید.

ه( از شخیص که با   و یا تصویری )قد، وزن، رنگ مو و چشم و غ�ی
گ

7.   تاریــــخ و زمان مراجعه، نام، نام خانواد�
او مخاطب شدید را جا�ی یادداشت کنید.

ید و گزارش دهید که “به  ی به طور کا�ن مورد توجه قرار نگرفتید ، با شماره 155 تماس بگ�ی 8.   اگر در کالن�ت
دلیل اینکه در معرض خشونت قرار گرفته اید به اداره پلیس آمده اید، اما به شما اهمیت داده نیم شود و 

مأموران با عدم انجام وظایف قانو�ن خود مرتکب جرم یم شوند«.

طبق قانون، در صورت نقض حکم داده شده چه کاری یم توانید انجام دهید؟

اگر بنا بر درخواست شما که قربا�ن خشونت هستید دادگاه طبق حکیم فرد اعمال کننده خشونت را از نزدیک 
 شما، تماس تلف�ن و مزاحمت برای شما و از دادن پیام به شما منع کرده باشد اما فرد 

گ
شدن به محل زند�

د، دلیل،  اعمال کننده خشونت این حکم را رعایت نکرده و به خانه بیاید، به شما پیام داده و یا تماس بگ�ی
محتوای پیام ها�ی که برای شما ارسال کرده، تماس گرفته و یا به خانه آمده هر چه که باشد، با انجام این 

ن  اعمال تصمیم دادگاه را نقض کرده محسوب یم شود. محتوای پیام ها�ی که ارسال شده ممکن است توه�ی
ن نباشد، یا دلیل بازگشت به خانه فقط دیدن فرزندانش باشد؛ دلیل رفتارهایش هرچه که باشد  ن یا تهدیدآم�ی آم�ی

این حقیقت که حکم دادگاه را نقض کرده است را تغی�ی نیم دهد.
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در این صورت شما باید با دادخواست به داد�ا و یا دادگاه مراجعه کرده و در صورت امکان، با در 
، چه زما�ن و به چه  ن مدار� مب�ن بر اینکه متخلف، نقض این حکم را در چه تاری�ن دست داش�ت
رویسش انجام داده است را اطالع دهید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که شخیص که به 

شما خشونت اعمال یم کند به مدت 3 تا 10 روززندا�ن شود.

ظ نامه اتباع بیگانه آی�ی

اگر یک زن خار�ج در ترکیه هستید، حضور شما در ترکیه ممکن است دالیل بسیاری داشته باشد. در ترکیه با 
یس و استفاده از امکانات حفاظ�ت متفاوت است، اما طبق قانون شماره  توجه به وضعیت حقو�ت شما، دس�ت

 و با توجه به مبارزه با آنها طبق توافقنامه شورای 
گ

ی از خشونت خانیک 6284 و خشونت بر علیه زنان و پیشگ�ی
اروپا )نام کوتاه »توافقنامه استانبول«( تمام زنان از حقو�ت که به ارمغان یم آورد یم توانند بهره مند شوند.

با توجه به توافقنامه استانبول، ترکیه »مفاد قرارداد، به ویژه اقدامات مرتبط با حمایت از حقوق قربانیان 
جنس، جنیست، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیایس یا متفاوت اندیشیدن، منشاء میل و یا اجتمایع، 

، وضعیت سالمت، معلولیت،  وابسته بودن به یک اقلیت میل، اموال، تولد، گرایش جنیس، هویت جنسی�ت
 یا وضعیت های دیگر، اطمینان از اجرای هیچگونه تبعییصن بر 

گ
وضعیت تأهل، وضعیت مهاجرت یا پناهند�

هر مبنا�ی که باشد« اعمال یم شود. 

اگر در ترکیه هویتتان ثبت نشده است:

اگر به دلیل خشونت های اعمال شده در کشورتان و یا به دلیل ترس از خشونت، به عنوان پناهنده وارد 
ترکیه شده اید، اما هیچ سندی دال بر رسیم بودن اقامت خود در کشور ندارید، یم توانید به اداره امور اتباع 

ن الملیل کنید. به  و مهاجرین استان خود مراجعه کرده، وضعیت خود را توضیح دهید و درخواست حمایت ب�ی
ن شده خارج از شهرهای بزرگ هدایت   ن الملیل شما، به شهرهای تعی�ی محض دریافت درخواست حفاظت ب�ی

ن شده اقامت  یم شوید. شما در طول انجام اقداما�ت در مورد وضعیت خود و بعد از آن، باید دراستان تعی�ی
ن شده،  کنید، به اداره امور اتباع و مهاجرین استان مراجعه کرده و ثبت نام نمایید. اگر اقامتتان در استان تعی�ی

شما را در معرض خطر قرارخواهد داد )به عنوان مثال، اگر احتمال خطر خشونت از طرف افرادی که از 
کشورتان آمده اند وجود دارد و یا در طول مدت اقامت در معرض خشونت قرار گرفته اید(،    یم توانید به 

اداره امور اتباع و مهاجرین استان درخواست تغی�ی استان اقامت خود را بدهید.

ن الملیل وضعیت حقو�ت پناهندگان، در  شما یم توانید براساس توافقنامه استانبول و بر اساس توافقنامه ب�ی
صور�ت که به دلیل زن بودن در کشورتان مورد خشونت واقع شده اید، و یا در صورت بازگشت به آنجا احتمال 

ید وجود دارد، یم توانید درخواست حفاظت کنید. عالوه بر این،  اینکه دوباره در معرض خشونت قرار بگ�ی
ید، باید به درخواست شما  چون تحت خشونت هستید و از آنجا که ممکن است در معرض خشونت قرار بگ�ی

ن الملیل اولویت قائل شوند. در برنامه های حفاظت ب�ی

ات آنچه تجربه کرده اید رها شوید و تصمیم به  اگر قربا�ن قاچاق انسان هستید، برای اینکه بتوانید از تأث�ی
ید، امکان دارد به شما اجازه اقامت یس )30( روزه داده شود و این اجازه اقامت بسته  همکاری با مقامات بگ�ی

به موقعی�ت که در آن قرار دارید تمدید شود، اما در هر صورت این مجوز نیم تواند از 3 سال تجاوز کند.

ن الملیل شما به دالیل مختلف رد شود، اما اگر ییک از دالیل زیر مد نظر  ، اگر درخواست حمایت ب�ی ن همچن�ی
دوستانه برای ماندن در ترکیه به  ن مجوز اقامت برسش باشد، حکم دیپور�ت برای شما صادر نیم شود و امکان گرف�ت

شما داده یم شود:
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ن در  آم�ی انسا�ن یا تحق�ی •  در صورت وجود نشانه های جدی مب�ن بر مجازات اعدام، شکنجه، مجازات غ�ی
کشوری که به آنجا بازگردانده یم شوید.

، سن و بارداری، ریسک مسافرت برای شما باال باشد. •  به دلیل مشکالت درما�ن

•  اگر بیماری ای داشته باشید که خطر جا�ن برای شما دارد و معالجه شما ادامه داشته باشد و در کشوری که 
دیپورت خواهید شد امکانات کا�ن برای ادامه معالجه شما وجود نداشته باشد.

•  اگر قربا�ن قاچاق انسان بوده و از روند کمک به قربانیان بهرمند یم شوید.

، جسیم یا جنیس هستید و درمان شما هنوز به اتمام نرسیده است. •  اگر قربا�ن خشونت روا�ن

ن الملیل و یا حفاظت موقت  اگر در ترکیه هویتتان را ثبت کرده اید و دارای وضعیت متقا�ن حفاظت ب�ی
هستید:

ن در این راستا، در رابطه با   از حقوق مندرج در قانون شماره 6284 بهره مند شوید. همچن�ی
ً
یم توانید مستقیما

ن جمهوری ترکیه هستید. موارد طالق و حضانت، تابع قوان�ی

 یم کنید:
گ

 در ترکیه زند�
گ

اگر با اجازه اقامت خانواد�

ف   یم کنید و اگر با یک شهروند ترکیه ای مزدوج هستید و در �ش
گ

 در ترکیه زند�
گ

اگر با اجازه اقامت خانواد�
طالق هستید، اگر به مدت 3 سال مداوم متاهل بودید یم توانید بعد از طالق درخواست اجازه اقامت کوتاه 

مدت کنید. اگر توسط دادگاه ثابت شده باشد که مورد خشونت قرار گرفته اید، برای اجازه اقامت کوتاه مدت 
ط مدت 3 سال متاهل ماندن وجود ندارد. مهم است که برای کسب اجازه اقامت کوتاه مدت، مدت تمدید  �ش
اجازه اقامت در 60 روز مقرر در قانون را از دست ندهید. اجازه اقامت کوتاه مدت فقط قبل از منقیصن شدن 

 شما امکان پذیر است.
گ

اجازه اقامت خانواد�

ن براساس توافقنامه استانبول ، به کلیه زنا�ن که وضعیت آنها به همرس وابسته یم باشد ، باید بدون در  همچن�ی
ن اینکه با یک شهروند ترکیه ای مزدوج یم باشند ، اجازه اقامت کوتاه مدت داده یم شود. نظر گرف�ت

)ŞÖNİM( ی و نظارت بر خشونت علیه زنان مرکزپیشگ�ی

ی و نظارت از خشونت علیه زنان با قانون شماره 6284 با نام KOZA تأسیس شد و از تاریــــخ  مراکز پیشگ�ی
انتشار بروشور ŞÖNİM ها در 81 استان خدمت یم کنند.

ی  ی، فرمانداری منطقه و دادگاه خانواده، در هر ساعت از شبانه روز یم توانید به مراکز پیشگ�ی عالوه بر کالن�ت
و نظارت بر خشونت علیه زنان مراجعه کنید تا به کلیه حقوق خود طبق قانون برسید. این مراکز مؤسسا�ت 

هستند که شما را جهت دستیا�ج به حقوق خود به مؤسسات مربوطه هدایت یم کنند و این مؤسسات، زما�ن 
 احتیاجات موردنیاز شما طبق قانون شماره 6284 هستند.

گ
که تحت خشونت هستید ،مسئول هماهنیک

ن شغل، هدایت کردن به دوره های حرفه و فن، دریافت حمایت  ن موظفند برای یاف�ت مراکز  ŞÖNİM همچن�ی
روانشناخ�ت یاری رسانند و در این امور شما را راهنما�ی کنند.

 ادارات استا�ن وزارت خانواده و سیاست های اجتمایع، همان وظایف و مسئولیت های ŞÖNİM را دارند. 
بنابراین،  یم توانید در استانها�ی که ŞÖNİM هنوز تأسیس نشده است، به ادارات استا�ن مراجعه کنید.

ی و نظارت بر خشونت علیه زنان ) ŞÖNİM( در استان ها را یم توانید در زیر  اطالعات تماس مراکز پیشگ�ی
بیابید.
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ADANA
Adres: Huzurevleri Mah. 77139. Sok. No:4 Çukurova/Adana
Tel: 0 322 247 08 35 / 0 322 239 99 59

ADIYAMAN
Adres: Altınşehir Mah. Gölbaşı Karayolu 5. Km’si No:28 Adıyaman
Tel: 0 416 223 12 62

AFYON
Adres: Zafer Mahallesi Kanuni Caddesi Müze Arkası No:15 Merkez/Afyonkarahisar
Tel: 0 272 213 17 83

AĞRI
Adres: Fırat Mahallesi 950 Sokak ATSO Arkası Merkez/Ağrı
Tel: 0 472 215 21 20

AKSARAY
Adres: Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman Bulv. No:83 Aksaray
Tel: 0 382 222 04 34

AMASYA
Adres: 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:119/Amasya
Tel: 0 358 222 00 51

ANKARA
Adres: Anafartalar Caddesi No:66 Ulus/Ankara
Tel: 0 312 348 36 86, 0312 351 65 63

ANTALYA
Adres: Kültür Mah. 3844. Sok. No:8 Kepez/Antalya
Tel: 0 242 227 20 62

ARDAHAN
Adres: Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:9 Kat:4 Ardahan
Tel: 0 478 211 38 40

ARTVİN
Adres: İl Müdürlüğü - Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Ata İş ve Yaşam Merkezi No:10 Artvin
Tel: 0 466 212 42 82

 )ŞÖNİM ( ی و نظارت بر خشونت اطالعات تماس مراکز پیشگ�ی
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AYDIN
Adres: İl Müdürlüğü - Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/Aydın
Tel: 0 256 214 64 00

BALIKESİR
Adres: Altı Eylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi No: 121/A Balıkesir
Tel: 0266 249 29 73

BARTIN
Adres: Demirciler Mah. Ali Gama Sokak No:47/2 Merkez Bartın
Tel: 0 378 227 81 44

BATMAN
Adres: Belde Mahallesi 3210 Sokak, No: 26, Merkez/Batman
Tel: 0 488 214 38 14

BAYBURT
Adres: Veysel Mahallesi Su Deposu Sokak No:42- Bayburt
Tel: 0 458 211 46 01

BİLECİK
Adres: Tevfik Bey Caddesi Arz Birlik Apartmanı Merkez/Bilecik
Tel: 0228 212 20 37

BİNGÖL
Adres: Yenişehir Mah. Selahattinkaya Cad.No:33 Bingöl
Tel: 0 426 213 83 80

BİTLİS
Adres: 8 Ağustos Mahallesi 413 Sok. Merkez/Bitlis
Tel: 0434 226 97 78

BOLU
Adres: Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi No:61 Bolu
Tel: 0 374 270 50 30

BURDUR
Adres: Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No:29 Burdur İl Müdürlüğü 3. Kat Burdur
Tel: 0 248 233 19 99

BURSA
Adres: Muradiye Mh.Kayabaşı Sk. No:7 Osmangazi/Bursa
Tel: 0 224 223 03 68
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ÇANAKKALE
Adres: Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:209/5 Çanakkale
Tel: 0 286 218 09 82

ÇANKIRI
Adres: İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Parıltı Cad. No:22 Kat:2 Merkez/Çankırı
Tel: 0 376 213 26 89

ÇORUM
Adres: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:57 Çorum
Tel: 0 364 224 67 63

DENİZLİ
Adres: Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No:145 Bağbaşı/Denizli 
Tel: 0 258 266 41 66

DİYARBAKIR
Adres: Diclekent Villaları 252.Sok. No:37-39 Kayapınar/Diyarbakır
Tel: 0 412 257 21 50/ 0 412 257 18 90

DÜZCE
Adres: Kiremitocağı Mh İstanbul Cd No:109 Merkez/Düzce
Tel: 0 380 524 69 96

EDİRNE
Adres: Şükrü Paşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez/Edirne
Tel:0 284 214 34 40

ELAZIĞ
Adres: Cumhuriyet Mah. Fathi Ahmet Baba Bulv. No:96 Elazığ
Tel: 0 424 247 35 43

ERZİNCAN
Adres: İnönü Mah. Hükümet Konağı C Blok No:12 Erzincan
Tel: 0 446 226 60 68

ERZURUM
Adres: Rabiana Mah. Atatürk Lisesi Cad. No:1 Yakutiye/Erzurum
Tel: 0 442 215 14 00

ESKİŞEHİR
Adres: Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak No:49/A Odunpazarı Eskişehir
Tel: 0 222 237 80 48 / 0 222 237 72 24
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GAZİANTEP
Adres: Düğmeci Mahallesi Türkocağı Sokak No: 5/B Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0 342 220 78 01 / 0 342 220 71 10

GİRESUN
Adres: İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:89 Kat:1 ve 4 Giresun
Tel: 0 454 316 00 90

GÜMÜŞHANE
Adres: Özcan Mahallesi Süleyman Sungurlu Sokak No:7 Kat:2 Gümüşhane
Tel: 0 456 213 19 10

HAKKARİ
Adres: Dağgöl Mahallesi Pegan Caddesi No:10 Merkez/Hakkari
Tel: 0 438 211 99 19-20

HATAY
Adres: Akevler Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cd. No: 33 / 2 Antakya /Hatay
Tel: 0 326 216 61 33

IĞDIR
Adres: SöğütlüMahallesi İrfan Caddesi No:20 Merkez/Iğdır
Tel: 0 476 226 40 27

ISPARTA
Adres: Pirimehmet Mah. 107. Cad. No:15 Isparta
Tel: 0 246 223 49 00

İSTANBUL
Adres: Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No:30 İstanbul
Tel: 0 212 465 21 96 - 97 Faks: 0 212 465 21 20

İZMİR
Adres: Soğukkuyu Mah. 1847/15 Sok. No:11 Bayraklı/İzmir
Tel: 0 232 363 33 41

KAHRAMANMARAŞ
Adres: Mimar Sinan Mah. 48026. Sok. No:3/1 Onikişubat/Kahramanmaraş
Tel: 0 344 215 16 26

KARABÜK
Adres: İl Müdürlüğü Yeşil Mahallesi Taşkent Caddesi No:3 Merkez /Karabük
Tel: 0 370 412 29 04
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KARAMAN
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Cad No:46 Merkez /Karaman
Tel: 0 338 213 75 16

KARS
Adres: Orta Kapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5 Kat:4 Kars
Tel: 0 474 214 14 75

KASTAMONU
Adres: İl Müdürlüğü Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:39/A Kastamonu
Tel: 0 366 214 92 17-18

KAYSERİ
Adres: Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi No:27/Kocasinan/Kayseri
Tel: 0 352 222 29 50

KIRIKKALE
Adres: Yeni Mahalle Sağlık Caddesi No:52 Merkez/Kırıkkale
Tel: 0 318 224 07 19

KIRKLARELİ
Adres: MerkezKaracaibrahim Mah. Cumhuriyet Çııkmazı Sokak No:6 Kırklareli
Tel: 0 288 214 38 34

KIRŞEHİR
Adres: AhievranMahallesi 729. Sokak Rafi Erdal İş Merkezi No:7 Merkez/Kırşehir
Tel: 0 386 213 40 77

KİLİS
Adres: İsmet Paşa Mh. Ali Metin Dirimtekin Cd. No:48 K:2 Kilis
Tel: 0 348 813 11 24

KOCAELİ
Adres: Saraybahçe Kozluk Mah. Ruşen Hakkı Cad. No:13 Kocaeli
Tel: 0 262 321 02 06

KONYA
Adres: Aksinne Mahallesi Pirebi Sok. No:14 Meram/Konya
Tel: 0 332 321 01 83

KÜTAHYA
Adres: Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:1 Merkez /Kütahya
Tel: 0274 223 02 32
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MALATYA
Adres: Özalper Mah. Gülümser Cad. No:15 Yeşilyurt/Malatya
Tel: 0 422 212 32 25 / 0 422 212 32 26

MANİSA
Adres: Tevfikiye Mahallesi 3316 Sok. No:15/1 Yunus Emre/Manisa
Tel: 0 236 232 46 84

MARDİN
Adres: Yenişehir Mahallesi Karakol Caddesi No:68 Artuklu/Mardin
Tel: 0 482 213 33 83

MERSİN
Adres: Gazi Mah.1323. Sok. No:5 Yenişehir/Mersin
Tel: 0 324 328 66 35

MUĞLA
Adres: Emir Beyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No:71/Muğla
Tel: 0 252 212 11 50

MUŞ
Adres: Yeşilyurt Mahallesi Emekliler Caddesi No:28 Muş
Tel: 0 436 216 28 07

NEVŞEHİR
Adres: 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/2 Merkez/Nevşehir
Tel: 0 384 215 20 59 / 215 00 64

NİĞDE
Adres: Nar Mahallesi Osmanlı Sokak No:1 Merkez/Niğde
Tel: 0 388 232 34 86

ORDU
Adres: Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Caddesi No:30 Altınordu/Ordu
0 452 233 93 77

OSMANİYE
Adres: Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi No: 418/Osmaniye
Tel: 0 328 802 07 74

RİZE
Adres: Merkez İlçesi Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 Rize
Tel: 0 464 216 00 12
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SAKARYA
Adres: Sakarya Mah. İnönü Cad. Hamam Sok. No:1 Adapazarı/Sakarya
Tel: 0 264 270 10 35

SAMSUN
Adres: Ulugazi Mah. Kaplanoğlu Sok. No:4 İlkyardım/Samsun
Tel: 0 362 431 11 87

SİİRT
Adres: Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi No: 33 Merkez/Siirt
Tel: 0 484 223 22 77

SİNOP
Adres: Gelincik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:4 / 3 Sinop
Tel: 0 368 261 96 66

SİVAS
Adres: Gökçebostan Mah. Höllülük Cad. No:22 Sivas
Tel: 0 346 225 40 14

ŞANLIURFA
Adres: Paşa Bağı Mahallesi 765. Sok. No:42/B Şanlıurfa
Tel: 0 414 313 56 31

ŞIRNAK
Adres: İl Müdürlüğü - Vakıfkent Mahallesi Şehit Mehmet Esin Caddesi No/32-Şırnak
Tel: 0 486 216 29 83

TEKİRDAĞ
Adres: Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/Tekirdağ
Tel: 0 282 261 20 48

TOKAT
Adres: İl Müdürlüğü - Hızarhane Caddesi. SHÇEK İş Hanı No:4 Merkez/Tokat
Tel: 0 356 214 15 56

TRABZON
Adres: Soğuksu Mah. Soğuksu Cad. Huzur Sok. No:10 Çamlık/Trabzon
Tel: 0 462 231 40 12

TUNCELİ
Adres: Esentepe Mahallesi Nelson Mandela Caddesi No:23 Merkez/Tunceli
Tel: 0 428 212 12 77
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UŞAK
Adres: Atatürk Mah. Çivril Cad. No:48 Uşak
Tel: 0 276 223 98 27

VAN
Adres: Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı C Blok Kat:3 VAN
Tel: 0432 216 16 23

YALOVA
Adres: Kazım Karabekir Mahallesi, Fulya Sokak, No:8 Merkez/Yalova
Tel: 0 226 811 57 77

YOZGAT
Adres: İl Müdürlüğü - Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Hükümet Konağı 
Hizmet Binası Kat:1 (ASPİM kat:4) Yozgat
Tel: 0 354 212 10 47

ZONGULDAK
Adres: Meşrutiyet Mah. Yeni Sok. No:1 Zonguldak
Tel: 0 372 222 12 14
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Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
 زنان و انجمن پناهگاه آدانا

گ
مرکز همبست�

Tel: 0 322 453 53 50
Adres: Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 19 Adana İş Merkezi K: 11 D: 60 Seyhan/Adana
E-mail: akdam.adana@yahoo.com

Adıyaman Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
        مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر آدی یامان
Tel: 0 416 214 44 53
Adres: Kayalık Mahallesi Zey Caddesi No:73 Daire:1 Merkez/Adıyaman
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Ağrı Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi Vakfı 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر آغری
Tel: 0 472 215 10 15
Adres: Eski Karakol yanı Efeler Plaza Kat:1 No:4 Merkez/Ağrı
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 
 زنان آنکارا

گ
بنیاد همبست�

Tel: 0 312 430 40 05 - 0 312 432 07 82
Adres: Mithatpaşa Cad. No:10/11 Sıhhiye - Ankara
Email: kadindv@yahoo.com.tr

مؤسسا�ت که یم توانید از آنها کمک بخواهید و اطالعات تماس آنها

یم توانید در مواقع اضطراری و در هر ساعت از شبانه روز با تلفن Alo 183، 155 کمک پلیس، 
 )0212 656 96 96( 

گ
156 ژاندارمری، خط تلفن اضطراری کمک ŞÖNİM و خشونت خانیک

ن حمایت حقو�ت در هر ساعت از شبانه  ن در استانبول یم توانید برای گرف�ت ید. همچن�ی تماس بگ�ی
ید.عالوه بر این، یم توانید به سازمان های  روز با Alo کانون وکال )18 26 444( تماس بگ�ی

حمایت از زنان که در زمینه خشونت علیه زنان فعالیت یم کنند و مراکز مشاوره شهرداری ها که 
 خواهند کرد مراجعه کنید .

گ
با شما همبستیک

سازمان های حمایت از زنان که در مواقع اعمال خشونت یم توانید 
مراجعه کنید.
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Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi/Derneği 
 زنان آنتالیا

گ
 مرکز مشاوره و همبست�

Tel: 0 242 248 07 66
Adres: Şarampol Cad. 106. Sokak Sezer Apt. No:2 Daire:4 Antalya
E-mail: antalyakadinmerkezi@gmail.com

Aydın Söke Kadın Sığınmaevi Derneği
انجمن پناهگاه زنان سوکه
E-mail: sokekadinsiginma@hotmail.com

Batman Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر باتمان
Tel: 0 488 213 96 77
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Cad. Ömür Apartmanı No: 6 Zemin Kat Merkez/Batman

Bingöl Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر بینگول
Tel: 0 426 214 50 01
Adres: Haydar Ünsal Caddesi. Tuma Apartmanı 3/6 Yenişehir/Bingöl
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Bitlis Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر بیتلیس
Tel: 0 434 226 20 57
Adres: Hüsrev Paşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Kahyaoğlu Plaza No: 37 Kat: 2 Daire:12 Bitlis
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 
 زنان بودروم

گ
بنیاد همبست�

Tel: 0555 291 97 67
Adres: Yeniköy Mah. Turgutreis Cad. No 112/1 Bodrum/Muğla
E-mail: bodrumkadindayanisma@gmail.com

Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 زنان بورسا

گ
بنیاد مور سالکیم همبست�

Tel: 0 531 033 88 44
Adres: Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Konak Mh. Seçkin Sk. 23/1 Pk:16110 
(Konak pazarı altı) Nilüfer/BURSA
E-Mail: morsalkimdernegi@hotmail.com
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Bursa Koza Kadın Derneği
انجمن زنان كوزا بورسا 
Adres: Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Konak Mh. Seçkin Sk. 23/1 PK:16110 
Nilüfer/Bursa
Tel: 0 224 451 9920
E-mail: kozakadin16@gmail.com

Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) 
انجمن ارزیا�ب صنایع دس�ت زنان چاناق قلعه
Tel: 0 286 217 06 03
Adres: Cevatpaşa Mah. Celal Atik Sokak Kent Apt. D:2 Çanakkale 
E-mail: elderkdm17@gmail.com

Diyarbakır Rosa Kadın Derneği
انجمن زنان روزا دیاربک�ی

Tel: 0552 466 86 21
Adres: Diclekent Mah. 257 Sk. Diclekent Villaları No:10 D:1 Kayapınar/Diyarbakır
E-mail: rosakadindernegi@gmail.com

Diyarbakır Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر دیاربک�ی

Tel: 0 412 228 10 53
Adres: Ali Emiri 3. Sok. Es-Şal Apt. Kat:1 No:1 Yenişehir/Diyarbakır
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Elazığ Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامراالزیــــغ
Tel: 0 424 237 85 51
Adres: İzzetpaşa Mah. Kazım Bayar Cad. Demet Apt. No:9 Kat:1 No:1 Merkez/Elazığ
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Engelli Kadın Derneği
 انجمن زنان معلول
Tel: 0 312 362 31 50, 0 549 362 31 50
Adres: Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Sanlı İş Merkezi No: 105/515 Kat:5 Kızılay
Çankaya/Ankara
E-mail: engellikadindernegi@gmail.com
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Erzurum Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامرارزروم
Tel: 0 442 213 00 33
Adres: Aşağı Mumcu Cad. Otel Dilaver Karşısı Hürriyet İş Merkezi Kat: 1 No: 5 
Yakutiye/Erzurum
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Gaziantep Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر غازی آنتپ
Tel: 0 342 343 97 67
Adres: 5. Yıl Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı No: 316/A Şahinbey/Gaziantep
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Hakkari Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر حکاری
Tel: 0 438 211 00 07
Adres: Pagan Cad. Ahmet Korkmaz Apt.Kat: 2 No:3 Merkez/Hakkari
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Iğdır Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامرایغدیر
Tel: 0 476 227 19 94
Adres: Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak No:11 Daire:8 Merkez/Iğdır
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

İstanbul Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 
 زنان استانبول

گ
 بنیاد همبست�

Tel: 0 212 251 58 50
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Halkalı cad. No:195 D:11/12 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul
E-mail: kadinlarladayanisma@gmail.com

İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
بنیاد پناهگاه زنان مور چا�ت استانبول
Tel: 0 212 292 52 31- 292 52 32
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 Daire:7-8 Beyoğlu/İstanbul
E-mail: morcati@morcati.org.tr
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İstanbul Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
 زنان مهاجر

گ
ظ الملیل همبست� انجمن ب�ی

Adres: Merkez Mah. Kocamansur Sok. Mükerrem Berksoy İş Merkezi No: 49/9 Şişli/İstanbul
E-mail: info@ugkdd.org

İzmir Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)
 زنان اوکا 1 بوجا ازم�ی

گ
 و همبست�

گ
انجمن فرهن�

Tel: 0 232 420 82 06
Adres: Türkmenistan Cad. Murathan Mah. 3/7 Muhtarlık Binası Buca/İzmir
E-mail: bekevkadin@hotmail.com

İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
 زنان اوکا 2 چییل ازم�ی

گ
انجمن فرهن�

Tel: 0 232 370 23 07
Adres: 6800 Sokak No:9 Çocuk Kütüphanesi Üstü Evka 2 Çiğli/İzmir
E-mail: cekevizmir@yahoo.com

İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 زنان ازم�ی

گ
بنیاد همبست�

Tel: 0553 938 02 88
Adres: 1471 Sokak Ahmet Sezer Apt. No:9 /41 Kat 4 Alsancak Konak/İzmir
E-mail: kadindayanisma@gmail.com

Kahramanmaraş Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر قهرمان ماراش
Tel: 0 344 231 31 30
Adres: Yavuz Selim Mahallesi Hacı Murat Caddesi. No:136 A Dulkadiroğlu/K. Maraş
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği 
 زنان کاپودوکیا

گ
انجمن همبست�

Tel:0 384 212 34 51 / 0 535 657 99 38 

Kars Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
 مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر کارس
Tel: 0 474 212 80 59
Adres: Ortakapı Mah. Karadağ Cad. No: 60 Duygu Apt. Kat: 3 Daire: 3 Kars
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com
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Kızıltepe Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر قزل تپه
Tel: 0 482 312 80 14
Adres: Bahçeli Evler Mah. Bahattin Sertkaya Apt. Kat:1 No:1 Kızıltepe/Mardin
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Malatya Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر ماالتیا
Tel: 0 422 324 05 67
Adres: Saray Mh. Sarayım Sk. Demirel Apt. No:2 Kat:3 Daire: 3 Battalgazi/Malatya
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Mardin Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
 مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر ماردین
Tel: 0 482 212 23 53
Adres: 13 Mart Mah. 13 Mart Cad. Yağmur Apartmanı Kat:1 No:2 Yenişehir/Mardin
E-mail: kamermardin47@gmail.com

Mersin Bağımsız Kadın Dayanışma Derneği 
ظ  زنان مستقل مرس�ی

گ
انجمن همبست�

Tel: 0 324 337 20 21
Adres: Mesudiye Mah. Fabrikalar Cad. No:110 Kat:3/2 Akdeniz/Mersin
E-mail: mersin_bkd@hotmail.com

Muğla Emek Benim Kadın Derneği
انجمن زنان امک بنیم موغال
Tel: 0536 877 32 59
E-mail: mebkad48@gmail.com

Muğla Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 زنان فتحیه موغال

گ
انجمن مشاوره و همبست�

Tel: 0554 756 00 23
E-mail: fethiyekadindayanisma@hotmail.com

Siirt Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
ت ممرکز مشاوره زنان بنیاد کامر سع�ی
Tel: 0 484 224 34 94
Adres: Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Andera Park Karşısı, 1563. Sok. Özer İnşaat B/Blok Kat:6 
No:18 Merkez/Siirt
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com
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Tunceli Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامرتونجه یل
Tel: 0 428 212 44 31
Adres: Moğultay Mah. Hamam Sok. Atölyeler karşısı Merkez/Tunceli
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Urfa Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر اورفا
Tel: 0 414 313 95 56
Adres: Selehattin Eyyübbi Mahallesi. 221. Sokak. Polat Kan Sitesi 1/B Kapı No: 22
Haliliye/Şanlıurfa
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği 
 زنان یاشام ائوی اورفا

گ
انجمن همبست�

Tel: 0414 315 17 25
Adres: Bahçeli Evler Mah. 8 Sok. Yılça Apt. K:2 D:5 Valilik, Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa
Email: yasam_evi@hotmail.com

Van Kamer Vakfı Kadın Danışma Merkezi 
مرکز مشاوره زنان بنیاد کامر وان
Tel: 0 432 212 16 65
Adres: Şerefiye Mah. 6. Sok. İrfan Baştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A Blok, Kat:4, No:30 Van
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Van Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) 
 محیط زیست زنان یاشام وان

گ
تعاو�ظ تجاری و فرهن�

Tel: 0 506 354 31 91
Adres: Vali Mithat Bey Mah. Büyükşehir İş Merkezi Kat:2 No:6 Van/Merkez 
E-mail: yaka.koop@gmail.com



تنها شاهد خشونت نباشید، 
یم توانید برای شکایت و اطالع رسا�ظ اقدام کنید

 اگر شنیدید ویا شاهد بودید که کیس مورد خشونت قرار گرفته است،
  یم توانید با تماس با شماره 155 طبق قانون شماره 6284 شکایت کرده و

 اطالع رسا�ظ کنید. این ممکن است شامل همسایه شما و یا هر شخیص باشد
که هنگام عبور از جاده یم بینید.
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 Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. 
Cumhuriyet Apt. No:17 Kat:5 D.11 Beyoğlu/İstanbul

 Tel: 0 212 292 52 31- 292 52 32
E-mail: morcati@morcati.org.tr

www.morcati.org.tr

 فراموش نکنید!
کلیه اقدات مرتبط با درخواست ها رایگان یم باشد.

ین نهاد ارائه دهید، بنابراین نیازی  یم توانید درخواست خود را به نزدیک�ت
نیست که به نهاد وابسته به محل اقامت خود بروید.

در صورت نیاز به هر یک از حمایت های مندرج در قانون، باید کل 
دادخواست را بنویسید.

حکم حفاظ�ت معمواًل به مدت 6 ماه داده یم شود.
 
ً
پس از اتمام زمان حکم، اگر خشونت و تهدید همچنان ادامه یابد، باید مجددا

برای تمدید حکم اقدام کنید.
برای انجام این کار، باید با یک دادخواست حاوی درخواست خود برای تمدید 

حکم مراجعه کنید.
ه مورد نیاز  برای صدور حکم هیچ دلیل، سند، شهادت، گوایه پزشک و غ�ی

نیست.
شما حق دارید که هنگام درخواست دادن، بخواهید آدرس و اطالعات دیگر 

هوی�ت تان که ذکر کرده اید محرمانه نگه داشته شود. شما باید این نکته را به 
وضوح در دادخواست خود بیان کنید.

حکم دادگاه را همیشه همراه خود داشته باشید.
ید. در موارد اضطراری یم توانید با الو 183 و 155 تماس بگ�ی

شما یم توانید با سازمان های حمایت از زنان، مندرج در صفحات 21-18 این 
ید و از آنها درخواست کمک کنید. بروشور، تماس بگ�ی


